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SÍNTESE DA CONJUNTURA 

Os números dos primeiros meses de 2015 relatam atividade econômica virtualmente 

estagnada (ou em queda, a depender do indicador considerado), inflação crescente, 

elevação, ainda que gradual, do deficit em transações correntes e aumento da taxa de 

desemprego. Em linhas gerais, essa evolução representa o aprofundamento das tendências 

que já se verificavam em 2014, quando o produto interno bruto (PIB) cresceu apenas 

0,1%, refletindo uma desaceleração geral da demanda doméstica: houve forte retração da 

formação bruta de capital fixo (-4,4%) e o consumo das famílias e do governo cresceu às 

menores taxas em mais de dez anos – respectivamente, 0,9% e 1,3% −, com as 

exportações líquidas tendo variação próxima de zero.1 

A Carta de Conjuntura já vinha destacando, há alguns números, um amplo 

conjunto de elementos que vinha conduzindo a economia a um quadro de relativa 

estagnação, a saber: aumento do endividamento das famílias, inflação em alta, elevação 

dos juros, demanda externa fraca, queda de preços de commodities e nível elevado de 

estoques na indústria. Paralelamente, observava-se expressiva queda dos níveis de 

confiança de consumidores e empresários, que, ainda que seja em parte consequência da 

própria piora da atividade, representa, sem dúvida, um importante elemento que 

retroalimenta o quadro negativo. 

Nos últimos meses, novos elementos contracionistas foram adicionados ao 

cenário herdado de 2014: o aumento de preços administrados – com forte impacto sobre 

a inflação e o poder de compra das famílias no curto prazo –, o aumento do desemprego 

(com queda no emprego formal), a rápida desvalorização do câmbio e, por fim, as 

medidas de ajuste fiscal, notadamente a elevação dos tributos (e, consequentemente, a 

redução da renda disponível do setor privado) e a forte contração dos gastos do governo. 

Tudo isso tendo como pano de fundo um quadro político instável, com conflitos entre os 

poderes Executivo e Legislativo. 

Não seria correto, porém, julgar o ajuste macroeconômico em curso apenas por 

seus impactos de curto prazo. O que se busca é a correção dos desequilíbrios acumulados 

nos últimos anos – que se expressam em preços relativos desalinhados, inflação, e deficit 

crescentes do setor público e em transações correntes –, que, se bem-sucedida, permitirá 

à economia recuperar uma trajetória de crescimento em bases mais sólidas em um futuro 

não muito distante. Com efeito, a experiência prévia do país com ajustes deste tipo – os 

exemplos recentes são os anos de 1999 e 2003 –, é positiva, no sentido em que as metas 

de ajuste foram alcançadas e a atividade econômica respondeu de maneira relativamente 

                                                           
1. Esses números já se referem ao novo Sistema de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), cujas principais mudanças e implicações são discutidas em nota técnica anexa a esta Carta. 
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rápida e vigorosa, com o PIB voltando a crescer a taxas expressivas apenas dois ou três 

trimestres depois. 

A principal vertente do ajuste atual é a fiscal. O longo descompasso entre a 

evolução das receitas e das despesas, tanto no nível federal quanto nos governos 

subnacionais, levou o resultado primário do setor público consolidado a registrar deficit 

equivalente a 0,63% do PIB em 2014 − queda de quase 4 pontos percentuais (p.p.) do PIB 

nos últimos três anos – e elevou a dívida bruta do governo geral a 63,5% do PIB (na 

metodologia antiga) – aumento de 9 p.p. no mesmo período. Nesse sentido, o esforço da 

nova equipe econômica tem sido o de combinar medidas pelo lado da receita − elevações 

de alíquotas de impostos, expansões de bases de incidência de tributos e reversão das 

desonerações tributárias, inclusive as que incidem sobre as contribuições previdenciárias 

– e forte contenção das despesas públicas, notadamente as de custeio e investimento.  

Registre-se que o protagonismo do Congresso Nacional na calibragem das 

medidas do ajuste fiscal em curso é um elemento novo do contexto atual em relação às 

experiências anteriores. Tudo indica que as medidas propostas pelo Executivo serão 

significativamente modificadas pelos parlamentares, de modo que a composição que 

precisa do ajuste ainda está em discussão, com novas medidas sendo propostas 

praticamente todas as semanas. Ainda assim o governo parece ter os instrumentos 

necessários para realizar o ajuste prometido, inclusive mediante o contingenciamento de 

despesas – cujo decreto deverá ser lançado até maio – e a restrição ao endividamento de 

estados e municípios.2  

Seja como for, o ajuste fiscal terá custos. A forte redução dos investimentos 

públicos esperada para 2015, em particular, não ajudará nem a recuperação da economia 

no curto prazo, nem as perspectivas de crescimento no longo prazo. Contudo, embora 

medidas de impacto imediato sobre as contas públicas sejam inevitáveis, as linhas gerais 

do ajuste permitem concluir que o Executivo não está mirando apenas no curto prazo. 

Medidas como a reversão das desonerações tributárias e os ajustes finos realizados, por 

exemplo, nas transferências de renda às famílias são claros exemplos de ações com 

impactos também no médio e no longo prazos. No cenário mais provável, a reafirmação 

do compromisso com a transparência e a sustentabilidade das contas públicas, e o espaço 

fiscal proporcionado pelo ajuste deverão contribuir para a recuperação do potencial de 

crescimento da economia mais à frente. 

A segunda vertente do ajuste macroeconômico relaciona-se às contas externas.  

O deficit em transações correntes encontra-se hoje em patamar desconfortável, acima de 

4% do PIB, e não há sinais de que possa ter alguma melhoria significativa no curto prazo, 

especialmente em função da queda contínua dos termos de troca e do fraco desempenho 

das exportações de bens manufaturados – que, em termos de quantum, permanecem ainda 

cerca de 25% abaixo do valor alcançado em 2008, antes da crise financeira internacional. 

                                                           
2. Uma nota técnica anexa a esta Carta discute a questão das finanças públicas estaduais e a utilização de bases de 

dados que permitam uma melhor avaliação do que acontece nas contas “acima da linha”.  
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É verdade que o país não tem enfrentado dificuldades para financiar este deficit − em que 

pese a crescente importância dos investimentos em carteira na composição das entradas 

de capital −, e o elevado volume de reservas mitiga o risco de uma crise cambial. Ainda 

assim, o real sofreu forte desvalorização no primeiro trimestre deste ano, de cerca de 25% 

entre meados de janeiro e o final de março. Esse movimento é reflexo direto de três 

fatores: a valorização do dólar em relação às demais moedas internacionais, a queda dos 

preços das commodities e o aumento do risco-país. Além disso, houve uma mudança na 

política do Banco Central do Brasil (BCB), que anunciou o fim da oferta diária de swaps 

cambiais, embora com o compromisso de rolar os contratos vincendos. 

Ainda que represente pressões adicionais sobre a inflação no curto prazo, esse 

movimento do câmbio colabora para a redução do deficit externo. O câmbio real entrou 

em trajetória de desvalorização mais significativa há cerca de seis meses, e seus efeitos 

sobre os fluxos de comércio devem se fazer sentir ao longo do ano. Mas há dois aspectos 

importantes a serem considerados. Primeiro, a incerteza ainda reinante sobre a trajetória 

futura do câmbio, haja vista a revalorização ocorrida no mês de abril, quando as cotações do 

dólar recuaram para perto de R$ 3,00, após atingirem quase R$ 3,30 em março. O segundo é 

o impacto do câmbio dos preços relativos de bens comercializáveis e  

não comercializáveis no mercado doméstico. Até o momento, os índices de preços não 

mostram qualquer mudança na trajetória dominante nos últimos anos, de queda relativa 

dos preços dos bens comercializáveis. Tal mudança é necessária para potencializar os 

efeitos do câmbio e induzir uma recuperação das exportações, especialmente de 

bens industriais.  

De qualquer forma, o país parece caminhar para uma redução no deficit em 

transações correntes que, tipicamente, resulta da combinação de três fatores: 

desvalorização real do câmbio, desaceleração da atividade doméstica e crescimento do 

comércio mundial. O primeiro fator parece estar começando a atuar, a despeito das 

questões apresentadas no parágrafo anterior. O segundo fator já está atuando, 

especialmente no que diz respeito à produção industrial, que impacta diretamente a 

importação de bens intermediários, principal grupo de produtos na pauta de importações. 

Com efeito, o quantum das importações totais está em queda desde o início de 2014. Esse 

movimento deve ser reforçado pelo ajuste fiscal, que tende a aumentar a poupança 

doméstica e, em um cenário de baixo crescimento, reduzir a necessidade de 

poupança externa.  

Uma redução mais profunda do deficit externo, contudo, fica condicionada ao 

último fator, cujas perspectivas no curto prazo não são as melhores. As previsões do Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e da Organização Mundial do Comércio (OMC) para o 

crescimento do comércio mundial neste e no próximo ano são modestas, com tendências 

pouco favoráveis para mercados emergentes importantes para o Brasil – notadamente China 

e América Latina – e incerteza quanto à retomada dos países desenvolvidos. Além disso, 

não há previsão de recuperação importante dos preços das commodities, elemento que vem 
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prejudicando os resultados da balança comercial já há três anos. Diante disso, o mais 

provável é que a queda do deficit em transações correntes ocorra de forma lenta e gradual. 

Por fim, a terceira vertente do ajuste macroeconômico em curso é o controle da 

inflação, mesmo em um cenário de realinhamento dos preços administrados. No 

acumulado em doze meses até março, a variação do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) alcançou 8,13%, com grande parte da aceleração observada 

no primeiro trimestre deste ano vindo dos preços administrados. Esse grupo teve variação 

de 13,4% em doze meses, influenciado pelo reajuste de 60,5% no preço da energia 

elétrica, de 14,0% do ônibus urbano e de 11,5% da gasolina. A esse quadro já negativo 

soma-se o impacto inflacionário das desvalorizações cambiais. Neste contexto, a 

desaceleração do ritmo de crescimento dos preços dos serviços – que, por sua vez, 

dependerá da dinâmica da atividade econômica e da evolução do mercado de trabalho e 

seus impactos sobre o salário real – ajudaria enormemente o quadro inflacionário.  

Talvez apostando nisso, a autoridade monetária continua reafirmando sua 

expectativa de que a inflação convergirá para a meta de 4,5% no ano que vem. As reuniões 

do Comitê de Política Monetária (Copom) realizadas em 2015 deram continuidade à 

estratégia de aperto monetário, com aumentos da meta Selic em dois degraus de 0,5 p.p., 

trazendo a taxa básica da economia para 12,75% ao ano (a.a.). A expectativa é de que as 

altas continuem por pelo menos mais duas reuniões, levando a Selic para, no mínimo, 

13,50%. Em vista das expectativas de inflação – tanto as captadas no boletim Focus do 

BCB quanto a inflação implícita nos títulos públicos −, a taxa de juros real retornou 

para níveis semelhantes aos de meados de 2011, antes do início do último ciclo de 

redução de juros. 

Em suma, o quadro macroeconômico neste início de ano apresenta-se difícil, com 

praticamente todos os indicadores econômicos tendo desempenho negativo. Mas o ajuste 

em curso guarda muitas semelhanças com as experiências de ajustes em 1999 e 2003, nos 

quais a economia voltou a crescer em prazos relativamente curtos – conforme discutido 

em nota técnica anexa a esta Carta. Mesmo que as características do cenário atual talvez 

tornem a recuperação da atividade econômica mais lenta que nos ajustes anteriores, 

perseverar no ajuste trará recompensas no futuro.  


