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1 -  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 As recentes informações sobre o desempenho do PIB brasileiro são, de certa forma, reflexo 
do ambiente político que marcou o país nos últimos dois anos.  
 Num ambiente econômico mundial desfavorável, também com baixa taxa de crescimento, 
as desavenças entre os poderes da república contribuíram de forma marcante para a queda do 
produto brasileiro, na medida em que várias propostas de tentativas de ajustes enviadas pelo 
executivo federal não foram, puramente por questões políticas, aprovadas pelo Congresso 
Nacional. 

Apesar desse quadro desfavorável, o índice de queda do produto foi ainda menor do que o 
esperado pelo mercado e, de certa forma, surpreendeu pela elevação ocorrida no nível de 
investimento, embora ainda em ritmo bem lento, gerando expectativas de início de uma trajetória 
diferente para as atividades econômicas do país.  

 
Em agosto temos novamente dados positivos da evolução da Balança Comercial e do 

Déficit de Transações correntes No entanto há uma evolução desfavorável devido à valorização do 
real o que pode prejudicar o desempenho positivo atual do setor externo da economia brasileira. 

 
 2 – LENTA RECUPERAÇÃO NOS INVESTIMENTOS E NO SETOR INDUSTRIAL NÃO CONSEGUE 
GERAR TAXAS POSITIVAS NA TRAJETÓRIA DO PIB BRASILEIRO 
 
 A queda de 0,6% no PIB brasileiro no segundo semestre de 2016, comparativamente ao 
trimestre anterior, ocorreu num momento em que, depois de muito tempo, os investimentos e as 
atividades industriais no país apresentaram uma modesta recuperação. 
 
 Avaliando o PIB pela ótica da oferta, os dados divulgados pelo IBGE mostram que apenas o 
setor industrial apresentou um taxa de crescimento positiva, porém modesta para o setor. Por 
outro lado, o setor de serviços, que vinha sendo o carro chefe do crescimento do PIB em períodos 
recentes, apresentou queda de 0,8%, causando um impacto relevante na taxa final devido sua 
importância relativa na formação do PIB nacional, hoje em mais de 62%.  
 
 O setor agropecuário apresentou queda ainda maior, 2% , porém com impactos menores 
no PIB em função de sua baixa representatividade na composição do produto nacional, hoje em 
torno de 5%. Tais informações são destacadas na tabela 1 e no gráfico 1. 
 



 

 

 
Tab. 1 - PIB Brasileiro  

Ótica da Oferta - 2º Trim/1º Trim . 2016

Setores Taxas

Agropecuária -2,0

Serviços -0,8

Indústria 0,3

PIB -0,6

Fonte: IBGE  
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Graf. 1 - PIB Brasil  
Òtica da Oferta 2º Trim/1ºTrim 2016

Fonte: IBGE

 
 
 Pelo lado da demanda o Consumo das Famílias, que vinha impactando 
positivamente na produção de bens e serviços no país, apresentou queda de 0,7% 
também com efeitos significativos na taxa final uma vez que esse segmento forma, 
também, mais de 62% da demanda nacional. 
 O governo, pressionado pela necessidade de promover o ajuste fiscal, diminuiu sua 
parcela de consumo em 0,5%, consequência de sua política de redução dos gastos e da 
redução compulsória de consumo, consequência da queda observada nas suas receitas 
tributárias. A tabela 2 e o gráfico 2 destacam tais informações. 
 

Tab. 2 - PIB Brasileiro  - 2ºTrim.2016

Ótica da Demanda - 2º Trim/1º Trim . 2016

Setores Taxas

Consumo das Famílias -0,7

Consumo do Governo -0,5

Form.B.Capital Fixo 0,4

Exportações 0,4

Importações 4,5

PIB -0,6

Fonte: IBGE  
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 Considerando-se ainda o comparativo com o trimestre imediatamente  anterior, o 
gráfico 3 destaca as taxas ocorridas por alguns segmentos que compõem o quadro da 
ótica da oferta. Nele percebem-se, pelo lado da indústria, segmentos que apresentaram 
taxas positivas com destaque para a distribuição de energia, gás, água e esgoto, a 
extrativa mineral e a administração da saúde e educação. Por outro lado, em relação aos 
serviços as quedas mais representativas se deram na intermediação financeira e no 
comércio. 
               Gráfico 3  
 

 



 

 

 

 
 A apuração das taxas do PIB feitas por períodos diferentes está destacada na 
tabela 3. 
 Através delas percebe-se no comparativo acumulado do ano a queda observada 
atingiu 4,6% enquanto que no acumulado dos últimos 12 meses ela alcançou 4,9%.  
 
   Tabela 3 – PIB Brasileiro 2º Trimestre de 2016 

 
 
 
 
3 – BAIXA TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB NÃO É EXCLUSIVIDADE DO BRASIL 
 
 Indiscutivelmente o desempenho do PIB brasileiro tem sido muito abaixo da 
possibilidade de crescimento do país, face suas disponibilidades internas de recursos, e 
também muito aquém de suas reais necessidades em termos de geração de renda, 
oportunidades de emprego e elevação natural da demanda provocada pela taxa de 
crescimento populacional. 
 Por outro lado alguns fatores como os desarranjos políticos internos, políticas 
econômicas equivocadas e um cenário externo desfavorável se colocam como os 
principais elementos explicativos para as  baixas taxas de crescimento observadas no 
período recente. 
 Além desses aspectos é preciso, também, que fiquemos atentos sobre o que vem 
acontecendo no crescimento mundial do  PIB nos outros países. 
 Para tanto a tabela 3 destaca as taxas de crescimento do PIB observadas no 
segundo trimestre de 2016 comparativamente ao imediatamente anterior entre aqueles 
países que apresentam as piores taxas de crescimento e entre aqueles nos quais elas 
foram maiores. 
 Inicialmente chama a atenção o fato de que, desconsiderando as taxas fora da 
média, especialmente as apresentadas pela Indonésia, Filipinas e China, as demais  não se 
distanciam muito umas das outras. 



 

 

 

 Uma vez mais pode-se observar que as taxas apuradas nos países que 
apresentaram melhores resultados, à exceção dos já destacados, não são 
significativamente muito diferentes das observadas naqueles com piores taxas, inclusive o 
Brasil. 
 Por fim, os dados da tabela 3, por apontarem os melhores e piores resultados, 
deixam claro que, em nível mundial, as economias dos demais países apresentaram taxas 
de crescimento dentro de um intervalo de 0,2% a 0,7% , não sendo assim 
significativamente diferentes da taxa brasileira, o que nos permite dizer que o problema 
do baixo crescimento não é apenas brasileiro. 

 
Tabela 3 

 

 
 
 
 

4- SETOR  EXTERNO:  A POLÍTICA CAMBIAL  DO GOVERNO TEMER 
 

Prof. Ricardo F. Rabelo 

 

Como já analisamos nesta Carta, há uma  evolução positiva do setor externo 
brasileiro desde 2015. Os dados mais recentes confirmam esta evolução, mas também 
registram que a política cambial do Governo Temer pode colocar estes bons resultados a 
perder. O fator mais positivo neste período tem sido o comportamento da balança 
comercial. Os resultados finais de agosto  e parciais de setembro dão conta que esta boa 
performance continua. Em agosto a balança comercial brasileira obteve um superávit de 
US$ 4,14 bilhões, determinando um saldo positivo de US$ 32,37 bilhões no acumulado 
dos oito primeiros meses de 2016.  
 No mês, as exportações totalizaram US$ 16,99 bilhões, o que representa um 
crescimento de 0,2% na comparação com  o mesmo mês do ano passado e uma queda de 
5% na comparação com julho de 2016. As importações registraram o valor de US$ 12,85 
bilhões, o que significou recuo de 8,3% frente a agosto de 2015 e de 0,2% em relação com 
julho deste ano. De janeiro a agosto, ambas variáveis  registraram queda na comparação 



 

 

com o mesmo período de 2015. As exportações  caíram 4,9% e as importações  recuaram 
25,5%.  
 A queda das  importações é, assim,  bem mais expressiva do que a das 
exportações. Como já analisamos anteriormente, além da recessão, que reduz a demanda 
por bens importados, há o efeito também da queda dos preços do petróleo, que tem 
economizado muitas divisas na Balança Comercial.  

Gráfico 4 
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                   Fonte: MDIC 
 

Este comportamento continua em setembro, sendo que, segundo dados 
divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), a 
balança comercial brasileira acusou superávit de 690 milhões de dólares na quarta 
semana de setembro de 2016. Em Setembro, em um total de dezesseis dias úteis, as 
exportações somam US$ 12,530 bilhões e as importações, US$ 9,475 bilhões, com saldo 
positivo de US$ 3,055 bilhões. No acumulado do ano, considerando-se cento e oitenta e 
quatro dias úteis, as exportações somaram US$ 136,101 bilhões e as importações, US$ 
100,674 bilhões, com saldo positivo de US$ 35,427 bilhões. 

 
5- O DESEMPENHO POSITIVO DO DÉFICIT EM TRANSAÇÕES CORRENTES 
 
 O saldo das transações correntes  representa a soma dos resultados da  balança 
comercial com a de serviços e rendas, e com a de transações unilaterais.  É um indicador 
importante da capacidade do setor externo de se autofinanciar, que se manifesta quando 
se registra um saldo positivo nesta conta. Quando isto acontece, o país não necessita de 
aportes externos de capital estrangeiro para manter a saúde do balanço de pagamentos. 



 

 

 

Desde 2008 que o Brasil passou de um expressivo superávit em transações correntes para 
déficit. Tivemos, a partir da crise financeira de 2008, saldos da balança comercial cada vez 
menores e aumento significativo da remessa de Lucros e Dividendos das empresas 
estrangeiras  operando no Brasil. Desde então, o déficit em transações correntes teve ao 
longo dos últimos anos um aumento expressivo, chegando a atingir em 2015 a marca de 
4,5% do PIB. Calcula-se  que quando este déficit ultrapassa os 3% do PIB a situação de 
autofinanciamento do país se torna crítica e pode acontecer uma crise aguda do setor 
externo.  
 Em agosto,  este déficit foi de US$ 579 milhões,  o menor para o mês desde 2007. 
Já os valores acumulados no ano até agosto (US$ 13,119 bilhões) e em 12 meses até 
agosto (US$ 25,838 bilhões), equivalentes a 1,46% do PIB, são os menores desde 2009. 
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            Fonte: Banco Central 
 
 
6 - A POLÍTICA CAMBIAL DO  GOVERNO  TEMER 
 
 Aparentemente o Governo Temer está transitando para o terreno do chamado 
“populismo cambial”. Embora em patamar alto, a inflação parece sob controle e com 
tendência de queda. Dessa forma, não há explicação para política de valorização do real – 
chamada com apelo propagandístico de “real forte” – a não ser trazer benefícios para a 
classe média, na forma de queda de preços de bens de consumo durável e de viagens 
internacionais. O problema é que esta política, se mantida indefinidamente, pode ter 



 

 

efeitos catastróficos sobre a economia, afetando o saldo da balança comercial e o próprio 
déficit de transações correntes. 

O próprio Banco Central divulgou informações sobre as projeções do Banco a 
respeito de itens estratégicos das contas externas. Em primeiro lugar, o BC reconhece que 
os fatores que podem afetar a situação externa são a recessão e o câmbio. 
Aparentemente o BC aposta na continuidade da recessão para poder manter o que é 
denominado de “ajuste externo”. 

As projeções do BC para o ano de 2016 foram recentemente atualizadas, 
reconhecendo o papel negativo do câmbio  nesse processo. Assim, as importações devem 
aumentar em US$ 1 bilhão em 2016 apenas devido ao “real forte” e também devem ter 
elevação os gastos líquidos de brasileiros no exterior (viagens internacionais), de US$ 6,0 
bilhões para US$ 7,5 bilhões.  
 

Houve ainda ajuste nas projeções para o total importado pelo Brasil em 2016, de 
US$ 140,0 bilhões para US$ 141,0 bilhões. Para o ano, a projeção de déficit passou de US$ 
15 bilhões para US$ 18 bilhões. O Banco Central está, provavelmente, apostando na 
manutenção de um crescimento  da entrada  de capital estrangeiro no país, seja na forma 
de títulos e ações, seja na forma de investimento direto, para compensar o aumento do 
déficit de transações correntes .  Em agosto  ingresso de investimento direto  alcançou 
US$ 7,2 bilhões, ligeiramente melhor que a estimativa do próprio BC de entrada de US$ 7 
bilhões. Com esse desempenho, o IDP (Investimento Direto no País) de agosto foi o 
melhor para o mês desde 2014. 
 

No  mercado de   ações  no ano até agosto, o ingresso líquido estava em US$ 5,089 
bilhões, após saída de US$ 1,6 bilhão em agosto. No lado do financiamento, o 
investimento direto no país (IDP) continua suficiente para cobrir o déficit. Em 2015  
tivemos uma entrada de US$ 75 bilhões, 4,24% do produto. A previsão do BC para o ano 
foi mantida em US$ 70 bilhões, 3,9% do PIB. 

O maior indicativo do “populismo cambial” do BC está no aumento das viagens 
internacionais.  O gasto com viagens internacionais teve elevação em agosto pela primeira 
vez desde 2015. Em agosto, as despesas totais de brasileiros no exterior chegaram a US$ 
1,292 bilhão. O valor é 2,3% maior que o registrado em igual período de 2015. Os dados 
preliminares relativos a setembro parecem inferir que esta  tendência se mantém. Até o 
dia 22 de setembro, foram gastos  US$ 973 milhões em viagens internacionais. Se a 
tendência for mantida, as despesas com viagens terão crescimento de 8,1% na 
comparação com setembro de 2015. 

No mesmo período tivemos, até o dia 22, um gasto extraordinário dos estrangeiros 
em viagem ao Brasil, devido aos eventos esportivos internacionais, no valor de US$ 339 
milhões. Assim, a conta de viagens internacionais, registra saldo líquido negativo de US$ 
634 milhões no dado preliminar de setembro.  

O problema pode, portanto, se agravar no próximo período, debilitando as nossas 
contas externas ainda mais. O BC, no entanto, dá indícios de que se trata de uma  política 
voltada para obter adesão ao governo pela população, em particular a classe média. Isso 
porque  o BC atribui a retomada dos gastos no exterior além do câmbio ao crescimento da  



 

 

 

“confiança do consumidor”, que é considerado um fator positivo.  São fatores que 
agravam o déficit de transações correntes, ainda que este tenha se reduzido neste ano 
com base, fundamentalmente, na melhora do saldo da balança comercial, devido à 
recessão econômica. 
 Há, também, um fenômeno preocupante neste quadro do setor externo, que é a 
significativa saída de aplicações feitas pelos investidores externos no mercado de renda 
fixa. Este ano, já foram US$ 15,551 bilhões líquidos para o exterior, de janeiro a agosto. 
Em 2015, no mesmo período, o País havia recebido US$ 18,719 bilhões pela rubrica de 
renda fixa. Em setembro, até o dia 22, o Brasil registra saída pela conta de renda fixa de 
US$ 2,865 bilhões. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


