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 Os dados do PIB brasileiro 
no 4º trimestre de 2015 con-
firmaram os prognósticos fei-
tos pela maioria dos analistas 
econômicos de que a retração da 
economia brasileira em 2015 se-
ria bastante expressiva. O tombo 
só não foi maior porque os resul-
tados do setor externo tiveram 
um impacto positivo na  econo-
mia brasileira em 2015 de 2,8%. 
Caso este setor tivesse repetido 
o resultado do ano anterior, que 
foi muito próximo a zero, a ret-
ração do PIB em 2015 teria sido  
de menos 6,6% e não de -3,8 no 
acumulado do ano. A queda de 
6,6% da demanda doméstica no 
ano passado deveu-se a contra-
ção de  4,2% do consumo das 
famílias, 1,2% dos investimen-
tos e 1,3% do consumo do gov-
erno. Apesar de se observar na 
margem uma desaceleração no 
ritmo de contração da economia 
brasileira, como mostram os da-
dos do gráfico nº 1, como a maior 
queda se dando no 2º trimestre, 
ainda é cedo para se afirmar que 
esta trajetória é uma tendência 
uma vez que nos dados do acu-
mulado do ano a taxa de retra-
ção vem aumentando. Na com-
paração com o 4º trimestre de 
2014, conforme dados no grá-
fico nº 2, fica evidente que há ex-
pressiva queda nos investimen-
tos e consumo das famílias em 
virtude, no caso das empresas, 
como já salientado em versões 
anteriores desse Panorama, 

PANORAMA CONJUNTURAL
Janeiro de 2016

O PIB Brasileiro no 4º Trimestre de 2015

PANORAMA CONJUNTURAL FIEA
Publicado em Março de 2016

 



2
w w w . f i e a . o r g . b r

Indicadores de Desempenho
Ano 3 - nº 20 Janeiro de 2016

 

•	 da deterioração do ambi-
ente de negócios,  combi-
nação das crises econômica 
e política, aumento dos cus-
tos industriais em função 
do realinhamento de preços 
relativos e da desvalorização 
de 50% do Real, assim como 
de uma conjuntura interna-
cional que vem sofrendo as 
consequências do instável 
ajuste econômico da econo-
mia chinesa. No tocante ao 
consumo das famílias, além 
do aumento do desemprego, 
a inflação continua afentado 

negativamente o seu poder 
de compra com consequên-
cias negativas sobre o estado 
de confiança das mesmas 
quanto as perspectivas futu-
ras da economia brasileira. A 
partir dos dados do gráfico 
nº 4, não há dúvida quanto 
a influência da queda da 
produção industrial em 2015 
sobre o desempenho do PIB. 
A reversão deste quadro, por 
sua vez, não será nada fácil 
uma vez que, como chama 
atenção o IEDI , “a mais grave 
recessão pela qual o País pas-

sou nas duas últimas décadas 
traz em seu bojo as baixíssi-
mas expectativas e a falta de 
confiança dos agentes priva-
dos para empreender em 
contexto tão adverso expres-
sas na impressionante queda 
da inversão fixa. Significa 
que, para adiante, não se vis-
lumbra recuperação susten-
tada uma vez que os agentes 
econômicos demonstram 
sua insegurança no País por 
não arriscar imobilizar seus 
recursos em máquinas, eq-
uipamentos e instalações”.  
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Queda da inflação pode levar o BCB a reduzir juros 

O IPCA de 0,9% no mês de fe-
vereiro veio abaixo das estimativas do 
mercado e passou a sinalizar uma pos-
sível reversão da inflação em 2016 para 
patamares abaixo de 8,0%aa, ou seja, 
mais próximo do topo da meta que é de 
6,5%aa, influenciando as expectativas de 
inflação para os próximos doze meses, 
como pode ser visto no gráfico nº 5. Parte 
importante do mercado começou, por 
esta razão, a trabalhar com o cenário de 
queda na taxa selic, a partir do segundo 
semestre, em função dos efeitos da forte 
recessão sobre a inflação de serviços, uma 
vez que os choques de tarifa e cambial 
ocorridos no ano passado já haviam sido 
incorporados ao IPCA. 

De acordo com reportagem do 
Valor Econômico (11/03/2016), os dois 
maiores bancos privados do país – Itaú 
e Bradesco – trabalham com corte na 
taxa básica até o final do ano de 50 e 200 
pontos-base, respectivamente. Para o 
Bradesco a ancoragem das expectativas 
da inflação em um patamar mais baixo 
virá da “brutalidade da recessão”. O Bra-
desco destaca a Ata do BCB que chama 
atenção para um hiato produto “mais 
deflacionário do que inicialmente previs-
to”, o que aumenta a pressão para baixo 
sobre o nível geral de preços, e conclui: 
“ao longo deste ano, entendemos que a 
força da recessão da economia brasileira 
- acentuada pelo contexto global muito 

deprimido - deverá aumentar a convic-
ção do BC de que há espaço para uma re-
dução mais significativa da taxa de juros. 
Por isso, acreditamos que a Selic encerrará 
este ano em 12,25%”. 

Na última reunião do Comitê de 
Política Monetária (COPOM) não houve 
consenso quanto a manutenção da taxa 
Selic, com dois diretores votando pelo 
aumento, mas com o agravamento da 
recessão e da crise política associadas a 
uma conjuntura internacional bastante 
incerta, efeito China, aumentam as chan-
ces que os diretores de perfil “dovish”  pre-
valeçam sobre os “hawkish”, que são con-
trários ao relaxamento monetário. 
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A produção Industrial Brasileira em janeiro de 2016

O desempenho da indús-
tria brasileira em janeiro de 2016 
apresentou, no levantamento 
com ajuste sazonal,  variação na 
margem de 0,4%. Na compara-
ção com o mesmo mês em 2015 
a indústria registrou queda de 
13,8%. De acordo com o Institu-
to de Estudos para o Desenvolvi-
mento da Indústria (IEDI) ,  a me-
lhora na margem dos resultados 
da indústria em janeiro são “por 
enquanto pontuais e ainda não 
sinalizam uma inflexão da traje-
tória descendente da produção 

industrial iniciada em 2011. Mas 
a desvalorização cambial já está 
dando certo alívio a alguns dos 
setores da indústria de transfor-
mação mais atingidos pela con-
corrência com importados e pela 
dificuldade de se exportar, asso-
ciadas à anterior apreciação do 
Real”.   Ademais, como pode ser 
observado no gráfico abaixo, em 
todas as categorias de uso houve 
quedas acentuadas na compa-
ração com igual período do ano 
passado. Por esta razão, segundo 
o IEDI, “não se visualiza a retoma-

da da produção e dos investimen-
tos na indústria enquanto não 
houver reversão na taxa de juros, 
nas tendências de alta do desem-
prego e dos custos de produção 
(prejudicada, inclusive, pela des-
valorização cambial) e na queda 
dos componentes da demanda - 
consumo, investimento e gastos 
do governo, especialmente pelos 
cortes nos investimentos públi-
cos e pela elevação dos juros”.

Ademais, ainda segun-
do o IEDI, “em janeiro de 2016 
os índices da FGV e da CNI de 
utilização da capacidade ins-
talada na indústria, com ajuste 
sazonal,  registraram os níveis 
mais baixos deste século, res-
pectivamente 73,9% e 75,6%.”   
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Indicadores Conjunturais da Economia Brasileira



7
w w w . f i e a . o r g . b r

Indicadores de Desempenho
Ano 3 - nº 20- Janeiro de 2016

 



Autorizada a reprodução desde que citada a fonte. 

Indicadores de Desempenho
Publicação mensal da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas - FIEA

 
 

Federação das Indústrias do Estado de Alagoas - FIEA
 

Presidente
José Carlos Lyra de Andrade

 
1º Vice-presidente (supervisão)

José da Silva Nogueira Filho

 
 Unidade Técnica – UNITEC/FIEA

 
Coordenador

Helvio Vilas Boas
 

Elaboração
Núcleo de Pesquisas do IEL/AL

Coordenadora
Eliana Sá  -  82 2121.3015

 
Informações Técnicas

Reynaldo Rubem Ferreira Júnior  -  82 2121.3085  l  2121.3079
Luciana Santa Rita  -  82 2121.3085  l  2121.3079

 
Diagramação

Núcleo de Inovação e Pesquisa

Endereço: Av. Fernandes Lima, 385 - Farol
Ed. Casa da Indústria Napoleão Barbosa 

6º andar - CEP: 57.055-902

 


