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SÍNTESE DA CONJUNTURA

O desempenho da atividade econômica no primeiro semestre corroborou o diagnóstico apresentado nas 
últimas Cartas de Conjuntura, em que se apontava para uma recuperação moderada do crescimento, baseada, 
principalmente, na retomada da produção industrial, pelo lado da oferta, e na expansão dos investimentos, pelo 
lado da demanda. Os números mais recentes já vinham sugerindo que o ritmo de crescimento se acomodaria 
no restante do ano, após o ótimo resultado do segundo trimestre. Essa impressão foi reforçada por três fatos 
novos, que atuaram no sentido de deteriorar as expectativas de empresários e consumidores: as manifestações 
populares nos meses de junho e julho, a recente desvalorização do real e a perspectiva de um aperto monetário 
mais forte do que se previa anteriormente. Em paralelo, permanece o desafio de lidar com dois desequilíbrios 
importantes: a inflação, que permanece próxima ao teto da meta, embora com desaceleração nos últimos meses; 
e o déficit em transações correntes, que já se aproxima de 4,0% do Produto Interno Bruto (PIB).

A taxa de crescimento do PIB no primeiro semestre foi de 2,6% em relação ao mesmo período de 2012. 
O desempenho foi especialmente favorável no segundo trimestre, quando houve alta de 1,5% em relação ao 
trimestre anterior – a maior variação em três anos – e de 3,3%, em comparação ao segundo trimestre de 2012. O 
ritmo verificado nesse período esteve bem acima da tendência, correspondendo a uma alta anualizada de 6,0%, 
e deveu-se a resultados muito favoráveis da indústria, que teve alta de 2,0%, puxada pela construção (3,8%) e 
pela indústria de transformação (1,7%), além de contar também com grande contribuição da agropecuária, que 
cresceu 3,9%. O setor de serviços, em contrapartida, teve desempenho mais modesto, com crescimento de 0,8%.

O desempenho da atividade este ano mostra movimentos heterogêneos entre os diversos componentes da 
oferta. A indústria de transformação teve forte recuperação, com expansão de 2,0% no primeiro semestre, em 
relação ao mesmo período de 2012, o que contrasta com a queda de 2,5% verificada em todo o ano passado. 
A agropecuária também se destaca positivamente, com alta de 14,7% no semestre, contra queda de 2,3% em 
2012. A taxa de crescimento da indústria de construção civil está relativamente estável, com variação de 1,4% 
no semestre, a mesma observada em 2012. O mesmo se pode dizer do setor de serviços, que cresceu 2,1% no 
semestre, contra 1,7% em 2012. O pior desempenho relaciona-se à indústria extrativa mineral, que acumulou 
queda de 5,3% no semestre, maior do que a queda de 1,1% de todo o ano passado.

Os movimentos também têm sido diferenciados entre os componentes da demanda. O destaque no primeiro 
semestre deste ano foi a alta de 6,0% da formação bruta de capital fixo, contrastando com a queda de 4,0% em 
2012. O consumo das famílias desacelerou-se, crescendo 2,2% no semestre, contra 3,1% no ano passado. O 
mesmo ocorreu com o consumo das administrações públicas, com alta de 1,3%, bem menor do que os 3,2% 
de 2012. O setor externo, por sua vez, voltou a influir negativamente no PIB do semestre, com crescimento de 
7,6% das importações de bens e serviços, contra apenas 0,5% das exportações. Em 2012, a contribuição das 
exportações líquidas havia sido praticamente neutra.

A análise da composição do crescimento da produção industrial, com dados da Pesquisa Industrial Mensal 
de Produção Física do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PIM-PF/IBGE), mostra que todo o 
crescimento da indústria de transformação no primeiro semestre (de 2,5%, segundo essa pesquisa) deveu-se à 
expansão da produção de bens de capital (13,8%) e de bens de consumo duráveis (4,9%) – esta última devido 
à maior produção de automóveis. A alta do investimento é, sem dúvida, um elemento bastante favorável e vem 
em resposta, provavelmente, ao grande crescimento da safra agrícola (afetando a demanda por caminhões e 
máquinas agrícolas) e também à redução dos níveis de ociosidade na indústria, verificada até os primeiros meses 
deste ano. Provém, ainda, de um efeito relacionado à base de comparação deprimida do primeiro trimestre 
de 2012. Entretanto, o fraco desempenho do restante do setor industrial, em especial o dos produtores de 
bens intermediários, coloca dúvidas sobre a sustentação do crescimento dos bens de capital, que se configura 
como uma atividade bastante volátil e sensível a mudanças nas expectativas. A queda dos níveis de confiança 
dos empresários − o Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getulio Vargas (FGV) e o Índice de 
Confiança do Empresário Industrial (Icei) da Confederação Nacional da Indústria (CNI) atingiram em julho 
e agosto os menores patamares desde 2009 − reforça a incerteza quanto à evolução futura dos investimentos.
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O cenário também se mostra menos favorável ao aumento do consumo das famílias. O primeiro motivo 
relaciona-se ao mercado de trabalho. Embora a taxa de desemprego mantenha-se em níveis historicamente 
baixos, a taxa de crescimento da população ocupada desacelerou-se sensivelmente, o mesmo acontecendo 
com a geração líquida de empregos formais. Esse movimento reflete possivelmente a desaceleração do setor de 
serviços, que tem sido, de longe, o maior gerador de empregos nos últimos anos. Adicionalmente, a expansão 
da indústria neste ano não está impactando os empregos no setor, que ainda mostra retração em comparação ao 
ano passado. O menor dinamismo do emprego, juntamente com a persistência da inflação, vem prejudicando a 
trajetória dos rendimentos reais, que ainda acumulam alta de 1,5% no período janeiro-julho, mas já registram 
queda na margem.

O segundo motivo diz respeito à desaceleração das concessões de crédito, especialmente o crédito livre 
concedido pelos bancos privados. Embora não seja fácil identificar se esse movimento reflete mudanças na 
demanda ou restrições na oferta, o fato é que a maior parte da expansão recente do crédito para pessoas físicas 
está associada ao crédito habitacional concedido por bancos públicos, indicando menor disponibilidade de 
recursos para consumo. Além disso, há que se considerar o efeito das recentes elevações da taxa do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) sobre o custo final do crédito.

Com relação ao setor externo da economia, a situação ainda instável da economia mundial e a evolução 
menos favorável dos preços das commodities não permitem projetar avanço significativo nas exportações. Neste 
ano, o que se viu até agora foi um grande aumento do déficit em transações correntes, principalmente em 
função da inversão do saldo comercial, o que trouxe de volta preocupações quanto ao equilíbrio do balanço 
de pagamentos. Estas preocupações parecem exageradas neste momento, uma vez que o volume de reservas é 
bastante elevado, e o país continua recebendo vultosos fluxos de investimento estrangeiro – sem contar que 
parcela considerável do aumento no déficit comercial se deveu a choques negativos temporários na produção 
doméstica de petróleo. A recente desvalorização do real, cujas cotações chegaram a superar o patamar de 
R$2,40/US$, reflete, principalmente, o movimento de realocação internacional de carteiras de investimento em 
resposta à possível redução dos estímulos monetários por parte do Federal Reserve (FED). De qualquer modo, é 
improvável que a demanda externa traga estímulos importantes ao crescimento doméstico no curto prazo, visto 
que os efeitos positivos do câmbio sobre o desempenho exportador costumam aparecer com razoável defasagem.

Os primeiros dados de atividade econômica referentes ao terceiro trimestre vêm corroborando o cenário de 
menor dinamismo. A produção industrial em julho recuou 2% em relação ao mês anterior, e o índice da média 
móvel trimestral registrou a primeira variação negativa em sete meses, passando para –0,7%. O modelo de previsão 
do Ipea para o resultado de agosto da produção industrial aponta pequena alta de 0,2%. Os Índices de Gerentes de 
Compras – Purchasing Managers Índex (PMI) – dos setores Industrial e de Serviços alcançaram níveis inferiores a 
50, denotando contração da atividade. O nível de utilização de capacidade instalada (Nuci) do setor manufatureiro, 
medido pela FGV, reduziu-se para 84,6% em agosto, 0,4 ponto percentual (p.p.) abaixo do máximo registrado no 
ano, alcançado em maio. E o nível de estoques na indústria, medido pela FGV, voltou a subir a partir de junho.

Um dado positivo recente diz respeito às vendas no varejo, que cresceram 1,9% entre junho e julho – ainda 
que, no acumulado do ano, o crescimento de 3,4% esteja bem abaixo do ritmo observado nos anos anteriores. 
Também foi positivo o número de novos postos de trabalho com carteira assinada criados em agosto. Porém, 
os índices de expectativa do consumidor medidos pela FGV e pela CNI permanecem com tendência de queda, 
atingindo os menores níveis desde 2009.

Embora os índices que captam as expectativas possam ter sofrido uma queda exagerada, tendo em vista os 
impactos das recentes manifestações populares, os elementos acima expostos levam a crer em uma acomodação da 
atividade econômica no curto prazo, de modo que o crescimento da economia no segundo semestre deverá ser, na 
margem, mais lento do que no primeiro. Essa tendência já foi sinalizada pelo Índice de Atividade Econômica do 
Banco Central do Brasil (IBC-Br), que teve redução de –0,3% em julho, na comparação com o mês anterior, na 
série dessazonalizada. Ainda assim, a variação do PIB será positiva em comparação ao segundo semestre de 2012.

Diante desse quadro, a política econômica transita em um caminho estreito, buscando sustentar a atividade 
econômica, ainda que a um ritmo de crescimento inferior ao desejável, sem que isso implique aumento das 
pressões sobre o balanço de pagamentos e sobre a inflação. Quanto a esta, o Banco Central (BCB) iniciou um 
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novo ciclo de alta dos juros básicos e tem sido cada vez mais enfático em seu discurso, afirmando que adotará as 
medidas necessárias para trazer a inflação para o centro da meta, atribuindo menor peso à questão da atividade 
econômica. Mais recentemente, a autoridade monetária acrescentou ao discurso a preocupação em combater 
os efeitos secundários da desvalorização cambial.

A tendência de flexibilização da política fiscal verificada há alguns trimestres deve permanecer por mais 
algum tempo – principalmente, mas não apenas, por conta da redução da contribuição dos estados para a meta 
de superávit primário. Influem também para esta flexibilização o menor dinamismo da arrecadação tributária – 
em parte devido às desonerações tributárias promovidas pelo governo – e as prioridades atribuídas pelo governo 
federal de preservar os aumentos reais de gastos públicos com transferências às famílias e de elevar os níveis de 
investimento público. De todo modo, parece claro que o espaço para a adoção de novos estímulos fiscais é, 
hoje, bastante limitado – mesmo levando em conta o aumento projetado das receitas não recorrentes associadas 
às concessões previstas no Programa de Investimentos em Logística (PIL).

A perspectiva da aceleração dos investimentos em infraestrutura de transportes – isto é, portos, aeroportos, 
ferrovias e rodovias – previstos no PIL é sem dúvida animadora, inclusive em vista da participação do setor 
privado, e em que pesem as eventuais dificuldades em concessões específicas. Em primeiro lugar porque são 
notórias as carências do país nestas áreas e, portanto, são esperados ganhos de produtividade potenciais associados 
a estes investimentos no longo prazo. Em segundo lugar porque o próprio volume destes investimentos trará um 
significativo aumento na demanda agregada. Além disso, há a aposta do governo no impacto das desonerações 
sobre os custos de produção e também nos resultados positivos da desvalorização do câmbio na indústria, 
embora ainda haja dúvidas quanto à própria magnitude desta medida, tendo em vista as idas e vindas da política 
monetária norte-americana.

Tudo isso traz importantes efeitos dinamizadores sobre a atividade econômica, tanto pelo lado da demanda 
quanto da oferta, mas suas consequências não são imediatas. No curto prazo, o crescimento estará limitado pelo 
menor dinamismo do consumo e do investimento e pelas tendências recentes das políticas monetária e fiscal. 
O fundamental, contudo, é preparar o terreno para uma expansão mais rápida e robusta no futuro.


