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Nos cinco primeiros meses de 2017, observa-se 
comportamento oscilante em vários indicadores 
econômicos, como produção da indústria de 
transformação, apesar de ensaiar um processo 
de recuperação em abril e maio, conforme 
gráfico nº 1, e nas vendas no varejo que cairam 
em maio em relação a abril,  descontados os 
efeitos sazonais,  seja no comércio varejista 
restrito com retração de -0,1%, seja no ampliado 
de -0,7%. Já o volume de serviços prestados 
às famílias e empresas cresceu 0,1% entre 
abril e maio, descontada a sazonalidade. Este 
comportamento oscilante tem sido captado pelo 
Índice de Atividade Econômica do Banco Central 
dessazonalido (IBC-Br) , que nos cinco primeiros 
meses do corrente ano registrou as seguintes 
taxas de variação: 0,51%, 1,35%, -0,46%, 0,15% 
e -0,51, respectivamente.  O IBC-Br é usado 
pelo mercado como uma proxy mensal do 
PIB a partir do comportamento dos setores 
agropecuário, industrial, comércio e serviços. Na 
avaliação feita pelo departamento econômico do 
Bradesco, “o resultado frustrou as expectativas 
dos analistas de mercado, que esperavam alta 
de 0,2%, lembrando que projetávamos retração 
de 0,1%. O resultado negativo do indicador, que 
refletiu principalmente a queda das vendas do 
varejo em maio, corrobora nossa expectativa de 
que o PIB tenha retraído no segundo trimestre”. 
 Em função da crise institucional desencadeada 
com a delação dos executivos da J&S e da 
indefinição do quadro político, o Bradesco 
projeta crescimento zero em 2017  e a mediana 
do mercado, captada pelo relatório semanal 
Focus do Banco Central 17/07/2017, tímido 
crescimento de 0,34%. Os índices de expectativas 
dos empresários e dos consumidores também 
refletem este cenário político instável, ou seja, o 
da indústria reverteu sua trajetória ascendente 
e os consumidores acentuou a sua tendência de 
declínio captada a partir de março. De acordo 
com a CNI, em seu informe conjuntural de 
abril/junho de 2017, “as turbulências políticas 
observadas gradualmente já contaminam a 
economia.  A confiança dos agentes (empresário e 

consumidores) foi afetada, interrompendo 
a tendência de recuperação, com possíveis 
impactos nas decisões futuras de consumo 
e investimentos desses agentes. Há também 
sinalizações do Banco Central de que o ritmo 
de queda dos juros poderá ser amenizado em 
função do novo quadro”. O preocupante é que 
esta piora nas expectativas dos empresários e 
dos consumidores já se refletem nas projeções 
dos analistas econômicos de crescimento da 
economia em 2018 que estão sendo revisadas para 
baixo, apesar do contexto benígno de trajetória 
decrescente da inflação. Em abril deste ano 
estimavasse um crescimento 2,5%aa da economia 
brasileira em 2018, no último levantamento feito 
pelo Banco Central a mediana caiu para 2,0%aa. 
Assim, caso não seja equacionada a crise política, 
aumenta o risco de postergação da retomada do 
crescimento econômico, o que pode potencializar 
as oscilações nos indicadores econômicos. 
O IPCA continua em sua trajetória de baixa 
saindo do patamar de 8,84%aa em junho de 2016 
para 3,0%aa em igual período de 2017. Em junho 
do corrente houve deflação de -0,23, a primeira 

desde junho de 2006 (_0,21), em grande medida, 
segundo o IBGE, provocada pela queda dos 
preços da alimentação (-0,50%), habitação 
(-0,77%) e transporte (-0,52%), que juntos 
representam 60% das despesas domésticas. De 
maneira geral, três fatores tem contribuído para 
a desinflação observada nos últimos doze meses 
na economia brasileira: recessão econômica 
(elevadas taxas de ociosidade na indústria e 
de desemprego); supersafra agrícola e queda 
nas expectativas inflacionárias.  No tocante a 
este último fator, os dados do boletim Focos 
07/07/2017, pesquisa semanal feita pelo Banco 
Central do Brasil junto a cem instituições 
financeiras, vem registrando contínuas revisões 
para baixo dos analistas de mercado para a 
mediana das estimativas de inflação (IPCA) em 
2017 e 2018, que tem ficado abaixo do centro da 
meta de 4,5%aa, ou seja, em 3,38%aa e 4,24%aa, 
respectivamente. Há um mês atrás estas mesmas 
estimativas eram de 3,68%aa e 4,34%aa.

Todavia, não há como negar que a 
recessão tem jogado um peso muito 
maior no comportamento descendente 
do IPCA do que as expectativas e isto, 
apesar da queda na inflação ser uma 
boa notícia, pode ser preocupante se a 
economia não der início a um processo 
de recuperação sustentado, uma 
vez que a continuidade da deflação 
pode agravar o quadro recessivo 
em função do aumento real das 
dívidas das empresas e famílias e da 
retração das margens de rentabilidade 
das primeiras. Como colocado 
anteriormente, não obstante alguns 
sinais de recuperação em alguns 
setores, indústria de transformação 

e agronegócios, enquanto comércio 
e serviços tem apresentado sinais 
oscilantes, ainda há muita dúvida no 
tocante a continuidade da recuperação 
da economia brasileira nos próximos 
meses, principalmente em função 
da crise política desencadeada 
pela delação da JBS e de um certo 
conservadorismo da política  monetária.
Como tem se destacado em Panoramas 
anteriores, o grande problema do 
BCB se manter atrás da curva de 
juros, em um ambiente de contínua 
queda da taxa de inflação, está na 
diminuição gradual da taxa real de 
juros básica   podendo comprometer o 
processo de recuperação da economia. 

A manutenção do diferencial positivo 
da ordem de 1,10% entre as taxas reais 
selic e a dos contratos de swap de um 
ano, o que significa que o mercado 
está antecipando tanto inflação como 
selic mais baixa nos próximos doze 
meses, demonstra que o BCB tem 
sido conservador na redução da selic 
e que há espaço para cortes maiores 
nas próximas reuniões do Comitê 
de Política Monetária (COPOM).  
Principalmente em um contexto de 
débil recuperação da economia em que 
o foco tem que ser estimular a demanda 
por bens e serviços da economia a 
partir da geração de emprego e renda. 

Inflação mantém trajetória de baixa
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O desempenho da indústria 
brasileira em maio de 2017 apresentou, 
no levantamento com ajuste sazonal, 
crescimento na margem de 0,8%. Na 
comparação com o mesmo mês em 2016 
a indústria registrou aumento de 4,1%. De 
acordo com o Instituto de Estudos para 
o Desenvolvimento da Indústria (IEDI) ,“ 
em 2017, a indústria deixou para trás um 
período de intenso e continuado recuo 
de sua produção, mas nem por isso já se 
encontra em marcha de recuperação. 
Por ora, o que existe é um estancamento 

da crise. O setor encontra-se no meio do 
caminho entre a derrocada e a retomada, 
sem garantias de que sairá deste estágio 
rapidamente, especialmente porque riscos 
adicionais emergem da deterioração 
do quadro político, que, inclusive, já 
afetou negativamente a confiança dos 
empresários.” 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 74,2% em maio de 2017, 
ficando praticamente estável desde o 

início do ano. Em relação a janeiro do 
corrente ano, houve declínio de 0,4 ponto 
percentual e em relação a abril, de 0,5 
p.p.. O atual nível de utilização continua 
inferior à média histórica do próprio 
indicador (80%). O indicador da CNI, 
a seu turno, também apontou para um 
nível historicamente baixo da utilização 
da capacidade em maio de 2017: 77,4%, 
contra 81,3% na média desde jan/03. 
Na passagem de abril (76,6%) para maio 
houve um avanço de 0,8 ponto percentual, 
já descontados os efeitos sazonais.”
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