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A taxa de variação do PIB da economia 
brasileira no segundo trimestre de 
2016  sofreu na margem um pequeno 
aumento no ritimo de retração 
interrompendo a trajetória em 
direção ao fundo do poço observado 
nos últimos trmestres, conforme 
gráfico nº 1.  Estes dados reforçam as 
expectativas dos analistas econômicos 
de que o processo de recuperação será 
lento e aumenta o risco de estagnação 
econômica caso os mercados interno 
e externo se mantenham debilitados. 
Do ponto de vista da abosorção 
doméstica, com exceção de discreta 
melhora na margem dos investimentos, 
o consumo das famílias continua 
caindo em função do aumento do 
desemprego, 11,2% segundo a PNAD 
Continua - IBGE, da queda da massa 
salarial, do nível de endividamento 
e dificuldade de acesso a crédito, 
apesar dos indicadores de confiança 
dos consumidores captarem melhoria 
nas expectativas futuras dos mesmos. 
O corte de gastos, não obstante 
as dificuldades para a realização 
dos ajuste fiscal, volta a afetar 
negativamente a demanda doméstica 
na margem principalmente com a 
diminuição dos investimentos públicos 
em infraestrutura. A apreciação do real 
frente ao dólar registrada no primeiro 
semestre começou a se refletir 
negativamente na demanda externa 
no segundo trimestre uma vez que a 

taxa de crescimento das exportações 
0,4% ficou muito abaixo da obtida 
pelas importações de 4,0%. Ou seja, o 
setor externo voltou a contribuir para 
a retração da demanda doméstica.
Em 2015, o consumo das famílias, os 
gastos públicos e os investimentos 
responderam por respectivamente por 
63,0%,  20,0% e 17,7% do PIB brasileiro, 
o que demonstra a dificuldade de sair 
da crise sem recuperar a capacidade de 
gasto das famílias e os investimentos 
privados uma vez que há pouco espaço 
fiscal para a adoção dos políticas 
contracíclicas. A recuperação dos 
investimentos das empresas, mesmo 

com a melhoria das expectativas dos 
empresários captadas nos últimos 
meses, depende concretamente do 
aumento das vendas (faturamento) e 
do nível de utilização da capacidade 
instalada, que ainda está muito baixa 
segundo pesquisas da CNI e FGV; 
da  redução das taxas de juros, que o 
BCB condiciona ao avanço na agenda 
fiscal mesmo com expectativas 
de queda na taxa de inflação; e da 
estabilidade da taxa de câmbio em um 
nível competitivo, estimada por alguns 
economistas como de R$ 3,80, hoje a 
R$ 3,25 e podendo se apreciar se os 
juros reais continuarem subindo.
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Política do BCB aumenta a taxa real de juros
A manutenção 
da taxa selic 
no patamar de 

14,25%aa mesmo com as expectativas 
de infl ação melhorando para os próximos 
doze meses tem levado ao aumento da 
taxa real de juros como pode ser visto 
no gráfi co nº 4. Seja incorporando as 
projeções do mercado de queda na 
taxa básica de juros até o fi nal do ano, 
expresso na curva Selic Real 1, seja em 
um cenário de manutenção da selic no 
atual patamar, a curva Selic Real 2, a taxa 
real de juros aumenta nos dois cenários. 
No primeiro caso com uma taxa de 
7,89%aa e no segundo de 8,37%aa. No 
ranking mundial de juros reais calculado 

pela Infi nity Asset Management para 
40 países, a partir das taxas nominais 
de juros determinadas pelos Bancos 
Centrais destes países, em julho de 2016 
o Brasil estava em primeiro lugar seja 
com base na infl ação dos últimos doze 
meses, seja tomando como referência a 
infl ação esperada para os próximos doze 
meses com as taxas de 4,97%aa e 8,0%aa, 
respectivamente. No caso desta última é 
quase três vezes maior que a do segundo 
lugar que é a Rússia com 2,98%. Ainda 
segundo a Infi nity Asset Management, 
para o Brasil perder a primeira posição 
no ranking a taxa selic teria que cair 
5,5pp, ou seja, para 8,75%aa. A mediana 
das expectativas do mercado fi nanceiro 

estima selic a 10,50%aa no fi nal de 2018, 
o que coloca a perspectiva do Brasil 
liderar o ranking por um bom tempo.
Como salientado no Panorama anterior, 
caso o BCB mantenha o objetivo de 
cumprir a meta de 4,5% de infl ação em 
2017 haverá um endurecimento da 
política monetária que pode ser efi caz 
para em um período mais curto levar 
a infl ação ao centro da meta, mas tem 
alguns riscos. Não há como negar os 
riscos do aumento da taxa real de juros 
com apreciação da taxa de câmbio: 
abortar o frágil processo de recuperação 
da economia brasileira.
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O desempenho da indústria 
brasileira em julho de 2016 

apresentou, no levantamento 
com ajuste sazonal, aumento na 
margem de 0,1%. Na comparação 
com o mesmo mês em 2015 a 
indústria registrou queda de - 
6,6%. De acordo com o Instituto de 
Estudos para o Desenvolvimento 

da Indústria (IEDI) , “a indústria 
parece estar à espera de que 
fatores dinamizadores adicionais 
entrem em operação, para 
pavimentar sua trajetória de 
recuperação. Muitos destes fatores 
dependem da estabilização da 
crise em outros setores, de forma 
a reverter, por exemplo, a piora 

do emprego e do rendimento das 
famílias ou a expressiva contração e 
encarecimento do crédito que temos 
visto já há algum tempo. Melhoras 
nesses campos ainda não estão à 
vista. O governo também tem um 
papel importante a desempenhar, 
a despeito das restrições 
que o ajuste fiscal lhe impõe.


