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Os números do gráfico nº 1 mostram 
que houve  expressiva redução do 
déficit comercial da indústria de 
transformação no primeiro semestre de 
2016 em relação ao mesmo período no 
ano anterior.  E mais, que este é o menor 
déficit desde o primeiro semestre de 
2010. A grande responsável por esta 
inflexão foi o choque cambial sofrido 
pela economia brasileira em 2015,  
com depreciação de aproximadamente 
50% do real frente ao dolar, que levou 
o déficit em transações correntes sair 
do patamar  de 4,31% do PIB  em 2014, 
para 3,33% em 2015 e até maio deste 
ano já estava em 1,7%. Como salientado 
no Panorama FIEA anterior, é bem 
verdade que além do efeito câmbio a 
recessão da economia brasileira, que se 
agravou em 2015 e continuou em 2016, 
desempenhou um papel importante 
nesse processo de ajuste nas contas 
externas uma vez que contribuiu para 
reduzir ainda mais as importações. 
Isto fica claro a partir dos dados da 
balança comercial da industria de 
transformação elaborados do IEDI, 
por níveis de intensidade tecnológica. 
Como pode ser observado no gráfico 
nº 2, no caso da indústria com baixa 
intensidade tecnológica a queda nas 
importações foi responsável por 92,7% 
do aumento do saldo comercial de US$ 
2.725,00 milhões  no primeiro semestre 
de 2016 em relação a igual período do 
ano anterior. O efeito da combinação 
câmbio depreciado e recessão foi 
ainda maior na indústria de média 
baixa intensidade tecnológica quando, 
no mesmo período, houve uma 
reversão do déficit de US$ 2.698,00 
milhões para superávit de US$ 1.886,00 
milhões, mesmo com uma queda nas 
exportações de US$ 1.353,00 milhões. 
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•	 Nos casos da indústria de média-
alta e alta intensidade tecnológica, 
gráfico nº 3, o crescimento marginal 
das exportações no período em 
análise da ordem de US$ 158,00 
milhões e US$ 272,00 milhões, 
respectivamente, deixa mais uma 
vez evidente o papel da retração das 
importações no resultado comercial. 
No caso da primeira houve  queda no 
déficit de US$ 9.113,00 milhões e da 

segunda de US$ 4.336,00 milhões, 
com a diminuição das importações 
respondendo por 98,3% e 93,7%, 
respectivamente. Para sustentar 
competitivamente a retomada 
não basta câmbio depreciado 
mas, principalmente, o aumento 
da produtividade da indústria de 
transformação brasileira com a maior 
escala de produção e processos 
inovativos. Todavia, como chama 

atenção o IEDI, “com a taxa cambial 
se apreciando, afora sua excessiva 
volatilidade, emergem riscos de que 
o incremento exportador não tenha o 
vulto necessário para uma retomada 
mais vigorosa da economia. Isso 
retardaria a ampliação da escala de 
produção, prejudicando o próprio 
aumento  da produtividade e 
principalmente os investimentos”.   

 BCB: dovish ou hawkish?

A primeira reunião do Comitê de 
Política Monetária (COPOM) do Banco 
Central do Brasil sob o comando de 
Ilan Goldfajn, que manteve a selic 
no patamar de 14,25%aa, sinalizou 
que o objetivo do BCB é levar a 
inflação para o centro da meta de 
4,5%aa já em dezembro de 2017. 
Como a expectativa do mercado 
financeiro, conforme gráfico nº 4, é 
de déficit primário para 2016, 2017 
e 2018 de -2,5%, -2,0% e -1,0% do 
PIB, respectivamente, há dúvida 
do mercado que o BCB atingirá 
tal propósito, como pode ser visto 
no gráfico nº 5, com a meta sendo 
alcançada só no final de 2018.
No Panorama FIEA anterior 
colocamos que para Ilan Goldfajn 
a redução dos juros dependerá dos 
ajustes na economia a partir dos 

avanços na política de ajuste fiscal, 
tanto em nível conjuntural como 
estrutural, que permitirão em um 
primeiro momento estabilizar e 
posteriormente reduzir a relação 
dívida/PIB. Tal sinalização reforçará 
a percepção positiva sobre o 
ambiente econômico e, deste modo, 
melhorará a confiança dos agentes 
crucial para a ancoragem das 
expectativas de inflação.
A manutenção do resultado primário, 
excluindo o serviço da dívida, no 
patamar negativo até 2018, já que 
o mercado espera déficit primário 
zero em 2019, não só aumentará a 
relação dívida/PIB como acentuará a 
pressão do mercado para que o BCB 
postergue ao máximo a redução da 
taxa selic, por duas razões básicas: a) 
em função do aumento do prêmio de 

risco provocado pela deterioração 
do quadro fiscal; e b) dos efeitos 
inflacionários provocados por uma 
política fiscal expansionista. 
Caso o BCB mantenha o objetivo de 
cumprir a meta em 2017 haverá um 
endurecimento da política monetária 
com foco só na taxa de inflação e 
sem considerar o nível de atividade 
econômica, o que configura uma 
postura hawkish diferentemente da 
dovish que caracterizou a gestão 
anterior mais sensível ao ritmo de 
atividade econômica. Esta mudança 
da estratégia do BCB pode ser eficaz 
para em um período mais curto levar 
a inflação ao centro da meta, mas 
tem alguns riscos: i) a manutenção 
da taxa real de juros em nível 
elevado poderá comprometer ainda 
mais a delicada situação financeira
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das empresas, principalmente as 
que estão alavancadas, com efeitos 
negativos sobre suas decisões de 
investimento, produção e geração de 
emprego; ii) a lenta recuperação da 
economia, por sua vez, pode agravar 
o quadro fiscal em função dos reflexos 
negativos sobre a arrecadação de 
receitas fiscais e dos juros altos sobre 
a dívida pública; e iii) juros elevados 

contribuem para a apreciação da 
taxa de câmbio, que recentemente 
caiu ao patamar de R$ 3,16, podendo 
comprometer a retomada da 
indústria por meio das exportações 
e da substituição de importações. 
As expectativas de inflação para os 
próximos doze meses continuam 
baixando, em função da diluição dos 
choques de oferta dados em 2015, 

sinalizando um aumento da taxa real 
de juros caso o BCB não inicie o ciclo 
de baixa da selic e há um outro risco 
que não pode ser desconsiderado que 
é a reversão de menor pessimismo 
empresarial quanto ao futuro da 
economia brasileira uma vez que 
a recuperação econômica não se 
sustente.
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A produção Industrial Brasileira em junho de 2016

O desempenho da indús-
tria brasileira em junho de 2016 
apresentou, no levantamento 
com ajuste sazonal,  aumento na 
margem de 1,1%. Na compara-
ção com o mesmo mês em 2015 
a indústria registrou queda de 
6,0%. De acordo com o Instituto 
de Estudos para o Desenvolvi-
mento da Indústria (IEDI),  “a pri-
meira metade de 2016 foi acom-
panhada de sinais que apontam 
para uma moderação das perdas 
do setor industrial,  resultado, 
em grande medida, de um pata-
mar mais competitivo da taxa de 
câmbio, a incentivar as expor-

tações e um processo de subs-
tituição de importações, mas 
também da própria dinâmica da 
crise, em que vai ficando cada 
vez mais difícil  continuar adian-
do projetos de investimento e de 
consumo. Também não podem 
ser descartadas desse cenário 
menos ruim a existência de es-
toques ajustados desde o início 
do ano e a incipiente melhora 
da confiança dos empresários e 
consumidores. Deste modo, te-
mos visto um estancamento do 
agravamento da crise da indús-
tria em 2016, o que não deixa 
de ser um alívio. O lado ruim da 

história é que essa estabilização 
ocorre em um nível muito bai-
xo de produção. Em contraste, o 
lado bom é que existem indícios 
que justificam pensar que a in-
dústria estaria no início de uma 
trajetória de recuperação, ainda 
muito recente e sujeita a reve-
zes. O maior risco que se coloca 
no momento é que variáveis que 
foram importantes para chegar-
mos no atual estágio, como a 
taxa de câmbio, têm se movido 
em sentido contrário, poden-
do prejudicar enormemente a 
engrenagem da recuperação.”

Ainda, segundo o 
IEDI, “o nível de utilização 
da capacidade instalada da 
indústria de transformação, de 
acordo com a série da FGV com 
ajustes sazonais, foi de 73,9% 
em junho de 2016, praticamente 
o mesmo patamar verificado 

em maio (73,8%). Esse grau de 
utilização, entretanto, continua 
muito inferior à média histórica 
do próprio indicador (80,2%, 
considerando-se os últimos 
60 meses).  O indicador da 
CNI também aponta para um 
nível historicamente baixo 

da utilização da capacidade: 
77,4%, em junho de 2016, 
contra 81,0% na média dos 
últimos 60 meses. Em relação 
a maio (77,1%), na série com 
ajuste sazonal,  a melhora do 
indicador também foi marginal”. 
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Indicadores Conjunturais da Economia Brasileira
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Indicadores Conjunturais da Economia Brasileira
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