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Os dados do World Economic 
Outlook do FMI para o desempenho 
médio do PIB global são realmente 
preocupante. Isto porque não só o PIB 
continua crescendo abaixo da média 
obtida antes da crise financeira como 
também tem diminuido o ritmo de 
expansão, como pode ser visto no 
gráfico nº 1. Analistas tem apontado 
alguns fatores que tem complicado uma 
retomada mais robusta da economia 
internacional. O primeiro deles diz 
respeito a dificuldade de sustentar um 
ritmo crescente de crescimento nas 
economias dos EUA, Zona do Euro e 
Japão.  Para estes países as projeções 
do FMI para 2016 e 2017 apontam que 
os dois primeiros deverão reproduzir 
as taxas de crescimento de 2015 que 
foram respectivamente de 2,4% e 1,5% 
e no caso do último a perspectiva é 
de taxa negativa em 2017 de -0,1%.

Ademais alguns economistas, como 
Paul Krugman e Joseph Stiglitz, apontam 
a retirada prematura dos estímulos 
fiscais e a insuficiência das políticas 
monetárias não convencionais para 
manter o maior dinamismo registrado 
no biênio 2010 - 11, quando houve um 
pico de retomada de crescimento da 
economia global  que não se sustentou. 

O segundo fator diz respeito a 
desaceleração do crescimento da 
economia chinesa e seus reflexos 
sobre os preços das commodities. 
O FMI estima que a China diminua 
ainda mais o seu ritmo de expansão 
passando de 6,9% em 2015 para 
6,2% em 2017. De acordo com o IEDI, 
“a piora no cenário das economias 
emergentes e em desenvolvimento em 
relação à previsão anterior decorreu 
de dois fatores. Em primeiro lugar, do 
impacto maior do que o anteriormente 
previsto da desaceleração chinesa 
sobre as demais economias desse 
grupo, por canais diretos (queda 
das importações) e indiretos (queda 
dos preços das commodities).
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•	  Em segundo lugar, os ingressos 
de capitais nessas economias 
atingiram no segundo semestre 
de 2015 seu menor patamar 
desde a crise financeira global. 
Além das expectativas de alta da 
taxa básica de juros dos Estados 
Unidos, que se confirmaram em 
dezembro, contribuíram para isso 
a turbulência financeira na China 
no terceiro trimestre de 2015 e 
as incertezas sobre o impacto da 
desaceleração desse país sobre as 
demais economias emergentes”.  
 O alerta para o Brasil dado a 
partir da análise do IEDI é “que não 
apenas o desempenho mundial 
tem sido decepcionante como tem 
aumentado o peso da incerteza 
sobre ele. Em consequência, o Brasil 

não deve poder contar muito com a 
melhora da economia internacional 
para ajudá-lo a superar a crise 
econômica em que se encontra”. Isto 
significa que os problemas de gestão 
macroeconômica da economia 
brasileira nos últimos anos, que se 
traduziram em déficits públicos 
crescentes  tanto primário como 
nominal, gráfico nº 2,  terão que 
ser enfrentados com medidas que 
não comprometam a já debilitada 
economia brasileira.  Para se ter uma 
ideia do desafio fiscal, para que a 
relação dívida sobre PIB possa ser 
estabilizada estimasse ser necessário 
um superávit primário de 4% do PIB 
ou aproximadamente R$ 250 bilhões. 
Tal ajuste exigirá reformas profundas 
na estrutura de gastos e receitas 

públicas e muita negocição com os 
diferentes setores da sociedade.  
 A credibilidade da política 
econômica estará diretamente 
atrelada a velocidade e profundidade 
das reformas e aí nem sempre os 
tempos políticos, econômicos e da 
sociedade coincidem. A boa notícia 
é que a inflação já dá claros sinais de 
desaceleração, as contas externas 
começam a se ajustar mesmo em 
um ambiete externo desafiador 
como o descrito acima e pelos dados 
da CNI os estoques da indústria 
de transformação da maioria dos 
setores estão dentro do planejado. 
Tudo isto, uma vez desatado o nó 
fiscal, poderá contribuir para a 
recuperação da economia brasileira.

    Decomposição da Inflação Brasileira em 2015 

Em 2015 o fator que mais 
pesou para o IPCA de 10,67%, 
segundo estudo do Banco Central 
do Brasil , foi a inflação de preços 
administrados em função do 
alinhamento dos preços relativos 
das tarifas públicas e dos preços 
dos combustíveis nas refinarias. 
Repasse cambial, choque de oferta 
e inércia responderam por 14,7%, 
8,1% e 3,1%, respectivamente, como 
pode ser visto no gráfico nº 3. Juntos 
estes preços representaram 63,6% 
do IPCA.  Os dois fatores que de fato 
são fortemente influenciados pela 
política monetária e pelos efeitos 
dos juros altos, que são preços livres 
e expectativas, explicaram 34,6% do 
IPCA. 

Na decomposição feita 
pelo BCB para o IPCA de 2014, 
gráfico nº 4, os fatores que são 
pouco influenciados pela política 
monetária responderam por 40% 
da inflação de 6,41% e expectativas 

e preços livres por 60%. O Regime 
de Metas de Inflação objetiva, a 
partir de uma âncora nominal e de 
um instrumento que é a taxa de 
juros, coordenar as expectativas 
dos agentes econômicos quanto 
a inflação futura. Quanto maior 
for a credibilidade do BCB mais 
rapidamente em tese ele consegue 
fazer com que as expectativas de 
inflação convirjam para o centro da 
meta, que no Brasil é de 4,5%aa.

Todavia, pelos dados dos 
gráficos abaixo, as expectativas 
tem tido um peso relativamente 
pequeno na composição da inflação 
o que demonstra que a inflação 
brasileira vem sendo influenciada 
principalmente por fatores 
relativamente imunes a política 
monetária. Outro aspecto a se refletir 
é que o esgotamento dos efeitos dos 
choques de tarifas e cambial sobre o 
IPCA tem sido, em grande medida, 
os grandes responsáveis pela 

queda na inflação esperada para os 
próximos doze meses, que passou 
de um patamar de 7,23% em janeiro 
de 2016 para 6,17% no final de abril. 

Não há dúvida, contudo, 
que a desaceleração da inflação 
dos preços livres tem seu peso, 
mas esta não pode ser explicada 
primordialmente por uma reversão 
das expectativas, principalmente 
porque o mercado tem revisado 
para cima suas projeções déficit 
público em função dos resultados 
negativos do superávit primário. 
Tudo isto indica que há espaço 
para que o BCB inicie o processo 
de redução dos juros já na próxima 
reunião. Afinal, como sugeriu o 
FMI em 2010 em relatório escrito 
pelo seu economista chefe Olivier 
Blanchard, é preciso se refletir sobre 
a eficácia de políticas de combate à 
inflação baseadas só na estratégia 
“uma meta, um instrumento”.    
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Gráfico nº 4 -  Decomposição da taxa de inflação de 2014 – BCB – Núcleo de Pesquisa IEL/FIEA

Gráfico nº 3 -  Decomposição da taxa de inflação de 2015 – BCB – Núcleo de Pesquisa IEL/FIEA
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A produção Industrial Brasileira em março de 2016

O desempenho da indústria 
brasileira em fevereiro de 2016 
apresentou, no levantamento 
com ajuste sazonal,  variação na 
margem de 1,4%. Na compara-
ção com o mesmo mês em 2015 
a indústria registrou queda de 
-11,4%. De acordo com o Institu-
to de Estudos para o Desenvol-
vimento da Indústria (IEDI) ,  “os 
dados do IBGE sobre a produção 
em março de 2016 trazem sinais 
de que o investimento na econo-

mia brasileira pode ter chegado 
no “fundo do poço”. A produção 
de bens de capital cresceu +0,3% 
em janeiro, +0,5% em fevereiro e 
+2,2% em março em relação ao 
mês anterior com ajuste sazonal, 
acumulando nesse período ga-
nho de 3,1%. Houve crescimento 
em março último frente a feverei-
ro nas demais categorias de uso: 
bens de consumo semi e não-du-
ráveis (0,9%), bens de consumo 
duráveis (0,3%) e bens interme-

diários (0,1%), de modo que a in-
dústria total expandiu 1,4%”. To-
davia, conclui o IEDI: “os sinais de 
melhoria na crise industrial cons-
tatados no começo deste ano, 
particularmente em março, de-
vem ser interpretados com caute-
la. A produção continua acumu-
lando perdas e o agravamento da 
retração nas indústrias extrativas 
complica o quadro geral do setor, 
pois vem se somar à forte queda 
na indústria de transformação”. 

Ainda, segundo o IEDI, “quanto à utilização da capacidade instalada medida pela FGV, esta cresceu 
ligeiramente: do baixo patamar de 73,6% em fevereiro para 73,7% em março de 2016, com ajuste sazonal.”.  
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Indicadores Conjunturais da Economia Brasileira
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