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SÍNTESE DA CONJUNTURA

Os dados referentes à atividade econômica em 2014 reforçam a percepção de baixo dinamismo que se 
observa desde meados de 2013. O crescimento do produto interno bruto (PIB) no primeiro trimestre 
de 2014 foi de 0,2% em relação ao trimestre imediatamente anterior. Nos últimos três trimestres, a 
taxa média de crescimento da série dessazonalizada foi de 0,1%. Os primeiros números do segundo 
trimestre de 2014 não permitem apostar em um resultado muito diferente, especialmente em função 
da queda da produção industrial em abril e maio de 2014. Cite-se também a queda dos índices que 
procuram captar a confiança de consumidores e empresários, os quais se encontram, atualmente, nos 
níveis mais baixos desde 2009, quando o país ainda sentia os efeitos da crise financeira internacional.

Esse quadro tem sido mitigado pela permanência de indicadores ainda favoráveis no mercado 
de trabalho, com baixo desemprego e ganhos reais de salário. Não há no horizonte a possibilidade de 
uma crise que possa pôr a perder os avanços alcançados durante os anos de maior crescimento na 
última década. As pressões negativas, porém, são claras, notadamente uma taxa de inflação que se 
mantém persistentemente próxima do teto da meta e um deficit em transações correntes de 3,6% do 
PIB, mesmo em um quadro de baixo crescimento. A atual situação não comporta respostas simples 
de política econômica, capazes de, rapidamente, promover a retomada do crescimento a taxas mais 
elevadas e, ao mesmo tempo, reduzir os desequilíbrios acumulados nos últimos anos. O governo tem 
agido em diferentes frentes, desde o aumento da taxa Selic para combater a inflação até as concessões 
para estimular investimentos em infraestrutura, passando por desonerações fiscais para reduzir custos 
de produção e estímulos ao crédito. Até o momento, estas medidas têm tido impacto limitado.

Nesse contexto, não é difícil entender a postura cautelosa dos agentes econômicos, cujo reflexo 
mais direto tem sido a retração dos investimentos. Com efeito, a formação bruta de capital fixo 
(FBCF) sofreu queda de 2,1% no primeiro trimestre do ano, e nos últimos três trimestres a variação 
média da série dessazonalizada foi de –1,8%. A queda acumulada em relação ao recorde alcançado no 
segundo trimestre de 2013 é de 5,2%. Isto ocorreu a despeito dos esforços do governo em sustentar o 
investimento, tanto via investimento público direto – que tende sempre a crescer em anos eleitorais 
– quanto via concessão de projetos de infraestrutura à iniciativa privada.

O consumo das famílias também está sendo afetado pela piora da confiança dos consumidores. 
Houve queda de 0,1% no primeiro trimestre de 2014 em relação ao trimestre imediatamente anterior, 
e o crescimento acumulado em quatro trimestres ficou em 2,5%, a taxa mais baixa em quase dez anos. 
No entanto, é importante ressaltar que a desaceleração do consumo das famílias é uma tendência 
que já perdura pelo menos desde 2012. A título de exemplo, as vendas reais no comércio varejista, 
medidas pela Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), tiveram crescimento da ordem de 7% a 8% anuais durante vários anos consecutivos, taxa que 
se reduziu para 2,5% nos doze meses encerrados em abril de 2014 – com mudança mais expressiva 
nas vendas de veículos, que já têm variação negativa de 2,7%. Este movimento está provavelmente 
associado a um aumento na taxa de poupança desejada das famílias, que têm demonstrado clara 
preferência por endividamento para a aquisição de imóveis, reduzindo seu endividamento para 
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consumo, ainda que também se relacione com o menor dinamismo recente no mercado de trabalho, 
seja em termos do crescimento da população ocupada, seja em termos de ganhos de renda real.

O único elemento da demanda que teve resultado um pouco mais favorável foi o consumo 
do governo, cuja alta de 0,7% no primeiro trimestre em relação ao trimestre anterior manteve um 
ritmo semelhante ao observado ao longo de todo o ano passado. As exportações, por sua vez, tiveram 
retração de 3,3% no trimestre, prejudicadas por um contexto menos favorável que o esperado em 
mercados importantes para o país, como Argentina e China, e mostrando-se ainda insensíveis à 
desvalorização cambial ocorrida desde 2011.

A desaceleração da demanda vem atuando sobre um sistema que já mostrava limitações de 
expansão pelo lado da oferta, especialmente no setor industrial, resultando em um desempenho no 
ano mais fraco que o esperado. A queda de 0,8% do PIB industrial no primeiro trimestre representou 
a terceira queda consecutiva na série dessazonalizada. Embora o crescimento acumulado em quatro 
trimestres ainda seja razoável (2,1%), o desempenho da produção física da indústria indica que pode 
haver nova redução no segundo trimestre de 2014, inclusive em virtude da base de comparação 
elevada, tendo em vista que o segundo trimestre de 2013 foi o ponto mais alto da série histórica, 
com ajuste sazonal. Segundo a Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física (PIM-PF), do IBGE, a 
produção da indústria acumula queda de 1,6% no período janeiro-maio, e houve queda nos últimos 
três meses, na série com ajuste sazonal. O desempenho foi especialmente ruim na produção de bens 
de capital (–5,8% no ano), como reflexo da queda do investimento, e em bens de consumo duráveis 
(–3,2%), por conta, especialmente, da retração do setor automotivo.

O setor de serviços permanece sendo o principal sustentáculo da atividade, tendo registrado, 
no primeiro trimestre de 2014, crescimento de 0,4% em relação ao trimestre anterior, na série 
dessazonalizada, com certa desaceleração em relação à média dos trimestres anteriores. No acumulado 
dos últimos quatro trimestres, a alta foi de 2,5%. Entretanto, o desempenho deste setor tende a 
acompanhar a contenção do consumo das famílias e do governo, ainda que com alguma defasagem. 
Com efeito, dados recentes da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do IBGE, já mostram um 
crescimento mais lento na margem. A redução do ritmo de contratação de trabalhadores também 
indica desaceleração. Há que se considerar também que a inflação dos serviços tem-se mantido 
persistentemente acima da inflação geral, oscilando na faixa de 8% a 9% anuais.

Os serviços têm sido um dos elementos de maior pressão sobre os preços, contribuindo para 
que a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do IBGE se 
mantenha acima do centro da meta há cerca de quatro anos. Após iniciar 2014 com uma inflação 
acumulada em doze meses de 5,6%, o IPCA acelerou para 6,5% nos doze meses encerrados em junho 
último. Este aumento está associado aos preços administrados, cuja inflação em doze meses saltou de 
1,9% em dezembro de 2013 para 4,3% em junho de 2014, e a despeito de alguma descompressão 
nos preços dos alimentos.

Do lado das contas externas, os números de 2014 mostram um quadro relativamente confortável, 
com recuperação dos ingressos de capital estrangeiro e valorização da moeda brasileira. O deficit 
em transações correntes teve pequeno aumento no período janeiro-maio de 2014 em relação ao 
mesmo período de 2013, e vem mantendo-se razoavelmente estável desde meados do ano passado, 
no patamar de 3,6% do PIB. Entretanto, isso tem sido possível em virtude da queda do quantum 
das importações, o que é mais um indicador da fraqueza da demanda doméstica. O desempenho das 
exportações permanece ruim, especialmente nos produtos manufaturados – o nível atual do quantum 
de exportação destes bens ainda é 20% inferior ao alcançado antes da crise internacional de 2008. 
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O que se consegue obter de crescimento do valor exportado se deve ao bom desempenho de poucos 
produtos básicos – neste ano, soja e petróleo. Há ainda outro elemento de preocupação, qual seja, 
a dependência cada vez maior das exportações totais em relação ao desempenho de relativamente 
poucos produtos e às flutuações das cotações internacionais das commodities.

Quanto à situação fiscal, o superavit primário do governo consolidado, medido pelo Banco 
Central do Brasil (BCB), reduziu-se para o equivalente a 1,52% do PIB nos doze meses até maio. A 
exemplo do que se verificou ao longo de todo o ano passado, a queda do superavit primário resulta 
de um crescimento das receitas do governo federal inferior ao das despesas, embora a diferença entre 
as duas tenha diminuído sensivelmente neste ano. O cumprimento da meta fiscal prevista para 
2014, de 1,55% do PIB para a União e de 1,9% para o governo consolidado, parece plausível, ainda 
que, uma vez mais, com o auxílio da reabertura e da extensão de programas de refinanciamento de 
dívidas tributárias passadas, como o Programa de Recuperação Fiscal (Refis). A implicação direta é 
um reduzido espaço fiscal para a adoção de medidas expansionistas de curso prazo, em que pese o 
crescimento expressivo das despesas de investimento do governo federal nos primeiros cinco meses 
de 2014.

Vários anos de crescimento a taxas expressivas permitiram ao país alcançar indicadores muito 
favoráveis, notadamente no que tange ao nível de emprego, ao aumento da renda real dos indivíduos 
e à melhoria da distribuição da renda. Promoveram, também, tensões no sistema econômico que 
se traduziram em desequilíbrios, especialmente no que se refere à inflação e às transações correntes. 
Quaisquer que sejam os fatores que expliquem a perda de fôlego do crescimento – por exemplo, 
quadro internacional menos favorável (acompanhado de perda de termos de troca), incertezas geradas 
pela necessidade de corrigir os desequilíbrios ou mesmo uma acomodação natural após um longo 
período de expansão −, o caminho para harmonizar o processo de retomada do crescimento com a 
redução dos desequilíbrios acumulados passa por ajustes no ambiente econômico que promovam 
o aumento da produtividade geral da economia, não apenas aquele relacionado a recuperações 
cíclicas da atividade, mas a avanços estruturais associados a novos investimentos. Nesse sentido, os 
investimentos em infraestrutura são um caminho óbvio e necessário, capaz de dar ignição a uma 
nova etapa de crescimento econômico do país.




