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Os indicadores sobre taxas de 
câmbio nominal e real no Brasil 
apresentados nos gráficos nº 1 e 2 
registraram uma clara apreciação 
cambial que pode, caso tal trajetória 
permaneça, comprometer a 
continuidade dos reflexos positivos 
sobre a indústria e economia brasileira 
da melhoria do saldo comercial. Os 
dados deixam claro que com o choque 
cambial em 2015,  depreciação de 
aproximadamente 50% do real frente 
ao dolar, houve considerável ajuste 
das contas externas com o déficit 
em transações correntes saindo do 
patamar  de 4,31% do PIB  em 2014, 
para 3,33% em 2015 e até maio deste 
ano já estava em 1,7%. Neste mesmo 
período, a balança comercial saltou 
de um saldo negativo de US$ 4,04 
milhões, para  superávits de US$ 19,67 
e US$ 41,67 milhões, respectivamente. 
É bem verdade que além do efeito 
câmbio a recessão da economia 
brasileira, que se agrava em 2015, 
desempenhou um papel importante 
nesse processo de ajuste nas contas 
externas uma vez que contribuiu para 
reduzir ainda mais as importações. 
Todavia, a depreciação cambial 
contribuiu para atenuar via resultados 
da balança comercial os efeitos 
negativos da retração do consumo 
das famílias e dos investimentos sobre 
o nível de atividade industrial, não 
só pelo aumento das exportações e 
substituição de importações como 
também pela redução do custo 
unitário do trabalho em dólares, ver 
gráfico nº 3. Tal esforço, contudo, está 
ameaçado por alguns  fatores que tem 
favorecido a apreciação cambial, que 
são: atração de capitais de curto prazo 
em função do aumento da taxa de 
juros real paga pelos títulos da dívida 
pública brasileira em um momento 
que o risco país começa a diminuir; 
sinalização que o Banco Central do 

PANORAMA CONJUNTURAL
Maio de 2016

Os riscos da apreciação cambial

PANORAMA CONJUNTURAL FIEA
Publicado em Julho de 2016

 



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

Indicadores de Desempenho
Ano 3 - nº 24 - Maio de 2016

 

•	 Brasil pretende intervir menos no 
mercado de câmbio com a redução 
das operações de swap cambial; 
expectativas de manutenção da 
taxa de juros básica dos EUA ao 
longo de 2016; aumento dos preços 
das commodities com melhoria do 
saldo comercial; e maior otimismo 
do  mercado financeiro e dos 
empresários de uma maneira geral 
quanto as perspectivas da realização 
das reformas  (fiscais, trabalhista e 
previdenciária) com o afastamento 

de Dilma da Presidência, o que tem 
se refletido nos índices de confiança 
empresarial calculados pela CNI 
e FGV. Dado os efeitos positivos 
dos ajustes de preços relativos do 
câmbio sobre a competitividade 
da indústria brasileira, tanto em 
termos de exportações como 
de substituição de importações, 
permitir a apreciação da taxa 
de câmbio pode até contribuir 
para a redução mais rápida da 
inflação, mas não há como negar 

que também aumenta o risco de 
abortar a retomada da economia 
brasileira por meio do drive externo 
em um momento de queda do 
consumo das famílias, retração 
dos investimentos e necessidade 
de cortes dos gastos públicos.   
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Banco Central sinaliza manutenção dos juros

A mudança no comando do Banco 
Central do Brasil, com a substituição 
do Alexandre Tombini por Ilan 
Goldfajn, e o compromisso deste 
último em cumprir a meta de inflação 
4,5%aa em 2017 levou o mercado a 
refazer as suas expectativas quanto 
ao início do ciclo de baixa da Selic. 
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.
De acordo com cenário de referência do 
Banco Central do Brasil divulgado em 
seu Relatório de Inflação de junho do 
corrente ano, as projeções de inflação, 
que pressupõe manutenção da taxa 
de câmbio constante no horizonte de 
previsão em R$3,45/US$ e a meta para 
a taxa Selic em 14,25% ao ano (a.a.), 

são de 6,9% em 2016; 4,7% em 2017 
e de 4,2% no segundo trimestre de 
2018. O mercado financeiro tem um 
cenário mais pessimista quando para 
o mesmo período projeta inflação de 
7,0% em 2016; 5,5% em 2017 e 5,5% no 
segundo trimestre de 2018. 
Outro aspecto que reforça a aposta 
do mercado na postergação do início 
do ciclo de baixa dos juros pelo BCB 
é o reconhecimento “que o ainda 
elevado patamar da inflação em doze 
meses é reflexo dos processos de 
ajustes de preços relativos ocorridos 
em 2015, bem como do processo de 
recomposição de receitas tributárias 
observado nos níveis federal e 
estadual, no início deste ano, além 
dos choques temporários de oferta 
no segmento de alimentação. Ao 
tempo em que reconhece que esses 
processos têm impactos diretos sobre 
a inflação, o Comitê reafirma sua visão 
de que a política monetária pode, deve 
e está contendo os efeitos de segunda 
ordem deles decorrentes” . Ou seja, 
a manutenção dos juros no patamar 
atual minimizaria a propagação ou 
difusão para os demais preços desses 

choques de oferta. Como pode ser 
observado no gráfico nº 3, a mediana 
das expectativas do mercado para a 
Selic no final do ano passou a subir 
a partir do início de junho com a 
confirmação do nome de Ilan Goldfajn 
para presidir o BCB, ou seja, saiu de um 
patamar de 12,75% para 13,25%. Por 
sua vez, a expectativas de inflação para 
os próximos doze meses continuaram 
caindo. A manutenção da Selic no 
nível atual de 14,25%aa, mesmo 
com a inflação em declínio, tem duas 
implicações negativas para o setor 
produtivo: a primeira é que aumenta a 
taxa de juros real, tornando o custo de 
oportunidade e de financiamento das 
empresas mais alto; e a segunda é que 
contribui para a apreciação cambial, o 
que pode comprometer um possível 
processo de recuperação da economia 
brasileira por meio do drive exportador 
e da substituição de importações. É 
importante destacar que o uso da taxa 
de câmbio como canal de transmissão 
da política monetária para que a meta 
de inflação seja alcançada tem cobrado 
um preço muito alto da indústria nas 
últimas décadas. 
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A produção Industrial Brasileira em maio de 2016

O desempenho da indús-
tria brasileira em maio de 2016 
apresentou, no levantamento 
com ajuste sazonal,  estabilidade 
na margem. Na comparação com 
o mesmo mês em 2015 a indús-
tria registrou queda de -7,8%. De 
acordo com o Instituto de Estudos 
para o Desenvolvimento da In-
dústria (IEDI) ,  “a evolução recen-
te da produção industrial indica 
a existência de uma ruptura da 
trajetória do setor na passagem 
de 2015 para 2016. No ano passa-
do, mês após mês, a indústria só 
declinou. Agora em 2016, há uma 
alternância de resultados posi-

tivos e negativos que sugerem 
uma estabilização das perdas. À 
medida que o quadro industrial 
menos grave vai se confirmando 
e que os esforços de ampliação 
das exportações realizados pe-
las empresas desde o ano passa-
do vão dando frutos, a confiança 
dos empresários do setor tende 
a apresentar alguma melhora, a 
despeito dos níveis muito baixos 
que ainda prevalecem. Em julho, 
por exemplo, o índice de expec-
tativa sobre o futuro calculado 
pela CNI voltou a apontar otimis-
mo, algo que não ocorria desde 
setembro de 2014. Não podem 

ser ignorados, contudo, os riscos 
ainda existentes. Essa fase em 
que a indústria busca seu fun-
do do poço é bastante delicada, 
estando sujeita a reversões em 
função de eventos adversos. Os 
desenvolvimentos recentes do 
cenário internacional e as incer-
tezas que ainda pesam no âmbito 
doméstico, vindas sobretudo da 
política e da política econômica, 
são algumas fontes de risco, bem 
como os episódios de valoriza-
ção do câmbio que temos teste-
munhado desde o início do ano. 

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 74,8% em maio de 2016. Em relação a abril,  houve 
queda de 0,5 p.p.,  rompendo movimento de alta visto nos dois meses anteriores. O patamar do indicador 
continua, contudo, muito abaixo da sua média histórica (80,3%, considerando-se os últimos 60 meses)”.  
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Indicadores Conjunturais da Economia Brasileira
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Indicadores Conjunturais da Economia Brasileira
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