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SÍNTESE DA CONJUNTURA

O crescimento do produto interno bruto (PIB) no quarto trimestre de 2013 surpreendeu positivamente, 
com alta de 0,7% ante o trimestre anterior, revertendo a queda de 0,5% do terceiro trimestre. No 
ano, o crescimento ficou em 2,3%. O resultado não alterou o quadro geral da atividade econômica 
desenhado na última Carta de conjuntura, que apontava para uma acomodação da economia no 
segundo semestre do ano e destacava o caráter volátil dos indicadores, especialmente os relacionados 
à indústria. De fato, de um lado o crescimento do PIB no segundo semestre (0,2%, em termos 
dessazonalizados) desacelerou relativamente ao primeiro semestre (1,8%); de outro, a evolução do 
PIB em bases trimestrais continuou caracterizada por elevada volatilidade, apresentando, na série 
dessazonalizada, variação zero no primeiro trimestre, crescimento de 1,8% no segundo, queda de 
0,5% no terceiro e elevação de 0,7% no quarto. O gráfico 1.1 da seção Atividade econômica ilustra 
que este comportamento foi bastante atípico quando comparado à série histórica recente.

O principal determinante desta dinâmica foi a evolução da formação bruta de capital fixo 
(FBCF), que cresceu rapidamente nos dois primeiros trimestres (3,9% e 3,6%), caiu no terceiro 
(–2,0%) e ficou virtualmente estável no quarto (+0,3%). Do lado da oferta, a volatilidade foi elevada 
na agricultura (3,9%, 3,2%, –3,8% e zero) e principalmente no PIB industrial, com variações, a 
cada trimestre, de –0,4%, 2,0%, 0,1% e –0,2%. A série mensal dessazonalizada da produção física 
da indústria também revela um comportamento volátil ao longo do ano, com taxas de crescimento 
elevadas em um dado mês, sendo seguidas, com frequência, por quedas expressivas no mês seguinte. 
Os dados mais recentes não fugiram a essa regra: houve queda de 3,7% em dezembro e crescimento 
de 2,9% em janeiro. Em fevereiro, o Indicador Ipea aponta novo crescimento de 0,4%, o que ainda 
manteria o nível de produção abaixo da média do ano de 2013.

Essa volatilidade indica que o comportamento da atividade tem sido bastante sensível a fatores 
pontuais, entre os quais é possível citar o excepcional crescimento da safra agrícola; os incentivos à 
aquisição de bens de capital em condições especiais – como aqueles relacionados ao Programa de 
Sustentação do Investimento (PSI); e as idas e vindas do mercado automobilístico – em virtude, por 
exemplo, da expectativa do fim da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Esses 
fatores acabaram por ter grande influência sobre o crescimento, em virtude da desaceleração dos 
componentes tradicionalmente mais estáveis do PIB, a saber, o consumo das famílias e o consumo 
do governo. Ambos fecharam o ano com as menores taxas de crescimento dos últimos dez anos: 
2,3% e 1,9%, respectivamente.

Embora ainda seja o principal sustentáculo da atividade econômica (respondeu por 61,9% da 
variação do PIB em 2013), o consumo das famílias vem perdendo fôlego. Possíveis razões para este 
fenômeno são: a acomodação do mercado de trabalho, com desaceleração dos rendimentos reais 
(embora o dado de janeiro tenha mostrado um ganho) e dos níveis de ocupação – ao menos nos 
dados apurados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em sua Pesquisa Mensal de 
Emprego (PME); a desaceleração das concessões de crédito ao consumo, com uma aparente preferência 
dos indivíduos por contrair crédito para a aquisição da casa própria; e a inflação persistentemente 
acima da meta, aumentando a incerteza quanto à evolução futura do poder de compra real. As 
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pesquisas qualitativas têm captado quedas recorrentes dos índices de confiança do consumidor. A 
perda de ímpeto do consumo é visível também no desempenho das vendas no varejo – que, aliás, 
também têm mostrado números voláteis mês a mês −, com a taxa de crescimento em doze meses 
até janeiro ficando em apenas 3,3% no conceito ampliado. Em 2012, a taxa havia alcançado 8,0%.

No caso do consumo do governo, a desaceleração está associada ao comportamento das receitas 
públicas. O fraco desempenho da arrecadação nos últimos dois anos levou a uma queda do resultado 
primário das contas públicas, ainda que amenizada por um volume elevado de receitas não recorrentes. 
Em vista do renovado compromisso do governo em manter as contas públicas sob controle, a 
recente reprogramação orçamentária montou um quadro mais realista e factível em 2014, prevendo 
um superavit de 1,9% do PIB para este ano. O alcance deste resultado, entretanto, implicará um 
significativo esforço de contenção de gastos.

Em contraste, o desempenho da FBCF foi extremamente positivo, com alta de 6,3%, respondendo 
por metade da variação do PIB em 2013. Este resultado representou uma recuperação em relação ao 
mau comportamento de 2012, quando houve queda de 4,0%, e está associado, em grande medida, 
a políticas públicas voltadas a aumentar o investimento no país, notadamente os Programas de 
Investimento em Logística e Minha Casa Minha Vida, além do já mencionado PSI. O espelho desse 
resultado, pelo lado da oferta, foi o crescimento de 13,3% da produção de bens de capital. Apesar 
disso, a indústria geral, no conceito das Contas Nacionais, cresceu apenas 1,3% no ano, em virtude 
do mau desempenho do restante do setor industrial – a indústria extrativa mineral teve queda de 
4,1%, a produção de bens intermediários ficou estável e a de bens de consumo caiu 0,2%.

Na prática, a maior parte do crescimento da demanda por bens industriais foi, mais uma vez, 
suprida por importações, especialmente de bens intermediários e de consumo. Considerando a 
economia como um todo, a demanda doméstica voltou a crescer a um ritmo superior ao da oferta em 
2013 (3,1% contra 2,3%), implicando contribuição negativa do setor externo para a economia – em 
outros termos, aumento do deficit em transações correntes do balanço de pagamentos. O fato de isso 
ocorrer mesmo em um contexto de demanda mais fraca revela a existência de restrições pelo lado da 
oferta. Isso parece evidente no caso da indústria, em vista do crescente custo unitário do trabalho 
e do aumento do deficit comercial de produtos industrializados que já se verifica há alguns anos. 
Entretanto, o problema hoje parece atingir também o setor de serviços, que tem registrado um quadro 
de baixo crescimento acompanhado de forte aumento de postos de trabalho – o que, salvo problemas 
de mensuração da atividade no setor de serviços (a despeito do lançamento de pesquisa específica 
do IBGE sobre o assunto no ano passado), refletiria problemas de produtividade − e cuja inflação 
tem ficado persistentemente acima da média da economia. Com efeito, a alta dos serviços no PIB 
em 2013 foi de apenas 2,0%, semelhante à de 2012, que já havia sido inferior à dos anos anteriores.

Os dados já divulgados, referentes à atividade em 2014, têm um viés positivo, como o já 
citado crescimento da produção industrial, o desempenho melhor do que o esperado das vendas 
no varejo, a aceleração do ritmo de crescimento de empregos formais e o crescimento de 3,6% dos 
rendimentos reais em janeiro, acima da tendência observada no ano passado. Em contraste, houve 
surpresas negativas na inflação, com renovada pressão nos alimentos; no deficit comercial, que cresceu 
no primeiro bimestre, a despeito da melhoria da balança de petróleo; e no resultado primário, tanto 
do Tesouro Nacional quanto do governo consolidado, que tiveram  queda em janeiro em relação ao 
mesmo mês de 2013.

Na verdade, caso se mantenham as tendências dos diversos indicadores ao longo de 2013 e sejam 
considerados os vários aspectos apresentados anteriormente, o mais provável é que não haja grandes 
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alterações no quadro econômico ao longo de 2014, seja para melhor ou para pior. O crescimento do 
PIB permanecerá moderado e ainda sujeito a alguma volatilidade; a inflação se manterá em patamar 
mais próximo do teto da meta de inflação do que do centro, mas sem grandes riscos de aceleração, 
tendo em vista, inclusive, os efeitos defasados do atual ciclo de aperto da política monetária; e as contas 
externas permanecerão sob controle, ainda que haja aumento do deficit em transações correntes. O 
país não deverá obter grandes ganhos com o maior crescimento esperado para a economia mundial, 
em vista de dificuldades enfrentadas em países que têm grande peso na pauta exportadora, como 
a Argentina, no caso dos produtos manufaturados, e a China, nas commodities. Em contraste, a 
desvalorização cambial e a própria moderação do ritmo de crescimento da atividade devem amenizar 
a tendência de aumento do deficit, reduzindo, em particular, a taxa de crescimento das importações.

Diante desse quadro, as maiores preocupações quanto ao desempenho da economia se movem 
para o médio e longo prazo, quando a elevação da taxa de investimento exerce papel crucial. A 
recuperação recente da FBCF é uma notícia muito positiva nessa direção, mas é preciso garantir que a 
expansão do investimento seja um fenômeno mais generalizado e sustentável e não tenha um caráter 
pontual e volátil. Nesse sentido, a recente moderação do crescimento do consumo das famílias e do 
governo pode até ser funcional em horizontes mais longos, ainda que implique um crescimento do 
PIB abaixo da taxa desejável no curto prazo. Na verdade, isso daria mais graus de liberdade para o 
crescimento do investimento, minimizando a necessidade de poupança externa

Outro ponto fundamental é que os investimentos cresçam não apenas na produção mas 
também em infraestrutura, pois a dinamização do setor industrial passa, hoje, não só por ganhos de 
produtividade e eficiência no chão da fábrica, como também por melhorias sistêmicas que garantam 
condições de competitividade em nível internacional. Isso justifica a ênfase da política governamental 
no programa de concessões e na provisão de condições favoráveis de financiamento do investimento, 
associado a um esforço de expansão dos investimentos públicos, em que pesem as restrições fiscais.


