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1 -  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 As avaliações da crise econômica brasileira têm tomado contornos diferentes em função dos 
diversos fatores e agentes que dela participam ou participaram  direta ou indiretamente. Tal fato tem feito 
com que a sociedade brasileira, também muito influenciada pelas informações contaminadas vindas dos 
meios de comunicação, tenha superestimado a dimensão da atual crise econômica do país. 
 Na tentativa de contribuir para esse debate essa carta apresenta  na primeira parte algumas 
informações que possam ser adicionadas à análise da crise atual e  que permitam uma visão da sua 
dimensão  e sua comparação com o período recente. 
 Na segunda parte analisamos o efeito da política econômica  no nível de atividade da economia. A 
desaceleração dos últimos anos se transformou em uma severa recessão, registrada nos resultados do PIB 
do 1º. E do 2º. Trimestre desse ano. 
 
 

2 – DIMENSÃO DA CRISE ECONÔMICA ATUAL 
 

Prof. Flávio Riani 

 As recentes apurações dos envolvimentos de diversos agentes políticos e privados no 

processo de corrupção no país  tornaram mais complexa a avaliação sobre a dimensão da crise 

econômica brasileira e sua causa principal.  
 

Nesse processo, o envolvimento de agentes políticos do PT na corrupção causou grandes 

danos à sociedade brasileira manifestados de diversas maneiras, sendo a principal delas a perda 

da credibilidade do Partido dos Trabalhadores  construída a duras penas ao longo dos anos. 

 
Nesse sentido, essa perda abriu brechas para que outros agentes políticos envolvidos no 

processo de corrupção percebesse que a fragilidade do executivo poderia lhe trazer benefícios, 

próprios e individuais, amenizando possíveis punições através do processo de apuração da 

corrupção ( mensalão, petrobrás, lava-a-jato ,etc.) 

 

Tal situação, aliada a um processo enviesado de informações via mídia televisiva e escrita, 

levou a sociedade a acreditar que nosso problema econômico  é extremamente grave e que somos 
os únicos a viver uma crise sem precedentes. Porém não é isto que os números mostram... 
 
 



 

 

 

Os dados do quadro 1 sintetizam alguns indicadores básicos recentes comparados 

aos de exercícios anteriores,  complementado com outras informações básicas 

relacionadas à economia de outros países. 

Neste quadro foram destacadas informações diversas sobre as taxas observadas 

nos períodos recentes envolvendo os governos FHC, Lula e Dilma. 

Pelos números apresentados, pode-se verificar que apenas o indicador relativo ao 

crescimento do PIB previsto para 2015 destoa dos governos anteriores. Mesmo no caso 

do PIB, observa-se também que embora  no primeiro governo da presidente Dilma o 

crescimento médio do PIB tenha sido inferior ao do governo LULA, ele foi ainda bem 

próximo ao crescimento médio alcançado no governo FHC. 

Assim, com exceção do PIB, percebe-se que praticamente todos indicadores 

destacados apresentam resultados ainda melhores  que os do governo FHC e há alguns do 

governo LULA. 

Vale destacar também as variações ocorridas na carga tributária. Enquanto no 

governo FHC ela foi elevada em 23% reais, passando de 26% para 32%, no governo LULA a 

elevação foi de 8,1% e no governo Dilma ela cresceu 1,6%. 

 Vale também mencionar que no primeiro ano FHC a taxa de juros básica chegou a  

alcançar 45%, enquanto que hoje, apesar de ainda  alta, ela é de 14,25%. 

 

Quadro 1

RESUMO COMPARATIVO

Itens

FHC Lula Dilma

IPCA 12,53 6,5    9,2 estimativa

Div.Líq/PIB 57,7 35,1 35,8

Div.Bruta/PIB 76,0 51,3 64,6

Juros

1ºano 45,0 26,2 12,5

2ºano 15,7 8,7 14,2

Média 30,3 17,4 13,5

Carga 26,3 31,4 34,8

Tributária 32,8 34,8 35,4

PIB 2,4 4,6 2,2

   -1,6  estimativa

Taxa de 

Desemprego 12,6 6,7    7,5 estimativa

Fontes diversas: IBGE,BACEN, M.Fazenda,etc

Governos

 



 

 

Com os indicadores mencionados  percebe-se que a situação atual está longe da 

dimensão alardeada pelos meios de comunicação e políticos e apresenta um diagnóstico 

mais positivo do que os observados nos períodos mencionados. 

Também com o objetivo de relativizar o tamanho da crise vale a pena comparar 

alguns desses indicadores com o que vem ocorrendo em outros países. 

Inicialmente o gráfico 1 destaca a taxa de crescimento do PIB no segundo trimestre de 

2015 no Brasil e outros países selecionados. 

Os números apresentados mostram que a taxa negativa de variação do PIB 

brasileiro não deixa de ser um resultado ruim para o país e para a sociedade brasileira,  

mas pode-se ver através do gráfico 1 que a maioria dos países destacados também 

apresentaram taxas de crescimento bem modestas, sendo que  na maioria deles elas 

foram inferiores a 1%. 

 

 
 

No que se refere à taxa de desemprego o gráfico 2 também mostra que a situação 

brasileira ainda é muito melhor do que a de muitos países, sobretudo os Europeus. 

Tomando-se como referência a última taxa média de 7,5%  divulgada pelo IBGE referente 

a agosto percebe-se que ela ainda é inferior às de muitos outros países e da média da 

zona do Euro. 

Os dados mostram que as situações da Espanha, Argentina e Grécia são 

incomparáveis com a situação vivenciada hoje no Brasil e têm dimensões muito maiores 

do que se tem dado a situação brasileira. 
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2.1 – ENTÃO COMO AVALIAR A CRISE? 

Prof. Flávio Riani 
 

As avaliações e observações anteriores de forma alguma foram feitas com o 
objetivo de dizer que não há crise.Os números de desempenho recente de nossos 

principais indicadores não deixam dúvidas de que o país passa por um processo complexo 

cujas dimensões e causas são diferentes daquelas maciçamente divulgadas pelos meios de 

comunicação e políticos.  
A crise econômica está aí,  porém compartilhada com uma crise internacional que, 

de forma alguma, pode deixar de ser considerada na análise da situação brasileira. 

Agrega-se a isto o fato de que vários componentes do Congresso Nacional, no afã de se 

livrarem das possíveis punições de seus envolvimentos no processo de corrupção do país, 
procurarm criar uma crise política paralela na esperança de que o enfraquecimento do 

poder excutivo possa aliviar os processos de corrupção no qual são partícipes.  

Desta forma, criam-se embaraços políticos que dificultam o encaminhamento legal 

de possíves alternativas para saídas da crise, esquecendo de que Congresso Nacional e 
Outros Poderes são componentes juntamente com o Executivo do processo de 

governabilidade do país. 

Por fim, aparadas as arestas entre Congresso e Executivo, e ultrapassado o 

processo de apuração dos agentes políticos envolvidos na  corrupção, percerber-se-á o  
efetivo peso  da crise política na avaliação da crise econômica atual, com o país voltando, 

ainda com dificuldades, à sua trajetória de normalidade. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3-  PIB do 2o. TRIMESTRE  - A RECESSÃO ANUNCIADA 

        Prof. Ricardo F. Rabelo 

 
 A partir de 2015 passou a vigorar no país, com a nova equipe econômica, a lógica da 
austeridade. O neodesenvolvimentismo (*) deu lugar novamente à ortodoxia convencional, 
sempre preocupada com a manutenção de superávits primários necessários para o pagamento 
dos juros da dívida interna, mantidos artificialmente elevados para "manter a inflação no centro 
da meta". Objetivo esse nunca alcançado senão esporadicamente nos governos FHC (2o. 
mandato), Lula (1o. e 2o. mandatos) e Dilma (1o. mandato). O resultado, inexorável e previamente 
anunciado está registrado nos números do PIB brasileiro do 2o. trimestre.  
 O Produto Interno Bruto (PIB) apresentou expressiva redução  (-1,9%) na comparação do 
segundo trimestre de 2015 contra o primeiro trimestre do ano. Na comparação com o segundo 
trimestre de 2014, a trajetória do PIB também foi negativa (-2,6%). No acumulado dos quatro 
trimestres terminados no segundo trimestre de 2015, o PIB apresentou queda de 1,2%  
 Considerando o desempenho do PIB na ótica da oferta, a Agropecuária (-2,7%), a Indústria 
(-4,3%) e os Serviços (-0,7%) tiveram significativo recuo. Na indústria, a maior redução se deu na 
construção civil: -8,4%. A indústria de transformação (-3,7%) e a atividade de eletricidade e gás, 
água, esgoto (-1,5%) também recuaram no segundo trimestre do ano. Já a extrativa mineral 
acusou crescimento de 0,3%. No setor de serviços, administração, saúde e educação pública 
(1,9%) e atividades imobiliárias (0,3%) apresentaram resultados positivos. As demais atividades 
tiveram queda : comércio (-3,3%), Transporte, armazenagem e correio -2,0%), serviços de 
informação (-1,3%), outros serviços (-1,0%) e intermediação financeira e seguros (-0,2%).  
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Analisando o PIB pela ótica da demanda, verificamos um fator extremamente 

problemático  do ponto de vista se se vislumbrar uma futura recuperação do crescimento 

econômico - a queda contínua e sistemática do investimento. A formação bruta de capital 

fixo chegou ao oitavo trimestre seguido de queda, que neste 2o. Trimestre de 2015 

comparado ao trimestre imediatamente anterior caiu  8,1%. Outra variável importante 

nesta ótica, o consumo das famílias caiu 2,1%,  pelo segundo trimestre consecutivo. Por 

outro lado, a despesa de consumo do governo aumentou 0,7%, em relação ao 1o. 

trimestre.  

 No que se refere ao setor externo, registra-se o único resultado positivo para o PIB, 

já que as exportações de bens e serviços apresentaram aumento de 3,4%, enquanto as 

importações de bens e Serviços recuaram 8,8%, em relação ao primeiro trimestre de 2015. 

Análise do Pib do 2o. trimestre de 2015 comparado ao mesmo período de 2014 

 Analisando  pela  ótica da Oferta, na comparação com o 2º trimestre de 2014, o PIB 

apresentou retração de 2,6% no segundo trimestre de 2015. O resultado da agropecuária 

(1,8%), mostra a importância do setor para minimizar os problemas com os outros 

setores. O crescimento da produção neste setor pode ser explicado pelo ,desempenho de 

um conjunto de bens  que concentram sua safra  no segundo trimestre e pelo aumento da  

produtividade. De acordo com o   Levantamento Sistemático da Produção Agrícola 

(LSPA/IBGE - julho 2015), excluindo -se o café e o feijão, que apresentaram queda de 

produção de 2,2% e 4,1% respectivamente, os demais produtos com safra neste trimestre 

,mostraram ganho de produtividade e crescimento: soja (11,9%), milho (5,2%), arroz 

(4,4%), mandioca (2,3%) e cana de açúcar (2,1%).    

 Ao contrario da produção agrícola,  a indústria também nesta base de comparação, 

teve queda  de  5,2%, com a indústria de transformação apresentando redução da 

produção em 8,3%. Esses dados revelam uma queda  da produção de máquinas e 

equipamentos; da indústria automotiva; produtos eletrônicos e equipamentos de 

informática; insumos da construção civil e produtos derivados do petróleo. A atividade de 

eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana  apresentou queda de  4,7%, puxada 

pela redução do consumo não residencial de energia elétrica. A indústria de construção 

civil teve recuo de  8,2%. Por outro lado à indústria extrativa mineral cresceu 8,1% em 

relação ao segundo trimestre de 2014, tanto  pelo aumento da extração de petróleo e gás 

natural como  de minérios ferrosos.O Setor de serviços, por sua vez , caiu 1,4%, sendo que 

a retração de 7,2% do comércio (atacadista e varejista)  foi a grande responsável por este 

resultado.  

 

3.1 -  O desempenho do PIB do 2o. trimestre pela ótica da Demanda 

        Prof. Ricardo F. Rabelo 

 

 Um dos fatores do  crescimento, no período anterior, a despesa de consumo das 

famílias  teve uma queda de  2,7% ,  a segunda consecutiva. Esse desempenho negativo 

deve-se provavelmente ao aumento do desemprego e queda do rendimento médio do 

trabalho neste período.   

 

 



 

 

 

 

O principal  indicador do investimento, a formação bruta de capital fixo teve 

retração de  11,9%, no segundo trimestre de 2015, a maior desde o primeiro trimestre de 

1996 (-12,7%). O comportamento do investimento reflete a queda das importações e da 

produção interna de bens de capital, e pela performance negativa da construção civil, 
tradicional comprador de bens de capital. Refletindo o impacto negativo  do ajuste fiscal a 

despesa de consumo do governo recuou 1,1%, em relação ao segundo trimestre de 2014.  
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 Fonte: IBGE 

 

Quanto ao  setor externo, as exportações de bens e serviços expandiram 7,5%, 
enquanto que as importações de bens e serviços caíram em 11,7%, ambas influenciadas 

pela desvalorização cambial de 38% PIB - 1o. semestre e 12 meses PIB cai no primeiro 

semestre (-2,1%) e em 12 meses (-1,2%) O PIB, no 1º semestre de 2015, apresentou queda 

de 2,1%, em relação a igual período de 2014, seguindo a variação negativa de 0,4% no 
semestre encerrado em dezembro de 2014.  

 

3.2 - Análise do PIB  dos quatro trimestres acumulado  em relação aos trimestres  

anteriores 
        Prof. Ricardo F. Rabelo 

 

 O PIB acumulado nos quatro trimestres terminados em junho de 2015 teve 

retração de 1,2%, em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores. Esta queda 

adveio  da contração de 1,0% do valor adicionado a preços básicos e do recuo de 2,8% nos 



 

 

impostos sobre produtos líquidos de subsídios. A taxa de investimento, por sua vez,  

atinge 17,8% do PIB , bem menos  que o registrado  no mesmo no mesmo período do ano  

anterior (19,5%). A taxa de poupança foi de 14,4% no segundo trimestre de 2015 (ante 

16,0% no mesmo período de 2014). 

 
A crise não acabou 

 

 A análise do desempenho recessivo do PIB brasileiro não pode esconder o fato de 

que ela faz parte da crise internacional ainda presente na maioria dos países  na economia 
mundial . Esta crise tem determinado baixo crescimento econômico, redução da produção 

industrial e desemprego em um grande número de países, e continua afetando também a 

maior economia do mundo, os EUA além da China, Europa e Japão. O que faz a diferença 

entre estas economias é a maneira de enfrentar a crise. Os Estados Unidos tem mantido 
uma política anticíclica, mesmo com a encomia americana mostrando um crescimento 

contínuo desde o ápice da crise em 2009. O governo da China reduziu juros e desvalorizou 

a moeda para não reduzir o crescimento de 7% projetado para este ano. Por outro lado, 

os países da Zona do Euro tem insistido na austeridade fiscal, impedindo 
sistematicamente uma retomada do crescimento nos vários países e impondo um 

destruidor receituário de cortes à economia grega, cujo nível de desemprego bate todos 

os recordes. Os resultados do PIB deste ano tem sido claramente determinados pela  volta 

do predomínio da  ortodoxia convencional  nas diretrizes econômicas do atual governo, 
em um  contexto econômico já marcado por profundos desequilíbrios estruturais. Outros 

resultados esperados estão à mostra como o aumento do desemprego e da queda do 

rendimento médio do trabalho. Por outro lado as pretendidas metas de superávit primário 

e queda da inflação estão cada vez mais distantes, mostrando em toda sua extensão o 
equívoco da estratégia adotada até agora. 

 

(*) Para uma definição  de neodesenvolvimentismo e ortodoxia convencional ver: 

Bresser Pereira, L. C. - Do antigo ao novo desenvolvimentismo na América Latina. In: 
PRADO, L. C. D. (org.).Desenvolvimento econômico e crise: ensaios em comemoração aos 

80 anos de Maria da Conceição Tavares. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012b. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


