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SÍNTESE DA CONJUNTURA

O ano de 2014 se encerra com um quadro complexo, em que a virtual estagnação da 
atividade econômica se combina com a persistência de pressões inflacionárias, com a 
elevação, ainda que gradual, do deficit externo e com sensível piora das contas públicas. 
O mercado de trabalho permanece sendo a nota positiva nesse quadro, com a 
manutenção da taxa de desemprego em níveis historicamente baixos e a sustentação de 
ganhos reais de salário cumprindo um papel importante em mitigar o custo social da 
desaceleração da atividade econômica. Mas mesmo este já apresenta sinais de fraqueza, 
com importante desaceleração da criação de novos postos, até o momento compensada 
pela redução da população economicamente ativa.

A julgar pelos resultados do Produto Interno Bruto (PIB) observados até o 
terceiro trimestre, o crescimento em 2014 ficará menor do que o projetado por
diversos analistas no início do ano, e certamente menor do que a taxa de crescimento 
potencial. A desaceleração da demanda foi mais intensa do que a esperada, 
resultando, inclusive, em queda de 0,2% da absorção doméstica no acumulado do 
ano, com variação inferior à do PIB (+0,2%), o que não ocorria há muitos anos. O 
desempenho do investimento tem sido especialmente desfavorável este ano, 
aprofundando uma tendência iniciada na segunda metade do ano passado. Embora o 
resultado do terceiro trimestre em si tenha sido positivo, com crescimento de 1,3% 
em relação ao trimestre anterior, a formação bruta de capital fixo (FBCF) acumula 
retração de 7,4% no ano, e a taxa de investimento recuou para 17,4% do PIB, a mais 
baixa desde 2007.

Em termos absolutos, porém, o fraco desempenho da demanda em 2014 deve-
se principalmente à desaceleração do consumo das famílias, que vinha sendo o 
grande sustentáculo do crescimento nos últimos anos, mas que em 2014 vem tendo o 
pior desempenho em mais de uma década. Na série com ajuste sazonal, recuou 0,3% 
na passagem entre o segundo e o terceiro trimestres, acumulando no ano um 
crescimento de apenas 1,2%. Um elemento fundamental nesse processo relaciona-se 

com o aumento do nível de endividamento das famílias e o comprometimento da 
 – com o aumento 

das taxas de juros e a maior seletividade dos bancos. Mas o enfraquecimento do 
mercado de trabalho e as pressões inflacionárias também podem estar restringindo o 
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ímpeto de consumo, refletindo-se na queda dos índices de confiança do consumidor, 
que recuaram aos níveis mais baixos desde 2009. 

Entretanto, não seria correto atribuir o fraco desempenho econômico no ano  
exclusivamente a um problema de demanda. Vários outros indicadores apontam para 
a existência de pressões e restrições agindo pelo lado da oferta: baixa taxa de 
desemprego, inflação relativamente elevada e disseminada e deterioração da balança 
comercial. Além disso, a produtividade do trabalho está estagnada há algum tempo, e
contrasta com a trajetória de aumento dos salários reais, implicando problemas em 
termos de custos de produção e de rentabilidade, notadamente no setor industrial. É 
verdade que a queda de 4,0% da produção física da indústria de transformação no 
período janeiro-outubro deste ano reflete fundamentalmente problemas de demanda, 
haja vista o expressivo aumento do nível de estoques industriais medido pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), a queda do quantum de importações e a 
desaceleração das vendas no varejo medidas pela Pesquisa Mensal do Comércio
(PMC) do IBGE. Mas o fato de o nível de produção ter recuado ao patamar de cinco 
anos atrás sugere a existência de problemas mais estruturais. O mau desempenho das 
exportações é outro indicador dos problemas competitivos enfrentados pela indústria. 
Recentemente, o quantum exportado de bens manufaturados ainda se encontrava em 
um nível mais de 20% inferior ao recorde histórico alcançado em 2007. No mesmo 
período, o comércio mundial de manufaturados cresceu ao redor de 15%. 

lo da atividade pelo lado 
da oferta nos últimos anos, responsável também pela grande maioria dos novos 
empregos gerados – vem se mostrando sensível aos desequilíbrios da economia neste 
ano. Seu crescimento acumulado nos três primeiros trimestres foi de apenas 0,9%, o 
menor em mais de dez anos. É provável que o próprio aperto do mercado de trabalho 
esteja limitando a expansão do setor, inclusive em função do aumento de custos 
associado aos ganhos de salário real. Paralelamente, o encarecimento relativo dos 
serviços e a menor confiança dos consumidores estariam comprometendo a 
sustentação da demanda. 

O quadro acima descrito evidencia os desafios a serem enfrentados pela nova 
equipe econômica designada pelo governo. Ainda que o principal deles seja, 
naturalmente, promover a retomada do crescimento econômico, o mais imediato 
consiste em encontrar soluções para a superação dos desequilíbrios existentes. A 
primeira tarefa é reverter a trajetória de redução do resultado primário do setor 
público, que está negativo no acumulado do ano até outubro. Nos últimos quinze 
anos, os superavit primários propiciaram a redução da dívida pública como proporção 
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do PIB e criaram um espaço fiscal que permitiu ao governo, por exemplo, exercer 
uma importante política anticíclica como reação à crise financeira internacional de 
2008-2009. Já há algum tempo, porém, as despesas têm crescido a um ritmo 
consistentemente maior do que o das despesas – não porque as despesas tenham se 
acelerado, mas porque as receitas vêm se ressentindo do fraco desempenho da 
atividade econômica e sofrem também o efeito negativo das desonerações tributárias.

Reconhecendo a importância de recolocar a situação fiscal em uma trajetória 
mais equilibrada, o governo se comprometeu com um superavit primário de 1,2% do
PIB em 2015 (sendo 1,0% referente ao governo central) e resultados da ordem de 
2,0% do PIB nos anos seguintes. Ainda que o ajuste venha a ser feito principalmente 
pelo lado das receitas, ele é fundamental para preservar as condições de solvência do 
setor público brasileiro (afastando o risco de perda de grau de investimento do país),
recuperar a capacidade de investimento do governo, resguardar o espaço para 
executar políticas sociais de transferência de renda, bem como abrir espaço para uma 
política monetária menos restritiva.

A segunda tarefa é reancorar as expectativas de inflação e sinalizar uma 
trajetória de convergência à meta de 4,5% do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), ainda que gradual. Há bastante tempo, tanto a inflação 
esperada quanto a efetivamente observada têm se mantido acima do centro da meta, e 
em 2014 ela ficará, mais uma vez, muito próxima do limite superior de 6,5%. Em 
2015, os preços ainda devem se manter pressionados, em função de reajustes de 
preços administrados, da inflação de serviços ainda relativamente elevada, do 
reajuste do salário mínimo da ordem de 9% e de possíveis repasses da desvalorização 
cambial. O mais importante, porém, é garantir que essas pressões não se incorporem 
à inflação futura, o que exigirá um firme manejo da política monetária. A 
desaceleração da demanda que já se observa em 2014 e a efetivação do ajuste fiscal 
previsto contribuem para facilitar este trabalho.

Ainda que as medidas de ajuste tendam a ter impacto contracionista no curto 
prazo, elas são condições necessárias para abrir espaço a um novo ciclo de 
crescimento, amparado por medidas de cunho mais estrutural, destinadas a promover 
o crescimento da produtividade. A resposta a este desafio, como se tem reiterado 
neste espaço, reside no aumento dos investimentos, seja diretamente em atividades 
produtivas, seja em infraestrutura. Esta é a variável fundamental que permitirá o 
aumento sustentado da produção e dos salários reais sem gerar pressões inflacionárias 
e garantindo uma trajetória equilibrada do balanço de pagamentos. Um quadro mais 
claro sobre a dinâmica recente do investimento – e, portanto, sobre a magnitude do 
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esforço adicional requerido para reconduzir a economia na direção do crescimento – 
estará disponível no início de 2015, quando as novas contas nacionais forem 
divulgadas, com estimativas mais refinadas da FBCF.


