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A avaliação feita pelos analistas de 
mercado para economia brasileira 
em 2016, tanto para o PIB como 
para indústria, pode ser traduzida 
em um sentimento de frutração 
que contaminou negativamente 
as expectativas para 2017, como 
pode ser observado nos gráficos 
nº 1 e 2. Entre maio e setembro, 
com a entrada do novo governo, 
houve melhoria das expectativas 
dos agentes econômicos, refletidas 
em pesquisas de indicadores de 
confiança das familias e empresas 
realizadas pela CNI e FGV. As 
expectativas neste período eram 
de  retração menos acentuada 
da economia brasileira em 2016, 
na mediana do mercado algo 
próximo a -3,0%, e expansão 1,4% 
em 2017, revisadas hoje para 
-3,5% e 0,5% respectivamente. A 
frustração vem com a queda do PIB 
na marge acima das estimativas do 
mercado no terceiro trimestre em 
relação ao segundo, revertendo a 
tendência de desaceleração da taxa 
de retração, que passou de -0,4% 
para -0,8%, e sinalizando que o 
fundo do poço ainda não havia sido 
alcançado.  Os fatores por trás deste 
desempenho negativo do PIB e que 
levaram a reversão das expectativas 
favoráveis para 2016 e 2017, já foram 
apontados no Panorma Conjuntural 
Fiea anterior: a) aumento paulatino 
na taxa de desemprego, 11,8% no 
trimestre contra 8,9% no mesmo 
período de 2015; b) mesmo em 

processo de desalavancagem, a 
taxa de endividamento das famílias 
ainda é muito elevada, em torno 
de 43% da renda, segundo o Banco 
Central, o que limita o seu potencial 
de consumo, principalmente com 
taxas de juros em patamares muito 
elevados; c) o crédito tanto para 
famílias como para empresas ainda 

continua racionado em função do 
aumento significativo da provisão 
de crédito duvidosos por parte dos 
bancos; d) além da dificuldade de 
acesso ao crédito, a redução até 
então gradual da taxa básica de 
juros praticada pelo BCB  dificultou 
a retomada da economia e frustrou 
as expectativas dos empresários;  
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e)  contigenciamento dos gastos 
públicos em função da redução 
das receitas  tem sustentado 
a contração do consumo do 
governo; e, como pode ser visto no 
gráfico nº 3, f ) acentuada retração 
da formação bruta de capital fixo, 
após alta considerável em junho, 

no segundo semestre de 2016, o 
que demonstra que os empresários 
ainda estão muito cautelosos a cerca 
do futuro da economia brasileira. 
Há no mercado hoje um relativo 
consenso que a crise não é só fiscal, 
ou seja, a desalavancagem financeira 
de famílias e empresas tem jogado um 

papel importante no retardamento da 
recuperação da economia brasileira. 
Após a crise crise de 2008 estudos 
mostraram que recessões decorrentes 
de ciclos de crédito são mais 
prolongadas do que as provacadas 
por ajustamento dos estoques.
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BCB baixa a Selic em 0,75% e surpreende o mercado

O Banco Central do Brasil na primeira 
reunião do ano do Comitê de Política 
Monetária (COPOM), surpreendeu 
o mercado e realizou um corte de 
0,75% na selic, acima da mediana das 
expectativas do mercado financeiro 
que estimava uma redução de 
0,5%aa.  A leitura feita pelo mercado 
no primeiro momento foi que o ritmo 
mais forte de baixa da selic traduzia 
uma reavaliação do BCB quanto 
a inflação e ao nível de atividade 
econômica. No primeiro caso, a 
avaliação é de trajetória benigna para 
o IPCA com menor risco de atingir o 
centro da meta de 4,5%aa no final do 
ano, o que tem contribuído  para a 
ancoragem das expectativas futuras 
de inflação. No tocante ao segundo, 
a leitura da autoridade monetária, 
de acordo com o mercado, é 
que o desempenho da atividade 
econômica está aquém do esperado 
e de que as informações disponíveis 
apontam para uma retomada mais 
gradual e lenta do que a prevista 
anteriormente para 2017, com o FMI 
projetando crescimento de 0,2% 
para o PIB para este ano enquanto 
a mediana do mercado se mantém 

os 0,5%. Ademais, ainda segundo o 
mercado, o BCB avalia que o governo 
continuará aprovando as reformas no 
congresso e que os possíveis efeitos 
do governo Trump sobre a taxa de 
câmbio brasileira não comprometerá 
o ajuste benigno da inflação brasileira 
à meta. Alguns analistas do mercado 
financeiro, como André Perfeito da 
Gradual Investimentos, acreditam 
que o mercado está subestimando 
os riscos de possíveis complicações 
políticas com reflexos negativos 
sobre o andamento das reformas 
assim como de maior volatilidade no 
câmbio na era Trump ao apostar em 
um ritmo mais forte de redução da 
selic a partir de agora.
De acordo com o mais recente 
relatório Focus divulgado pelo 
BCB (16/01/2017), pós reunião de 
janeiro, o mercado reajustou para 
baixo as expectativas para a taxa 
selic para 2017 e 2018: no primeiro 
caso, passou de 10,25% para 9,75% 
e no segundo de 9,63% para 9,50%.   
O departamento econômico do 
Bradesco aposta que a selic chegará 
ao final de 2017 a 9,5%aa um pouco 
abaixo da mediana do mercado. O 

gráfico nº 4 aponta para uma taxa 
selic real para os próximos doze 
meses em 6%aa. Com a revisão 
para baixo das expectativas do 
mercado a perspectiva é que esta 
taxa caia para 5%aa, ainda bastante 
elevada em nível internacional. De 
qualquer maneira, caso este cenário 
se concretize, isto representará 
uma redução importante nos 
juros pagos na dívida pública pelo 
governo, contribuído para a redução 
do déficit público nominal, e a 
medida que for reduzindo os juros 
na ponta para os consumidores e 
as empresas favorecerá o processo 
de desalavancagem. Apesar de 
necessária para o processo de 
retomada da economia a queda 
nas taxas de juros, principalmente 
as de mercado que são bem mais 
salgadas do que a taxa básica, não 
é uma condição suficiente se não 
houver melhora nas expectativas 
das famílias e empresas quanto ao 
comportamento futuro da economia. 
Para tanto a economia tem que 
dar sinais claros de retomada e as 
perspectivas para 2017 continuam 
nada animadoras.
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A produção Industrial Brasileira em novembro de 2016

O desempenho da indústria 
brasileira em novembro de 2016 
apresentou, no levantamento 
com ajuste sazonal,  aumento na 
margem de 0,2%. Na comparação 
com o mesmo mês em 2015 
a indústria registrou retração 
de  1,1%. De acordo com o 
Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento da Indústria 
(IEDI) ,  “o desempenho industrial 
nesses onze meses de 2016 
cobertos pela pesquisa industrial 
do IBGE foi bastante frustrante. 
Na primeira metade do ano havia 

sinais de que o pior da crise do 
setor já poderia ter ficado para 
trás. Nesse período, ao menos 
na margem, variações positivas 
mês após mês predominavam 
na indústria geral e em alguns 
macrossetores. Com a virada 
do semestre, isso se perdeu e o 
setor passou a alternar variações 
positivas e negativas, sendo as 
quedas de maior magnitude. É 
verdade que no acumulado do 
ano houve certo arrefecimento 
das perdas, mas isso ocorreu de 
forma bastante modesta. Para 

se ter uma ideia, basta comprar 

a retração de -8,3% em 2015 

como um todo e o resultado 

de -7,1% do acumulado entre 

janeiro e novembro de 2016. 

Outra forma de qualificarmos 

esse movimento de moderação 

é considerar que a mediana 

das previsões para a produção 

industrial do Boletim Focus no 

ano apontava, no início de 2016, 

para um declínio de -3,5%, isto é, 

a metade da queda observada. ”

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 
74,0% em novembro de 2016, 
0,3 p.p. superior ao patamar 
registrado em outubro. Esse 
grau de utilização, entretanto, 

continua inferior à média 
histórica do próprio indicador 
(80%). A permanência da 
utilização da capacidade 
em níveis historicamente 
baixos não é um bom indício 
para a evolução futura do 
investimento, isso porque 
máquinas e equipamentos 
atualmente ociosos deverão ser 

postos em funcionamento antes 
de os empresários pensarem 
em ampliar sua capacidade de 
produção. Em contrapartida, 
a existência de capacidade 
ociosa significa que existem 
plenas condições de oferta 
para garantir uma recuperação 
da atividade econômica sem 
pressões inflacionárias. ”
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Indicadores Conjunturais da Economia Brasileira
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