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O expressivo ajuste de 
preços relativos dado em 2015 nas 
tarifas públicas e na taxa de câmbio 
associados ao aprofundamento da 
recessão, com o PIB caindo -3,8% 
no ano, começaram a apresentar 
resultados positivos nas expectativas 
do mercado quanto aos saldos 
comercial e em conta corrente da 
economia brasileira em 2016, como 
pode ser observado no gráfico nº1. As 
projeções dos analistas financeiros 

estão ancoradas em resultados 
substanciais registrados na balança 
comercial da indústria brasileira. 
Ou seja, em 2015 praticamente 
zerou o déficit no setor de média-
baixa intensidade tecnológica e 
foi reduzido em US$ 16,8 bilhões 
na média-alta e US$ 8,1 bilhões na 
alta. Estes ajustes contribuiram 
para uma redução do déficit em 
transações correntes da ordem de 
US$ 104,1 bilhões em 2014 para 

US$ 58,9 bilhões em 2015. A balança 
comercial, por sua vez, obteve 
superávit de US$ 19,6 bilhões no ano 
passado, enquanto em 2014 havia 
registrado um déficit de US$ 3,9 
bilhões. As expectativas para 2016 
é de superávit de 40,0 bilhões na 
balança comercial e continuidade na 
redução do déficit em conta corrente 
estimado em US$ 20,0 bilhões.
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Cresce a aposta na queda da infl ação em 2016
O IPCA de 0,43% no mês de 

março veio reforçar a aposta do 
mercado que a inflação em 2016 
ficará próximo ao topo da meta 
de 6,5%aa e nas estimativas do 
acumulado de doze meses já se 
encontra abaixo deste patamar.
Estas expectativas aumentam, 
segundo analistas do mercado, a 
probabilidade do BCB vir a reduzir 
a taxa básica de juros selic no 
segundo semestre podendo chegar 
até 200 pontos-base, segundo o 

departamento de economia do 
Bradesco. A principal explicação 
para a revisão das estimativas 
do mercado quanto a inflação é 
o agravamento da recessão da 
economia brasileira em função da 
expressiva queda no consumo das 
famílias e dos investimentos das 
empresas. Tal cenário levou o FMI 
a reavaliar a taxa de crescimento 
do PIB para este ano: de uma queda 
de -3,5% em janeiro para -3,8%, 
segundo Panorama Econômico 

Mundial publicado no início de 
abril.  O próprio mercado vem 
semanalmente revisando para baixo 
suas projeções para o crescimento 
da economia brasileira em 2016. 
De acordo com o Boletim Focus, 
pesquisa semanal feita pelo BCB 
junto as empresas de consultorias 
e departamento econômico dos 
bancos, de 8/04/2016 a mediana 
das estimativas é de queda de – 3,77. 

Fonte: Elaboração Núcleo de Pesquisa IEL/FIEA

Gráfi co nº 1 - Expectativas do Mercado Financeiro para os saldos (US$ 
Bilhões) em Conta Corrente e Balança Comercial em 2016 - BCB 
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A Produção Industrial Brasileira em Fevereiro de 2016
O desempenho da indústria 

brasileira em fevereiro de 2016 
apresentou, no levantamento com 
ajuste sazonal, variação na margem 
de -2,5%. Na comparação com o 
mesmo mês em 2015 a indústria 
registrou queda de -9,8%. De acordo 
com o Instituto de Estudos para 

o Desenvolvimento da Indústria 
(IEDI) , “a indústria segue 2016 
com resultados francamente 
adversos, confirmando os problemas 
estruturais e conjunturais que a 
prejudicam. No caso dos estruturais, 
ainda se faz presente a persistência da 
baixa competitividade nos mercados 

interno e externo, mesmo com a 
desvalorização cambial; e dentre os 
conjunturais, a retração progressiva 
do consumo e do investimento”. 
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