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SÍNTESE DA CONJUNTURA 

Os números mais recentes da economia brasileira vêm corroborando o cenário traçado nas últimas 
Cartas de conjuntura do Ipea, segundo o qual o crescimento da economia reduziria seu fôlego no segundo 
semestre de 2013, por conta da desaceleração dos investimentos e da manutenção de um crescimento 
apenas moderado do consumo das famílias. O ritmo de crescimento do produto interno bruto (PIB) 
observado no segundo trimestre, de 1,8% em relação ao trimestre anterior, foi claramente um ponto 
muito acima da tendência, impulsionado por um incremento espetacular da formação bruta de capital 
fixo (FBCF), de 3,6% (14,5% em termos anualizados). Por isso mesmo, a queda de 0,5% do PIB do 
terceiro trimestre em relação ao segundo, na série dessazonalizada, não representou surpresa, resultando 
de uma queda de 2,2% da FBCF – que havia crescido acentuadamente nos dois trimestres anteriores −, e 
contando ainda com uma contribuição negativa do setor externo. Os consumos das famílias e do governo, 
em compensação, cresceram mais do que nos trimestres anteriores: 1,0% e 1,2%, respectivamente.

Do lado da oferta, já era esperada uma retração significativa do setor agropecuário (–3,5%), 
devolvendo parte do crescimento excepcional do primeiro semestre, bem como da indústria de 
transformação (–0,4%) e da construção (–0,3%), as quais tendem a acompanhar a evolução da FBCF. 
A indústria extrativa, ao contrário, cresceu 2,9%, recuperando-se do mau desempenho dos trimestres 
anteriores. O setor de serviços, entretanto, teve desempenho decepcionante, sendo o principal elemento 
que explica o fato de o crescimento do PIB ter ficado abaixo do que previa a maioria dos especialistas. A 
variação de apenas 0,1% surpreende principalmente quando se leva em conta que a evolução do setor 
tende a acompanhar de perto o comportamento do consumo das famílias e do governo.

Na verdade, o desempenho da atividade econômica em 2013 vem sendo caracterizado por grande 
volatilidade, ao menos quando se consideram os indicadores dessazonalizados. Isto fica claro ao se 
analisarem as variações trimestrais do PIB em bases anualizadas, que mostram crescimento zero no 
primeiro trimestre, de 7,2% no segundo e de –2,0% no terceiro. Tal volatilidade afetou até mesmo 
elementos que possuem comportamento tradicionalmente mais estável, como o consumo do governo 
(variações anualizadas de –1,8%, 2,0% e 4,9% nos três trimestres), o setor de serviços (0,6%, 3,0% e 
0,3%) e o consumo das famílias (–0,5%, 1,4% e 4,0%). A volatilidade também tem sido elevada ao 
longo do ano em outros indicadores, como a produção industrial medida pela Pesquisa Industrial Mensal 
de Produção Física do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PIM-PF/IBGE) e as vendas no 
varejo medidas pela Pesquisa Mensal de Comércio (PMC)/IBGE.

Por um lado, essa volatilidade mostra que 2013 foi efetivamente um ano marcado por níveis de 
incerteza acima do normal e por diversos eventos que afetaram o comportamento da economia. Entre 
estes é possível citar as manifestações populares de junho e julho; a possibilidade de mudanças na 
política monetária americana, e seus impactos sobre a taxa de câmbio; e o aperto monetário por meio 
da elevação gradual da taxa Selic pelo Banco Central. Por outro lado, parece claro que o desempenho 
médio da economia não foi tão brilhante quanto os dados do segundo trimestre indicavam, nem se 
tornou tão ruim quanto os números do terceiro trimestre sugerem.

A análise dos dados do PIB de cada trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano passado, bem 
como as variações acumuladas em quatro trimestres, dão uma ideia mais precisa do ritmo tendencial 
de expansão da economia. No terceiro trimestre, o PIB cresceu 2,2% em relação ao mesmo período de 
2012, abaixo da taxa de 3,3% do segundo trimestre e acima da variação de 1,8% do primeiro. A taxa 
mais elevada no segundo trimestre foi influenciada pelo crescimento mais rápido da FBCF, ao passo 
que o consumo das famílias manteve uma expansão em torno de 2,5%. Do lado da oferta, o segundo 
trimestre foi o melhor momento para a indústria, ao passo que o setor de serviços teve variações da 
ordem de 1,7% a 2,5% a cada trimestre. Na taxa acumulada em quatro trimestres, o crescimento do PIB 
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passou de 1,3% no primeiro trimestre para 2,0% no segundo e 2,3% no terceiro. Portanto, é razoável 
concluir que, no momento, a economia cresce a um ritmo tendencial da ordem de 2,5%.

Diante disso, é necessário ter clareza quanto aos elementos que estão determinando esse ritmo de 
crescimento e quanto às perspectivas de que os mesmos possam se alterar (para melhor ou para pior) 
nos próximos trimestres, tendo em vista, inclusive, as iniciativas recentes de política econômica.

Quanto à primeira questão, não restam dúvidas de que, pelo lado da demanda, a FBCF tem tido um 
papel decisivo no crescimento recente. Nos três primeiros trimestres, ela registrou taxas de crescimento 
de 3,2%, 9,1% e 7,3%, respectivamente, em comparação aos mesmos trimestres do ano passado, e a 
variação acumulada no ano está em 6,5%.  Esse movimento mostrou-se ainda mais importante em vista 
da desaceleração do consumo das famílias, que no acumulado do ano cresceu apenas 2,4%, a taxa mais 
baixa desde o primeiro trimestre de 2009. Vale lembrar que a FBCF foi o elemento que prejudicou o 
desempenho do PIB em 2012, tendo tido queda de 4,0%, em contraste com o desempenho do consumo 
das famílias (alta de 3,2%) e do consumo do governo (3,3%). 

Nos próximos trimestres, contudo, as perspectivas para a FBCF não são tão favoráveis, especialmente 
no que tange ao investimento industrial. Para isso contribuem diversos elementos: o aumento das taxas de 
juros, a partir do ciclo de elevação da taxa Selic; a queda do índice de confiança do setor industrial, que 
desde julho encontra-se em terreno pessimista; a redução do nível de utilização da capacidade instalada e o 
aumento do nível de estoques na indústria; e a desvalorização do câmbio, que encarece a compra de bens 
de capital importados. O cenário é mais favorável para os investimentos em infraestrutura, especialmente 
em vista das novas concessões do governo, mas o timing destes investimentos é geralmente mais lento.

Embora não pareça razoável esperar uma contração dos investimentos no futuro próximo, a tendência 
é que, no curto prazo, o crescimento seja mais dependente da trajetória do consumo das famílias e do 
governo. Nesse sentido, a perda recente de ímpeto do consumo no PIB − corroborada pelo desempenho 
das vendas no varejo, medidas pela PMC/IBGE, que mostram um crescimento de 3,9% no acumulado do 
ano até outubro, taxa inferior às variações da ordem de 6,0% a 8,0% ao ano (a.a.) registradas nos três últimos 
anos – causa certa preocupação. Os fatores que explicam esse movimento relacionam-se ao mercado 
de trabalho, à inflação e ao crédito, bem como à trajetória das transferências do governo às famílias. 

O mercado de trabalho vem mantendo um cenário benigno, com taxas de desemprego nas mínimas 
históricas, mas há que se considerar que o ritmo de criação de postos de trabalho vem se reduzindo 
sensivelmente, de forma que, segundo a PME/IBGE, o crescimento da população ocupada no ano até 
outubro foi de apenas 1,0%, a menor desde 2009. Trajetória semelhante é verificada nos dados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). O desemprego vem se mantendo baixo também 
em virtude de uma notável desaceleração do crescimento da população economicamente ativa (PEA), 
aspecto que é abordado em mais detalhes em nota técnica anexa a esta Carta. Apesar dos sinais recentes de 
desaquecimento, o mercado de trabalho ainda permanece relativamente apertado, o que vem permitindo 
a manutenção de ganhos reais de salário, embora a taxas inferiores às registradas nos anos anteriores. 

Já o crédito à pessoa física continua em trajetória de desaceleração de novas concessões no segmento 
livre, que impacta mais diretamente o consumo de bens e serviços, observando-se, inclusive, um aumento 
nas taxas de juros médias de empréstimo. O comprometimento das famílias com o serviço da dívida 
também permanece elevado, e há claros indícios de que as pessoas estão se endividando menos para 
consumir e mais para adquirir a casa própria. Com relação à inflação, os números mais recentes do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mostram uma melhora considerável, especialmente 
em virtude da queda dos preços agrícolas. Os preços administrados, por sua vez, permanecem com 
variações bastante baixas. Em contrapartida, a inflação dos serviços permanece em níveis relativamente 
elevados (acima de 8% em doze meses) e os bens duráveis voltaram a apresentar variações positivas, após 
um longo período de deflação, sendo provável que seus preços, assim como os dos bens não duráveis, 
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continuem sofrendo alguma pressão em virtude da desvalorização da taxa de câmbio – em que pese o 
fato de que o coeficiente de pass-through tenha se reduzido nos últimos anos.

De todo modo, o aumento dos salários reais, em função do baixo desemprego, e o crescimento das 
transferências públicas de assistência e previdência têm sido importantes sustentáculos do consumo. 
O cenário mais provável, portanto, é o de expansão moderada do consumo nos próximos trimestres, 
possivelmente em um ritmo um pouco mais lento do que o verificado até o ano passado. A demanda 
doméstica deve continuar se beneficiando, também, de um impulso significativo por parte do setor 
público. Ainda que seja improvável que o ritmo atual de crescimento das despesas públicas se traduza em 
aumentos da mesma magnitude do consumo do governo – visto que elas respondem mais diretamente 
às transferências de renda e ás despesas com saúde e educação, cujo ritmo de crescimento real depende 
de indicadores de volume específicos –, parece justo esperar alguma aceleração no ritmo de crescimento 
dessa última variável, possivelmente para níveis mais próximos dos vigentes no ano passado. Entretanto, 
há que pesar o fato de que o descompasso entre o crescimento das receitas e das despesas públicas vem 
trazendo uma redução importante do superavit primário, estreitando o espaço para novas desonerações 
ou aumentos no ritmo de expansão de gastos discricionários.    

Outro aspecto a considerar é a situação do setor externo. É verdade que o aumento do deficit em 
transações correntes ao longo deste ano, causado principalmente pela deterioração da balança comercial, 
obedece a fatores conjunturais importantes, destacadamente a piora da balança comercial de petróleo. 
Mas há uma tendência subjacente de piora das contas, pela combinação de baixo crescimento do 
quantum de exportações com aumento do quantum importado, respondendo à expansão da atividade 
doméstica. Em 2013, além disso, o país voltou a sofrer perda de termos de troca, e o cenário de preços, 
no momento, não permite acreditar em ganhos relevantes. Portanto, embora se espere alguma melhora 
das contas em 2014, em virtude da recuperação do comércio de petróleo e de um maior crescimento da 
economia mundial, a contribuição do setor externo para o crescimento da economia tende a ser pouco 
relevante, ou mesmo negativa.

Em síntese, o quadro prevalecente é de uma demanda que cresce de forma moderada, sustentada 
pelo consumo das famílias e do governo, e sujeita a grandes oscilações devido ao comportamento volátil 
dos investimentos. Do lado da oferta, evidenciam-se dificuldades para acompanhar mesmo este ritmo 
moderado, tanto no setor industrial quanto (mais recentemente) nos serviços. Conforme discutido 
anteriormente, o cenário mais provável é de que a economia permaneça por mais algum tempo na atual 
trajetória, sem grandes riscos de deterioração, mas também sem grandes possibilidades de dinamização 
no curto prazo. Nesse contexto, marcado por limitações à expansão do consumo, por dificuldades de 
contar com algum impulso externo mais forte e por restrições do lado da oferta – inclusive em função 
da já reduzida taxa de desemprego −, a desejada aceleração do crescimento depende diretamente da 
expansão dos investimentos. 

Alguns passos recentes da política econômica parecem caminhar nessa direção, quando se tem 
em conta: i) o senso de urgência que vem sendo atribuído às concessões e a diversas iniciativas para 
promover investimentos em infraestrutura, além de estímulos ao investimento industrial; ii) a redução de 
ambições em termos de acelerar o crescimento no curto prazo, com a gradual eliminação de incentivos 
ao consumo e o compromisso de não criar novos incentivos; e iii) o compromisso de manter o controle 
das contas fiscais e promover um ambiente favorável aos investimentos privados. A estratégia transita 
para a dinamização da economia no médio e longo prazos em resposta à recuperação dos investimentos, 
inclusive em termos de seus impactos sobre a produtividade do trabalho, viabilizando ganhos sustentados 
de salário real. Neste meio tempo, os principais desafios consistem em reduzir gradualmente a inflação, 
conforme a estratégia que vem sendo explicitada pelo Banco Central, e mitigar choques potencialmente 
desestabilizadores, como a recente desvalorização cambial, sem comprometer a sustentação de um ritmo 
razoável de crescimento da economia.
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