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SÍNTESE DA CONJUNTURA 

A economia brasileira atravessa um momento complexo, em que o fraco desempenho da 

atividade econômica se combina com pressões importantes na inflação e no setor 

externo. Na série dessazonalizada, o produto interno bruto (PIB) sofreu queda em três 

dos últimos quatro trimestres. Já no acumulado do primeiro semestre deste ano, o 

crescimento foi de apenas 0,5% em relação ao mesmo período de 2013. A inflação 

medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) continua 

próxima do teto de 6,5% em doze meses, e o deficit em transações correntes permanece 

na casa dos 3,5% do PIB, a despeito de uma melhora recente dos números da balança 

comercial. Entretanto, vale ressaltar que, ao contrário de outros períodos em que o PIB 

caiu por dois trimestres consecutivos (por exemplo, 1998-1999, 2001, 2003 e 2008-

2009), o momento atual não se caracteriza por crises externas, flutuações bruscas nos 

preços macroeconômicos e/ou “apagões” energéticos. A inexistência de culpados óbvios 

– isto é, de “choques negativos” de grande monta – torna ainda mais significativo o 

fenômeno da estagnação econômica recente. 

Os dados sugerem que os problemas da economia começaram a se intensificar 

no terceiro trimestre de 2013, com a queda dos investimentos e da produção no setor 

industrial. Desde então, ambas as variáveis recuaram por quatro trimestres 

consecutivos, com as perdas acumuladas da formação bruta de capital e da produção 

industrial atingindo, respectivamente, 11,2% e 4,2%, entre o segundo trimestre de 

2013 e o segundo trimestre de 2014, nas séries dessazonalizadas. A partir do primeiro 

trimestre de 2014, o consumo das famílias e o setor de serviços, que vinham sendo os 

principais pilares do crescimento nos últimos anos, também começaram a desacelerar 

rapidamente. O primeiro ficou praticamente estável nos dois últimos trimestres na 

série dessazonalizada (queda de 0,2% no primeiro, compensada por alta de 0,3% no 

segundo), enquanto o segundo está em retração (variação zero no primeiro trimestre e 

queda de 0,5% no segundo). 

O fraco desempenho recente do PIB reflete uma desaceleração da demanda, o 

que é evidenciado pelo fato de a absorção doméstica ter crescido mais lentamente que 

o PIB em quatro dos últimos cinco trimestres. A contrapartida disso é a variação 

positiva das exportações líquidas e a acumulação de estoques. De fato, a seção Setor 

Externo aponta para uma pequena redução do deficit em transações correntes em 

comparação ao ano passado, e o gráfico 1.12 da seção Atividade Econômica ilustra a 

trajetória de aumento dos estoques no setor industrial justamente nos últimos cinco 

trimestres, a despeito da redução da produção industrial. Parte importante da 
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desaceleração da demanda relaciona-se ao consumo, em virtude do menor ritmo de 

crescimento da renda real e da desaceleração do crédito, com as famílias atingindo 

um nível já relativamente elevado de comprometimento da renda com o serviço da 

dívida. Quanto ao investimento, o mau desempenho relaciona-se à queda da 

confiança dos empresários, cujo índice recuou para níveis semelhantes aos de 2009. 

Com efeito, parece ter se disseminado um comportamento defensivo dos agentes 

econômicos, que pode ser reflexo tanto da própria desaceleração da atividade quanto 

da indefinição sobre o quadro das eleições presidenciais e suas possíveis implicações 

sobre a economia neste e no próximo ano. Há que se levar em conta também os 

efeitos defasados do ciclo de alta da taxa Selic sobre a demanda doméstica, bem 

como os possíveis efeitos do crescimento relativamente baixo do comércio mundial 

(ver seção Economia Mundial) e da queda dos preços externos sobre o desempenho 

das exportações. De fato, a recente reversão da trajetória dos termos de troca – de 

crescente entre 2004 e 2011 para levemente declinante desde então – representa uma 

perda de renda real para o país. 

O resultado desse quadro foi uma recessão técnica, com queda de 0,6% do 

PIB na passagem do primeiro para o segundo trimestre de 2014, após queda de 0,2% 

no primeiro, no número revisado. Reitere-se que, nas últimas décadas, recessões 

técnicas só ocorreram em momentos em que o país foi atingido por choques 

negativos importantes: na virada de 2008 para 2009, sob pleno efeito da crise 

financeira internacional; em 2001, por conta do “apagão” energético; no início de 

2003, como reação à crise cambial de 2002; e, em 1998-1999, após a crise da Rússia 

e a flutuação cambial no Brasil. Nestes momentos, o que se viu foi a interrupção mais 

ou menos súbita da atividade econômica seguida por custosos ajustes – em regra, 

marcados por aceleração da inflação, desvalorização do câmbio, recessão e aumento 

do desemprego. A situação atual é, nesse sentido, bastante diferente.  

A primeira e fundamental distinção é que a desaceleração da atividade vem se 

dando de maneira gradual, sem rupturas. Isso reflete, principalmente, a trajetória do 

consumo, que é uma variável mais estável e com peso predominante na demanda. 

Diferentemente de períodos de crise no passado, em que esta variável sofria rápida 

desaceleração – em geral, pela combinação de aumento do desemprego com queda da 

renda real derivada da aceleração da inflação −, o consumo vem reduzindo seu ritmo 

gradativamente ao longo dos últimos anos. As taxas de crescimento foram de 4,1% 

em 2011, 3,2% em 2012, 2,6% em 2013 e 2,1% nos quatro trimestres encerrados em 

junho de 2014. As últimas Cartas de Conjuntura do Ipea já vinham chamando atenção 

para essa desaceleração.  
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Uma segunda distinção importante diz respeito ao comportamento do mercado 

de trabalho. A taxa de desemprego permanece nos níveis mais baixos desde o início 

da série histórica, em 2002, em que pese o ritmo mais lento de geração de novos 

postos de trabalho, e a renda real continua crescendo, ainda que mais lentamente do 

que em anos anteriores. A seção Mercado de Trabalho lembra que o efeito da 

desaceleração da população ocupada sobre a taxa de desocupação vem sendo anulado 

pelo expressivo recuo da população economicamente ativa (PEA), cuja taxa de 

retração foi de 0,9% nos oito primeiros meses de 2014.  

O quadro inflacionário também é distinto. Não há grandes preocupações, pelo 

menos no curto prazo, com um possível descontrole inflacionário, como nos 

momentos de crise. A dificuldade reside na persistência desta inflação (especialmente 

nos serviços) e no fato de ela estar, já há algum tempo, próxima do limite superior da 

meta, havendo pouco ou nenhum espaço para absorver choques negativos (como em 

alimentos) ou para permitir a recomposição de preços administrados. Nas contas 

externas, embora o deficit em transações correntes esteja em um nível pouco 

confortável (da ordem de 3,5% do PIB), não se observam problemas quanto a seu 

financiamento, majoritariamente feito por investimentos diretos. Igualmente, não há 

pressões exageradas sobre o câmbio, até mesmo em virtude do elevado “colchão” de 

reservas e de uma situação internacional ainda caracterizada por ampla oferta de 

liquidez. Aliás, a própria desaceleração da atividade doméstica colabora para manter 

o deficit externo sob controle, em função de seu impacto contracionista sobre 

as importações. 

As qualificações mencionadas, porém, não significam que os atuais desafios 

da economia sejam menores ou mais simples. Além de o baixo crescimento do PIB 

gerar desconforto, ele tende a piorar gradualmente a situação do mercado de trabalho 

(como já revelam os dados de população ocupada da Pesquisa Mensal de Emprego do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – PME/IBGE) e a comprometer os 

resultados fiscais, pelo impacto negativo que exerce sobre a arrecadação. A seção 

Finanças Públicas mostra que o resultado deste ano vem sendo prejudicado por um 

fraco crescimento das receitas – mesmo aquelas não recorrentes têm tido desempenho 

inferior ao do ano passado – e pela manutenção de um ritmo significativo de 

crescimento real das despesas, especialmente os investimentos e as transferências às 

famílias. Com isso, o superavit primário do setor público consolidado reduziu-se para 

apenas R$ 10,2 bilhões (0,3% do PIB) no acumulado janeiro-agosto, ficando bem 

abaixo da meta estipulada para o ano (1,9%) e elevando a dívida líquida do setor 

público para 35,9%.  
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A magnitude do deficit em transações correntes também é um desafio, 

especialmente quando se tem em conta o fraco desempenho das exportações de bens 

industrializados diante da necessidade de se aumentar substancialmente o saldo da 

balança comercial. Isso explicita os problemas de competitividade no setor industrial, 

realçados pelo contínuo aumento do custo unitário do trabalho, os quais, certamente, 

têm papel importante na recente queda da produção do setor. Por fim, a persistência 

da inflação, mesmo diante de uma desaceleração sensível da demanda, indica a 

relevância do aumento dos custos, notadamente os salários, atuando principalmente 

no setor de serviços − aspecto que é abordado em Nota Técnica anexa a esta carta.  

A fraqueza da demanda corrente poderia sugerir a adoção de políticas 

expansionistas, mas é preciso cautela. A inflação acima da meta não dá espaço para a 

redução das taxas de juros, segundo o próprio diagnóstico do Banco Central discutido 

na seção Moeda e Crédito, embora algumas medidas de apoio ao crédito estejam 

sendo experimentadas. Igualmente, a queda do resultado primário das contas públicas 

reduz sobremaneira a margem de manobra, seja para novas reduções de impostos, 

seja para a expansão dos gastos, ainda que se observe um importante aumento dos 

investimentos públicos neste ano. Além disso, uma rápida reaceleração da atividade 

tenderia a aumentar o deficit externo, na ausência de um impulso externo favorável. 

Ainda que o quadro atual de baixo crescimento econômico seja obviamente 

indesejável, cumpre ressaltar que seus efeitos negativos têm sido mitigados pelo fato 

de a taxa de desemprego permanecer baixa e dos rendimentos reais continuarem 

crescendo. Até o momento, o custo social do desaquecimento tem sido, na pior das 

hipóteses, bastante modesto, ainda que a correção de alguns desequilíbrios 

acumulados nos últimos anos, notadamente a inflação, possa implicar alguma perda 

imediata de bem-estar. Ainda assim, há tempo e espaço para tratar de questões 

estruturais que viabilizem o processo de retomada do crescimento em consonância 

com a queda gradual dos níveis de inflação e a redução do deficit externo, sem 

comprometer o emprego e a renda. A harmonização desses objetivos comporta 

apenas uma resposta: ganhos de produtividade. Estes, por sua vez, exigem a 

dinamização dos investimentos, seja em capital, seja em educação e inovação. 

Portanto, todo o esforço da política econômica deve estar voltado para a criação de 

condições propícias ao investimento, com destaque para aqueles voltados 

à infraestrutura. 


