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1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
As incertezas geradas em relação ao desfecho do impeachment agregaram uma gama de
dúvidas sobre a viabilidade política de aprovação das propostas que serão apresentadas pelo
governo. Muitas delas serão penalizadoras das classes de renda menos favorecidas que
dificilmente terão a aprovação do Congresso Nacional.
Porém, dentro desse conjunto de incertezas pelo menos a inflação apresenta tendências a
uma evolução com taxas positivas decrescentes. Existem causas para isso e, mesmo assim, a
expectativa é a de que ela chegue num patamar superior ao teto do IPCA previsto para o governo
em 2016.
Os dados da produção industrial, estranhamente revisados para cima a partir de março de
2016, apontam para uma recuperação do crescimento. Apesar da tendência geral de queda em
relação a 2015, detecta-se neste 1º. Semestre uma tendência à redução de perdas, o que leva
alguns analistas a tentar difundir uma onda de otimismo em relação à economia, cujos objetivos
são evidentes. A tendência à reanimação se choca, no entanto, com a pouca reação da demanda
interna e reflete, em muitos casos, o aumento da demanda externa, em particular devido à
desvalorização do real, que já se reverte com a política de “real forte” do atual governo. Neste
quadro a porrível reuperação se choca também com a política econômica e as anunciadas
reformas, ambas de tonalidade recessiva,
2 – TRAJETÓRIA RECENTE DA INFLAÇÃO – ANÁLISE COMPARATIVA DE SUA EVOLUÇÃO
Prof. Flávio Riani

Em 2016 a inflação brasileira, medida pelo IPCA, chegou a colocar em xeque a capacidade
do governo em controlá-la ao apresentar taxas muito acima das experimentadas até então. Temiase que ela sairia do controle e surgiu a ameaça da necessidade de se estabelecer mecanismos de
indexação em diversos setores e atividades como forma de proteção contra a elevação nos preços.
Tal ameaça foi fundamentalmente fruto dos diversos ajustes realizados nos preços administrados
pelo governo, sobretudo a energia e os combustíveis.
Esses setores estavam com preços defasados, retidos por decisão do governo, e sua
descompressão teve que ser feita a elevadas taxas de reajustes. Como esses segmentos são
extensivos a várias cadeias produtivas e de consumo o impacto da elevação dos seus preços
disseminou por outros ramos e por diversos bens e serviços que compõem a estruura básica da
economia e, sobretudo, a base que compõe a metodologia de apuração de variações de preço
pelo IPCA.
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Alia-se a esse fato a desvalorização ocorrida na moeda nacional, cujos efeitos
sobre a elevação dos preços foram também significativos para aquelas atividades cuja
estrutura de negócio envolvia a importação de bens, equipamentos e de serviços.
Passada a turbulência desse período, outros fatores começaram a agir no sentido
oposto à pressão por elevação de preços e as taxas inflacionárias começaram a gerar uma
inflexão na sua rajetória. Tal situação pode ser visualizada através do gráfico 1.

Gráfico 1 - Evolução Recente do IPCA - Brasil
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Fonte: IBGE
Uma análise preliminar do gráfico 1 permite observar que as taxas de inflação
medida pelo IPCA em 2016 apresentam um trajetória praticamente semelhante às dos
anos em tela; que as taxas de 2015 foram relativamente maiores do que as observadas em
períodos recentes e que as taxas até agora apuradas em relação a 2016 apresentam nítida
trajetória inferior à observada no ano anterior, reforçando a tendência a geração de uma
taxa anual de inflação também inferior à de 2015.
Apesar desse quadro de tendência de queda da taxa de inflação a expectativa é a
de que mesmo assim ela encerrará 2016 com índice superior aos das metas para ela
estabelecida.
A trajetória recente de taxas acumuladas do IPCA em 12 meses até julho de 2016
está destacada no gráfico 2.

Gráfico 2 - Brasil - IPCA Acumulado 12 meses até julho 2016
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Fonte: IBGE

O gráfico 2 destaca a trajetória recente da taxa de inflação acumulada nos últimos
12 meses desde abril de 2011.Através dele observa-se que apenas no período de abril de
2012 a julho de 2012 as taxas apuradas se encaixaram dentro da meta básica de 4,5%
estabelecida pelo Banco Central e pelo governo.
Após esse período ela ficou até janeiro de 2015 ainda dentro da faixa “admitida”
pelas projeções oficiais próxima do limite máximo. Porém, pelo que foi destacado
anteriormente ela ultrapassa esse limite máximo no início de 2015 e fica nítida sua
inflexão a partir de 2016. Porém ainda dentro da expectativa de que ficará acima do limite
máximo alcançando algo próximo a 7,5%.
2.1 – RAZÕES DA QUEDA NA TAXA DE INFLAÇÃO
Aqueles que militam na análise econômica sabem que as decisões que devem ser
tomadas em relação a qualquer tema ou problema a ser resolvido terão que
necessariamente desenvolver análises dos custos e dos benefícios para optar pela
“melhor escolha”.
No caso do controle da inflação a situação não é diferente.
Tal fato fica evidente quando se destaca os fatores que têm contribuído para a
trajetória decrescente da taxa de inflação no Brasil.
Dentre estes fatores pode-se destacar:
- Pequena valorização ocorrida no real em relação ao dólar que diminuiu a pressão
na elevação dos preços via aumento de custos. Se esse é o lado positivo o negativo é o de
que ele acaba afetando as exportações brasileiras, hoje importantes na tentativa da
recuperação da indústria nacional;

- Diminuição na demanda interna por bens e serviços: contribui para menor
pressão sobre os preços mas tem o lado negativo da diminuição do consumo por parte
dos indivíduos e por consequência menor produção de bens e serviços com impactando
negativamente na geração de renda, emprego, etc.
- Restrição ao crédito dificultando a aquisição de bens e serviços através de
financiamentos de curto e longo prazo;
- Elevada taxa de juros praticadas no país. Embora a taxa básica de juros
estabelecida pelo SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) de 14,15% já
extremamente elevada perante as praticadas nos demais países, o mercado real mostra
taxas de juros para créditos e consumo superiores a 350% ao ano. Tal fato contribui para
diminuir a pressão de demanda, mas traz uma série de pontos negativos para a economia
desincentivando o investimento, o consumo a prazo, elevando o custo da dívida pública,
etc.
A expectativa agora é a de que com a decisão do impeachment, para o bem ou
para o mal, havará uma tendência a tomada de decisões generalizadas com quem quer
que seja o presidente com perspectivas de uma leve retomada das atividades econômicas
no país e com taxas inflacionárias mais baixas.
Fica ainda a expectativa das tentativas de alterações que poderão ser propostas
pelo governo cuja tendência até agora manifestada causarão impactos negativos ainda
maiores sobre o poder de compra das classes menos favorecidas no país.
3. PRODUÇÃO INDUSTRIAL: RESULTADOS REVISADOS PARECEM APONTAR RETOMADA
Prof. Ricardo F. Rabelo
Os dados sobre produção industrial do 1º. Semestre apontavam a continuidade de
um comportamento de estagnação e recuo como vem ocorrendo já há algum tempo. Mas
o IBGE, de forma inusitada, revisou todos eles no que se refere à comparação mês atual/
mês imediatamente anterior. E todos os novos dados apontam um novo desempenho,
com redução da queda ou sua substituição por crescimento.
A revisão começa em março com o crescimento de 1,4% sendo ampliado para
1,6%. A mudança prossegue em abril, sendo registrado crescimento, que foi revisto, de
0,2% para 0,5%. Finalmente, a mudança mais significativa: em maio a virtual estagnação,
com crescimento de 0,0% foi revisada para 0,4%.
O que terá ocorrido que ocasionou erros tão fortes e sequenciados nos
levantamentos feitos pelo IBGE não foi devidamente explicado. O certo é que os novos
dados tem alimentado uma nova onda de otimismo na economia e já se anuncia até
mesmo um possível crescimento do PIB no 3º. Trimestre.
Esperamos que o IBGE divulgue em breve as razões técnicas para estas mudanças.
Considerando que os novos dados são válidos e inquestionáveis, é inegável um relativo
crescimento da produção industrial em 2016, mas ainda em um quadro em que,
comparativamente com 2015 ou qualquer outro ano da Série histórica, temos uma forte
queda.

Mês

Tabela 1
Produção Industrial Brasileira em 2016
Índice Anterior
Índice
Revisado (%) (%)

Março
Abril
Maio
Junho

1,6
0,5
0,4
1,1 --

1,4
0,2
0

Fonte: IBGE

Assim, em junho temos o dado mais recente, ainda sem revisão, de crescimento de
1,1%. Essa taxa é especialmente importante, porque altera a tendência até agora de
crescimento abaixo do 1% . Essa característica também se revela no fato de que é a maior
taxa de crescimento para o mês desde 2013, quando a produção cresceu 3,5%.. Outro
aspecto importante diz respeito a fazer parte de uma série de resultados positivos desde
fevereiro, resultando em um crescimento acumulado de 3,5% nesse período.
Mas a trajetória recente da produção industrial é de queda recorrente e os
resultados atuais ainda corrigem apenas parcialmente os prejuízos registrados durante o
ano a está 18,4% abaixo do nível recorde alcançado em junho de 2013. O resultado de
junho veio abaixo da média estimada pelos analistas de 1,4% de aumento. O intervalo das
estimativas variava de 0,5% a 3,1% de crescimento.
A análise muda de figura quando tomamos o mesmo mês de 2015 como base de
comparação: o resultado é uma queda de 6%, a 28ª taxa negativa consecutiva. Essa
queda é ainda mais expressiva se considerarmos o acumulado do ano de 2016: o recuo é
de 9,1%, o pior resultado para uma primeira metade do ano desde 2013. Neste quadro
entende-se porque em 12 meses, tivemos uma queda de apresentou baixa de 9,8%, a
perda mais expressiva que a dos 12 meses encerrados em maio, de 9,5%.
3.1 CATEGORIAS ECONÔMICAS
Também como resultado da revisão de dados do IBGE a análise setorial da
indústria mostra resultados positivos nos primeiros meses do ano. Considerando a
comparação entre maio e abril, por exemplo, a produção de bens intermediários foi
revisada, de -0,7% para -0,5%. Também a produção de bens de consumo duráveis no
período aumentou de 5,6% para 6,0%, enquanto a produção de bens de consumo semi e
não duráveis passou de -1,4% para -1,3%.
Essa tendência se amplia no mês de junho comparando-se com maio em todas as
quatro grandes categorias econômicas da indústria. A produção de bens de capital cresceu
2,1%; a de bens intermediários teve alta de 0,5%; a de bens duráveis aumentou de 1,1 %
e a de bens semi e não duráveis cresceu 1,2%, feitos os ajustes sazonais. Também nessas
grandes categorias econômicas se se muda a base de comparação, tem-se dados

negativos. Comparando-se com junho de 2015, a produção de bens de capital recuou
3,9%; a de bens intermediários caiu 7,6%; a de bens duráveis teve recuo de 6,9% e a de
bens semi e não duráveis cedeu 1,9%.
Gráfico 3
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Assim, no período de abril a junho, a produção industrial brasileira cresceu 1,2%
em relação aos três meses anteriores, na série livre de influências sazonais. Foi o primeiro
crescimento nessa base de comparação após oito trimestres consecutivos de queda.
3.2 PRODUÇÃO INDUSTRIAL: CRESCIMENTO SUGERE RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA
O processo recente de crescimento da produção industrial tem sido utilizado pelo
governo interino como uma espécie de atestado de sua eficiência no plano econômico.
Nesse quadro é que se colocam questões sobre esse processo de revisão dos dados pelo
IBGE. Sabe-se que a situação da economia no início do ano serviu de argumento para se
perpetrar o golpe de estado, iniciando o processo de impeachment conta a presidenta
Dilma. Agora sabe-se que os dados divulgados estavam incorretos, tanto é assim que
foram revistos pelo próprio IBGE.
O que se coloca agora é quais são os fatores que desencadearam esse crescimento
da indústria e quais são as perspectivas. Tem sido difundido na imprensa econômica que o
aumento da confiança e o ajuste de estoques explicariam performance positiva, assim
como a taxa de câmbio em nível mais depreciado. Na verdade o fator mais relevante

dessa evolução é a melhoria do setor externo, que deve continuar desempenhando esse
papel já que não há perspectiva de reação da demanda no mercado interno, ainda mais se
levarmos em conta a perspectiva de o governo atual aprofundar as medidas e reformas
recessivas.
Há, efetivamente, uma redução no ritmo de quedas na comparação anual. Não se
trata ainda de um crescimento vigoroso, presente na comparação mensal. Em junho, a
produção caiu 6% em relação a igual mês do ano anterior, uma queda menor do que as
observadas em abril e maio, de 6,8% e 7,5%, respectivamente.
No segundo trimestre, a queda foi de 6,7%, também menos expressiva que os
robustos 11,5% registrado de janeiro até março. O fato é que algumas atividades como
metalurgia, produção de alimentos, veículos, calçados e vestuário são positivamente
afetadas pelo dólar em nível mais elevado, embora não tenha magnitude bastante para
contrabalançar o desempenho negativo da demanda interna. Além disso, a política
cambial do governo interino tem provocado uma redução da desvalorização anterior,
mantendo o real ainda sobrevalorizado.
Um setor que tem se relevado importante para essa recuperação é o de bens de
capital. Essa performance da indústria de bens de capital parece indicar que os
investimentos também tendem a reduzir a queda no terceiro trimestre. No setor há uma
tendência de diminuição de perdas nos primeiros seis meses do ano, uma vez que
registrava quedas expressivas por volta de -30% no segundo semestre de 2015, mas em
junho caiu apenas 3,9% frente ao mesmo período do ano anterior.
Na variação trimestral também vemos as quedas terem uma redução de 1/3,
sendo -31,9% no 4º trimestre de 2015, -28,7% no 1º trimestre de 2016 e -10,6% no 2º
trimestre de 2016. Além do aumento da confiança empresarial um fator importante é a
necessidade objetiva de substituir máquinas e equipamentos obsoletos após um grande
período de redução dos investimentos em capital fixo.
De fato, todos os segmentos de bens de capital pesquisados pelo IBGE
apresentaram melhor desempenho no segundo trimestre, na comparação com igual
período de 2015. O único setor que apresentou taxa positiva de crescimento foi o de bens
de capital para energia, que teve queda de 12,9% de janeiro a março e cresceu 4,8% de
abril a junho. A redução na produção de bens de capital agrícolas passou de 33,4% para
8,9%, enquanto o recuo no setor de transporte passou de 28,7% para 10% e, no de
construção, de 51,3% para 16,6%.
Os setores de bens intermediários e bens de consumo semi e não duráveis se não
contribuíram o suficiente para diminuir os recuos, pelo menos interromperam a
influência negativa sobre a performance geral. No caso dos bens intermediários houve
uma certa interrupção do ritmo de perdas, com estas ficando em torno de -7,5% entre
abril em junho, um nível menos acentuado do que em período anterior. Dessa forma, a
queda no segundo trimestre de 2016 (-7,5%) foi menos expressiva do que a ocorrida no
primeiro trimestre do ano (-10,3%).
Por outro lado, a produção de bens de consumo semi e não duráveis, que estava
apresentando bom desempenho tendo registrado crescimento de +2,5% em abril de
2016 em relação a abril de 2015 passou a novamente apresentar comportamento

negativo , a partir de maio, (-2,1%) , reduzindo a queda para -1,9% em junho de 2016
contra mesmo mês de 2015.
Já no setor de bens de consumo duráveis, no entanto, o recuo na produção tem
sido considerável, ultrapassando os -20% desde outubro de 2015, embora uma menor
queda tenha ocorrido em maio (-17,4%) e junho (-6,9%) do presente ano. Esses dados,
juntamente com outros, parecem apontar, ainda de forma tênue , para uma recuperação.
Segundo o Termômetro da Indústria elaborado pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI) , cinco indicadores, de um conjunto de nove, apresentaram desempenho positivo
entre junho e agosto. Outros três foram negativos e um, neutro. O Termômetro busca
mostrar o comportamento da indústria por meio da combinação de sete indicadores de
pesquisas da CNI, um do IBGE e outro da Fundação Centro de Estudos do Comércio
Exterior (Funcex).
Entre os resultados positivos está o Índice de Confiança do Empresário Industrial
(Icei), que chegou a 51,5 pontos em agosto. O fato de ficar acima de 50 pontos significa
uma passagem do otimismo do pessimismo. A produção industrial, como já analisamos
tem tido desempenho positivo com crescimento de 1,1% em junho na comparação com
maio.
Outro indicador importante, o número de horas trabalhadas na produção cresceu
0,2% em junho na comparação com maio, mas está 7,8% abaixo do obtido em junho de
2015 e mantém tendência de queda. Também em junho, o faturamento da indústria
cresceu 2% em relação a maio. No entanto, está 8,3% menor que o de junho de 2015.
No setor externo, as exportações de produtos manufaturados tiveram aumento de 4,7%
em julho e estão 8,1% acima do registrado no mesmo mês de 2015. O indicador, acusa
tendência de crescimento e acumula aumento de 26,4% entre fevereiro de 2015 e julho
de 2016.
Já em relação aos dados negativos, tem-se o desempenho do indicador de
emprego, que teve queda de 0,6% em junho em relação a maio. O indicador revela
tendência de queda desde janeiro de 2015, período em que obteve o maior valor nos
últimos 18 meses. Outro indicador importante, a utilização da capacidade instalada no
mês de julho ficou abaixo do normal, registrando 36,5 pontos, e o índice de intenção de
investimento, de 42,0 pontos, permaneceu, em agosto, 5,9 pontos abaixo da média
histórica.

