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O expressivo ajuste de 
preços relativos   dado em 
2015 nas tarifas públicas e na 
taxa de câmbio associados ao 
aprofundamento da recessão, 
com o PIB caindo -3,8% no 
ano, começaram a apresentar 
resultados positivos nas 
expectativas do mercado 
quanto aos saldos comercial e 
em conta corrente da economia 
brasileira em 2016, como pode 
ser observado no gráfico nº1. 
As projeções dos analistas 
financeiros estão ancoradas 
em resultados substanciais, 
como podem ser observados 
nos registrados na balança 
comercial da indústria brasileira 
apresentados no gráfico nº 2. 
Ou seja, em 2015 praticamente 
zerou o déficit no setor de 
média-baixa intensidade 
tecnológica e foi reduzido em 
US$ 16,8 bilhões na média-alta 
e US$ 8,1 bilhões na alta. Estes 
ajustes contribuiram para uma 
redução do déficit em transações 
correntes da ordem de US$ 
104,1 bilhões em 2014 para US$ 
58,9 bilhões em 2015. A balança 
comercial, por sua vez, obteve 
superávit de US$ 19,6 bilhões no 
ano passado, enquanto em 2014 
havia registrado um déficit de 
US$ 3,9 bilhões. As expectativas 
para 2016 é de  superávit 
de 40,0 bilhões na balança 
comercial e continuidade 
na redução do déficit em 
conta corrente estimado 
em US$ 20,0 bilhões, como 
pode ser visto no gráfico nº 1.
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Gráfico nº 1 - Expectativas do Mercado Financeiro para os saldos (US$ Bilhões) em Conta 
Corrente e Balança Comercial em 2016 - BCB -

Elaboração Núcleo de Pesquisa IEL/FIEA

Conta Corrente Balança Comercial
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•	 Não há dúvida a importância 
que tem a forte desvalorização 
cambial ocorrida no período 
em análise, da ordem de 47%, 
sobre tais ajustes comercial e 
em conta corrente. O gráfico 
nº 3 corrobora tal assertiva ao 
exibir a correlação inversa que 
há entre aumento da taxa de 
câmbio (desvalorização cambial) 
e queda nas importações. 
A expressiva queda no PIB 
brasileiro em 2015 também 
contribuiu para os resultados 
alcançados nas contas externas 
uma vez que impactou 
negativamente às importações, 
abrindo espaço no mercado 
interno para a recuperação 

da indústria, via substituição 
de importações, tão logo haja 
estabilidade nos indicadores 
macroeconômicos o que não 
deve ocorrer no curto prazo. De 
acordo com as estimativas da 
CNI, em linha com as do mercado 
financeiro no tocante as contas 
externas brasileiras, publicadas 
em seu Informe Conjuntural 
do primeiro trimestre de 2016 
da CNI, “a tendência é que 
ocorra nova desvalorização 
cambial, reforçando a dinâmica 
atual das exportações, com 
queda dos preços e aumento 
das quantidades vendidas.  
O crescimento mundial 
permanecerá modesto, o que irá 

inibir aumento significativo dos 
preços das commodities. Dessa 
forma, as exportações deverão 
lentamente reduzir o ritmo de 
queda na comparação anual. 
Com relação às importações, 
não só a desvalorização cambial, 
mas principalmente a forte 
contração econômica fará com 
que o valor importado continue 
registrando expressiva queda 
ao longo do ano”. Por fim, “a 
tendência de queda no déficit 
em transações correntes deverá 
se manter até o final de 2016 
em virtude da expectativa de 
manutenção do atual patamar 
da taxa de câmbio e da queda 
da atividade econômica”.
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    Cresce a aposta na queda da inflação em 2016 
O IPCA de 0,43% no mês de 

março veio reforçar a aposta do mercado 
que a inflação em 2016 ficará próximo ao 
topo da meta de 6,5%aa e nas estimativas 
do acumulado de doze meses já se 
encontra abaixo deste patamar, como 
pode ser visto no gráfico nº 5. Estas 
expectativas aumentam, segundo 
analistas do mercado, a probabilidade 
do BCB vir a reduzir a taxa básica de juros 
selic no segundo semestre podendo 
chegar até 200 pontos-base, segundo 
o departamento de economia do 
Bradesco.A principal explicação para 
a revisão das estimativas do mercado 
quanto a inflação é o agravamento da 
recessão da economia brasileira em 
função da expressiva queda no consumo 
das famílias e dos investimentos das 
empresas. Tal cenário levou o FMI a 

reavaliar a taxa de crescimento do PIB 
para este ano: de uma queda de -3,5% em 
janeiro para -3,8%, segundo   Panorama 
Econômico Mundial publicado no 
início de abril. O próprio mercado vem 
semanalmente revisando para baixo 
suas projeções para o crescimento da 
economia brasileira em 2016. De acordo 
com o Boletim Focus, pesquisa semanal 
feita pelo BCB junto as empresas de 
consultorias e departamento econômico 
dos bancos, de 8/04/2016 a mediana das 
estimativas é de queda de – 3,77. 

A Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) em seu Informe 
Conjuntural (jan-mar/2016), apesar de 
estimar taxa abaixo da do mercado e 
do FMI para o PIB em 2016, de -3,1%, 
trabalha com inflação de 7,1% este 
ano em linha com as expectativas do 

mercado. De acordo com a CNI, “a forte 
recessão e seus consequentes impactos 
na demanda, contudo, contribuirão para 
o arrefecimento mais significativo da 
inflação a partir do meio do ano. Mantida a 
taxa de juros constantes, a desaceleração 
da inflação tornará a taxa de juros real mais 
elevada e, portanto, a política monetária 
mais restritiva. Isso permitirá redução da 
taxa básica de juros sem danos à inflação 
corrente e às expectativas. A estimativa é 
de redução de 0,25 ponto percentual em 
cada uma das duas últimas reuniões de 
política monetária de 2016, em outubro e 
novembro. Assim, a Selic encerraria o ano 
em 13,75%.” Em síntese, é muito provável 
que a inflação continue em uma trajetória 
de desaceleração abrindo espaço para 
redução da taxa de juros a partir do meio 
do ano.   
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A produção Industrial Brasileira em fevereiro de 2016

O desempenho da indústria 
brasileira em fevereiro de 2016 
apresentou, no levantamento 
com ajuste sazonal,  variação na 
margem de -2,5%. Na comparação 
com o mesmo mês em 2015 a in-
dústria registrou queda de -9,8%. 

De acordo com o Instituto de Es-
tudos para o Desenvolvimento da 
Indústria (IEDI) ,  “a indústria segue 
2016 com resultados francamente 
adversos, confirmando os proble-
mas estruturais e conjunturais 
que a prejudicam. No caso dos 

estruturais,  ainda se faz presente 
a persistência da baixa competi-
tividade nos mercados interno e 
externo, mesmo com a desvalo-
rização cambial;  e dentre os con-
junturais,  a retração progressiva 
do consumo e do investimento”. 

Ainda, segundo o IEDI, “os índices de utilização da capacidade instalada na indústria de transformação 
da FGV e da CNI, com ajuste sazonal,  apontaram tendências diferentes. Enquanto o da CNI assinalou leve 
aumento de janeiro de 2016 para fevereiro de 2016, de 77,1% para 77,6%, o da FGV caiu de 74,1% para 73,6%”.  
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Indicadores Conjunturais da Economia Brasileira
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