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1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A conjugação de elementos econômicos e políticos tem gerado grandes incertezas quanto
à performance da economia brasileira. Existe hoje uma série de empecilhos a serem
ultrapassados. Dentre eles destaca-se a dificuldade encontrada pelo governo para equilibrar suas
contas primárias e gerar resultados capazes de pagar parte dos juros da dívida pública estimada
para o ano.
Tal situação tende a se agravar na medida em que há do lado das despesas um crescimento
vegetativo compulsório num quadro onde as bases geradoras dos tributos não conseguem
acompanhar e crescer no mesmo ritimo.
A análise da produção industrial brasileira mostra um pequeno crescimento em maio e uma
pequena queda em junho. Ao ampliarmos o período de análise para o trimestre e o semestre vemos que a
crise da indústria é grave. A crise atual só poderá ser superada com medidas urgentes de política industrial
e mudanças na política macroeconômica. Só assim será possível reverter este processo de virtual paralisia
de uma atividade econômica fundamental para a economia brasileira.

2 – RESULTADOS FISCAIS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015
Prof. Flávio Riani

Apesar da proposta feita pelo governo para promover o ajuste fiscal tem havido uma série
de dificuldades para que tal resultado aconteça.
Essas dificuldades são de duas naturezas: primeiro a política que além de não aprovar e em
tempo hábil as propostas de ajustes do governo o Congresso Nacional, mais especificamente a
Câmara Federal, tem aprovado propostas que implicam em elevação dos gastos difíceis de serem
enquadrado nas possibilidades de receitado governo. Tal atitude tem ainda o agravante de se
caracterizarem por elevação de gastos permanentes.
Segundo em função de fatores internos e principalmente de fatores externos, mais
especificamente as quedas nas exportações, têm impactado de forma negativa no desempenho
das atividades econômicas cujas consequências imediatas para o ajuste reflete na diminuição real
da nas arrecadações tributárias.
Tal quadro não poderia gerar resultados diferentes dos efetivamente apurardos nas contas
públicas no primeiro semestre de 2015.
Conforme destacam dados da tabela 1, as contas do governo federal no mês de junho de
2015, relativamente à do mesmo mês no ano anterior, geraram um déficit primário mais elevado.
Enquanto no período de 2014 ele foi de R$ 2 bilhões, em 2015 ele alcançou R$ 8 bilhões.

– EXPEDIENTE –
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais: Grão-Chanceler – Dom Walmor Oliveira de Azevedo | Reitor – Professor Dom
Joaquim Giovani Mol Guimarães | Vice-Reitora – Professora Patrícia Bernardes | Assessor Especial da Reitoria – Professor José Tarcísio
Amorim | Chefe de Gabinete do Reitor – Professor Paulo Roberto Souza | Chefia do Departamento de Economia – Professora Ana Maria
Botelho | Coordenação do Curso de Ciências Econômicas – Professora Ana Maria Botelho | Coordenação Geral – Professor Flávio Riani e
Professor Ricardo F. Rabelo
Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais: Prédio 14, sala 103 | Avenida Dom José Gaspar, 500 | Bairro Coração Eucarístico
CEP: 30535-901 | Tel: 3319.4309 | www.pucminas.br/iceg/conjuntura | icegdigital@pucminas.br

Tab.1 - Resultado do Tesouro Nacional
Junho 2014 e 2015 - R$ bilhões - Valores correntes
R$ bilhões
Discriminação
2014
2015
1- Receita total
93
98
Transf.Estados e Municípios
15
17
2- Receita Líquida
78
81
3 -Despesa Total
90
89
4 - Resultado Primário ( 2-3)
-2
-8

Variações % 2015/2014
Nominal
Real
5,2
-3,4
14,7
5,4
3,4
-5,0
11,1
2,1
325,0
290,1

Fonte Resultado do Tesouro Naciona . MF - 30/07/2015

Os valores apresentados na tabela 1 mostram também que tal resutado foi
consequência da queda real na receita líquida de 5% ante um aumento de 2,1% nas
despesas totais.
Por outro, a análise dos dados agregados até junho, apresentados na tabela 2,
apontam perspectivas mais sombrias para o resultado previstos para o ano.
Tab.2 - Resultado do Tesouro Nacional
Acumulado até Junho 2014 e 2015 - R$ bilhões - Valores Correntes
R$ bilhões
Variações % 2015/2014
Discriminação
2014
2015
Nominal
Real
1- Receita total
602
628
4,3
-3,5
Transf.Estados e Municípios
111
114
3,5
-4,2
2- Receita Líquida
491
513
4,8
-3,3
3 -Despesa Total
474
515
8,7
0,5
4 - Resultado Primário ( 2-3)
17
-2
Fonte Resultado do Tesouro Naciona . MF - 30/07/2015

O quadro geral também sinaliza para um desempenho mais desfavorável das
receitas cuja queda real no período analisado alcançou 3,3%.
No que tange às despesas, apesar dos cortes governamentais o governo não
conseguiu manter o nível dos gastos que ainda assim cresceram 0,5%.
Torna-se relevante destacar o fato de que o fraco desempenho econômico, ao
gerar menores níveis de arrecadação federal, acaba impactando também nas finanças
sub-nacionais através da diminuição das transferências federais. Tal fato é também
destacado na tabela que registra queda de 4,2% nas transferências constitucionais do
governo federal para estados e municípios.
O gráfico 1 destaca os resultados primários mencionados nas tabelas anteriores.
Chama a atenção o fato de que enquanto no período de 2014 o governo federal
apresentou um superávit primário de R$ 17 bilhões (muito aquém do esperado à época)
no mesmo período este ano, o resultado foi um déficit na ordem de R$ 2 bilhões.
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2.1 – Desempenho das Receitas Primárias Federais
As informações sobre as Receitas do Governo Central acumuladas até junho de
2014 e 2015 estão listadas na tabela 3.
Elas mostram a queda de quase todas as receitas tributárias do governo federal,
principalmente as mais importantes, que resultou na queda de 3,5% mencionada na
análise anterior.
Em relação a cada fonte de arrecadação algumas delas chamam a atenção em
função das magnitudes das variações negativas ocorridas.
Tabela 3

Em termos da arrecadação tributária enquadram-se nesses casos as receitas do IPI com
-6,7% e as Contribuições Sociais sobre Lucro Líquido com -7,8%.
No que se refere às receitas não tributarias os destaques negativos ficam por conta
da diminuição de 70,5% nos dividendos e de 36,1% na Cota parte de Compensações
Financeira.
Nas variações positivas ressalta a ocorrida nas concessões, cuja taxa de
crescimento real alcançou 191,8%.
Portanto, em relação às receitas, o fato de estar havendo diminuição nas
arrecadações tributárias é preocupante uma vez que elas são frutos do próprio
desempenho econômico do país.
Quanto às despesas governamentais a preocupação está no descompasso entre o
seu crescimento vegetativo e o desempenho negativo observado nas receitas
governamentais, sobretudo as tributárias.
Tabela 4

Uma análise preliminar da tabela 4 mostra que o governo reduziu despesas reais
em praticamente todos os itens de manutenção, custeio e investimentos básicos. Olhando
os números de cada um desses itens, percebe-se que houve uma redução de 1,3% nos
gastos com pessoal, 1,4% no custeio e manutenção e 36% nas outras despesas de capital.
No caso das outras despesas de capital a redução é significativa, porém com
impactos extremamente negativos em termos da demanda agregada no país.
De qualquer forma, esses números revelam o esforço que o governo vem fazendo
para ‘controlar’ gastos nas atividades nas quais é possível fazer algum contingenciamento,
mesmo com os efeitos negativos que eles geram sob o ponto de vista social e econômico.

Por outro lado as Despesas Previdenciárias têm uma dinâmica própria de crescimento a
ser cumprida pelo governo, impossibilitando diminuições nos seus gastos. No primeiro
semestre de 2015 seus gastos elevaram-se em R$ 7,5 bilhões, representando um
acréscimo de 3,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Ressalte-se também, os acréscimos dos Subsídios e Subenções Econômicas que
apresentaram um expressivo crescimento real de 108,9%.
Provavelmente este poderia ter sido outra área para ajustes do governo, mas com
impactos econômicos e sociais também muito negativos.
2.2 – Dificuldades do Gerenciamento Financeiro do Governo em 2015
O desempenho desfavorável da economia no ambiente externo, com impactos
negativos sobre atividades básicas da economia brasileira, geram problemas no
gerenciamento fiscal do governo uma vez que ao reduzir as atividades exportadoras
diminui-se também a renda, o emprego e a demanda agregada interna, diminuindo a
capacidade de arrecadação tributária para o governo. Por outro lado, em situações de
crise em geral aumentam as pressões por mais gastos com atividades assistenciais po
parte do governo, pressionando seus gastos.Alia-se a isso o embrólio político por que
passa o país e pode-se, com grande possibilidade de acerto, detectar problemas fiscais
para o governo nesse ano, com pouca margem para alcançar resultado primário
expressivo.
3 - A EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL EM MAIO E JUNHO
Prof. Ricardo F. Rabelo
A análise da trajetória da produção industrial nos meses de maio e junho mostra
novamente uma grande volatilidade. Após três meses de resultados negativos, a produção
industrial brasileira voltou a apresentar crescimento, em maio, de 0,6% em relação ao mês
anterior.
Gráfico 2
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Neste quadro um conjunto de taxas negativas de crescimento é importante analisar os
(breves) períodos de crescimento. A indústria mostrou em maio crescimento da atividade
industrial em duas das quatro grandes categorias econômicas e em 14 dos 24 ramos pesquisados.
Entre as grandes categorias econômicas, na comparação com o mês anterior o
crescimento se dá em setores importantes. Na comparação de maio com abril o setor de bens de
consumo semi e não-duráveis cresceu 1,2%, interrompendo um período de taxas negativas. O
setor de bens de capital, fundamental para uma retomada, mostrou crescimento de 0,2%, após
queda entre fevereiro e abril. Os resultados negativos foram apresentados pelos setores de bens
intermediários (-0,5%)e de bens de consumo duráveis (-0,1%) . Na comparação com igual mês do
ano anterior, a indústria teve recuo de 8,8% em maio de 2015, com as taxas negativas em todas as
quatro grandes categorias econômicas, 23 dos 26 ramos, 64 dos 79 grupos e 72,4% dos 805
produtos pesquisados.
O desempenho do setor de bens de consumo duráveis pode ser explicado pelo resultado
da produção da indústria automobilística que apresentou queda de 25,5%. Isso influenciou
negativamente a média da indústria como um todo, provocada ´principalmente pelo recuo na
produção de automóveis, caminhões, caminhão-trator para reboques e semirreboques, veículos
para transporte de mercadorias, reboques e semirreboques e autopeças. Outras fatores da
redução da atividade industrial foram as quedas da produção de produtos alimentícios (-8,7%), de
máquinas e equipamentos (-20,8%), de equipamentos de informática, produtos eletrônicos
e ópticos (-32,4%), entre outros.
Outro aspecto importante, ainda na comparação com maio de 2014, entre as três
atividades que aumentaram a produção, o principal resultado se deu nas indústrias extrativas
(7,7%), impulsionado, em grande parte, pelos avanços nos itens minérios de ferro pelotizados e
em bruto e óleos brutos de petróleo. Já os setores de bens de capital (-26,3%) e bens de consumo
duráveis (-17,8%) mostraram, em maio de 2015,as quedas mais significativas entre as grandes
categorias econômicas, juntamente com os setores de bens de consumo semi e não-duráveis (10,4%), com recuo maior do que a média nacional (-8,8%), e de bens intermediários (-4,9%).
3.1 - O aprofundamento da crise da indústria em Junho
Apesar da aparente retomada do crescimento em maio, com taxas positivas em setores
importantes e resultado geral de 0,6% positivos, , em junho de 2015, a produção industrial
brasileira volta a mostrar recuo de 0,3% frente ao mês imediatamente anterior mostrando a
grande volatilidade do setor.
A queda de 0,3% da atividade industrial em junho mostrou redução na produção de três
das quatro grandes categorias econômicas e 15 dos 24 ramos pesquisados. Novamente a indústria
automobilística tem performance negativa, com o setor de veículos automotores, reboques e
carrocerias tendo queda de 2,8%. Além dele, outros setores importantes do ponto de vista da
dinâmica da economia também tiveram queda, influenciando negativamente o conjunto da
produção industrial. Os setores de máquinas e equipamentos (-7,2%), equipamentos de
informática, produtos eletrônicos ópticos (-12,7%) tiveram, portanto, quedas expressivas, sendo
que estes resultados foram afetados nesse período por paralisações em várias unidades
produtivas, por conta das reduções de jornadas de trabalho e da concessão de férias coletivas.
Há, no entanto nove ramos que tiveram impacto positivo na economia em junho, ao
apresentarem significativo aumento na produção. Destaca-se entre os que aumentaram a
produção nesse mês, o desempenho do ramo de produtos alimentícios, que avançou 3,0%

Considerando-se as grandes categorias econômicas, na comparação com o mês
imediatamente anterior, o setor de bens de consumo duráveis, fortemente influenciado pela
menor produção de automóveis , teve queda de 10,7%. Já o setor de bens de capital teve sua
queda de 3,3% ligada à redução da produção de caminhões; A redução da produção destes 2
setores foi causada, em parte, pela concessão de férias coletivas em várias unidades produtivas. O
setor de bens intermediários também apresentou queda de 0,2% nesta base de comparação.
Deve-se destacar o papel dinâmico do setor de bens de consumo semi e não-duráveis, que
apresentou crescimento de 1,7%, e acelerou o ritmo de crescimento frente ao verificado em
maio (1,2%).
Na comparação com igual mês do ano anterior, a crise da indústria brasileira fica
evidenciada , pois a produção industrial teve queda de 3,2% em junho de 2015. Essa performance
foi generalizada envolvendo as quatro grandes categorias econômicas, 19 dos 26 ramos, 48 dos
79 grupos e 55,7% dos 805 produtos pesquisados.
Como já mostramos anteriormente , há uma grande influencia da queda de produção geral
pela redução ocorrida no setor de veículos automotores, reboques e carrocerias, que teve
redução de 10,7%, de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-6,4%) e de
máquinas e equipamentos (-14,2%).
Considerando o desempenho das grandes categorias econômicas em junho comparado
com o do mesmo mês do ano anterior, temos também um quadro de redução da produção. O
setor de bens de capital foi o que mais recuou em junho, com queda de 17,2% na ´produção.
Também apresentando taxas negativas, mas de menor expressão, os setores produtores de bens
de consumo duráveis (-2,4%), de bens de consumo semi e não-duráveis (-2,4%) e de bens
intermediários (-1,7%) todos com intensidade de queda menor do que a média nacional (-3,2%).
A queda do setor produtor de bens de capital de 17,2% em junho de 2015, foi menor que a
apresentada pelo setor em maio (-26,1%). Os resultados de junho no setor foram determinados
pela queda de 18,5% de bens de capital para equipamentos de transporte, que, por usa vez, foi
causado pela menor fabricação de caminhão-trator para reboques e semirreboques, caminhões,
veículos para transporte de mercadorias, reboques e semirreboques, vagões para transporte de
mercadorias e ônibus.
O setor de bens de consumo duráveis teve queda de 2,4% em junho de 2015, impactado
pela menor produção de automóveis (-10,3%), resultante das reduções de jornadas de trabalho e
pela concessão de férias coletivas em várias unidades produtivas. Por sua vez, o setor de bens de
consumo semi e não-duráveis apresentou queda de 2,4%, cuja intensidade foi menor que a
registrada em maio (-10,7%).
A produção de bens intermediários apresentou redução de 1,7% em junho de 2015, recuo
menor do que a verificada no mês anterior (-4,9%). e carrocerias (1,7%).
3. 2 - Análise do desempenho trimestral e semestral
Considerando a evolução da produção industrial no segundo trimestre de 2015, verifica-se
um recuo de 6,7% o maior desde o período julho-setembro de 2009 (-8,1%) e mais significativo
que o registrado no três primeiros meses de 2015 (-5,9%)

Gráfico 3
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Este crescimento da queda de produção vai se verificar também nos setores produtores
de bens de consumo semi e não duráveis (de -5,8% para -7,6%) e de bens intermediários (de -2,7%
para -3,5%), o que não ocorreu com o setor de bens de consumo duráveis, que passou de -15,7%
nos três primeiros meses do ano para -13,5% no período abril-junho de 2015.
O comportamento da indústria no primeiro semestre de 2015, frente a igual período do
ano anterior, foi também de queda de 6,3%, abrangendo as quatro grandes categorias econômicas
e 24 dos 26 ramos. A queda de produção no setor de bens de consumo semi e não duráveis (6,7%) ficou acima da média nacional de -6,3%. Já a queda do setor de bens intermediários (-3,1%)
foi a menor entre as grandes categorias econômicas.
A profundidade desta crise se revela quando se constata que o setor que apresentou
maior queda entre as grandes categorias econômicas, foi o de bens de capital, com redução de
20% em relação segundo semestre do ano passado que, por sua vez, apresentou queda de 11,2%
em relação ao 1o. semestre de 2014. Além disso, todos os demais setores aumentaram a
intensidade de queda da produção, com bens de consumo duráveis passando de -10,1% para 14,6%, bens de consumo semi e não-duráveis de -0,7% para -6,7% e bens intermediários de -3,0%
para -3,1%.
Ressalte-se, neste quadro, a importância de se ter uma política industrial ativa e
abrangente, capaz de gerar estímulos que efetivamente produzam resultados dinâmicos no setor .
Ela só será eficiente se combinada a uma reversão da atual política macroeconômica que agrava
ainda mais as tendências recessivas presentes atualmente na economia brasileira.

