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As atenções dos participantes concentraram-se no comportamento do PIB no 
2º trimestre do ano, cuja queda – 1,9% no trimestre e 2,6% em relação ao 
mesmo período do ano passado –, embora surpreendente, teria sido menor 
que os analistas previam na véspera. Foi a segunda queda trimestral 
consecutiva. Notou-se que o investimento, tendo caído mais que o PIB no 
trimestre e pela oitava vez seguida, não augura um futuro próximo otimista. 
Motor do crescimento recente, o consumo das famílias caiu pela segundo 
trimestre e, outra má notícia, queda de 8,4% da construção civil que, no DF, 
estaria sendo potencializada pela demora na liberação dos alvarás. Na 
comparação com outros países, o mesmo só acontece na Venezuela e na 
Argentina. 

Alguns economistas presentes manifestaram dúvidas sobre os dados do IBGE, 
mas a grande maioria observou que a instituição é sólida e não se sujeita a 
pressões ocasionais do governo. As mudanças nas estimativas que ocorreram 
mostram que dados preliminares são exatamente isso: preliminares. Isso 
ocorre também com as estatísticas oficiais de outros países, mas observou-se 
que a seriedade do problema brasileiro está no fato de as modificações nos 
últimos anos, principalmente na distribuição de renda, não estarem refletidas 
nos dados trimestrais porque quase todos os dados estão alicerçados no censo 
de seis anos atrás. A abolição do último censo programado foi desastrosa para 
os economistas, pela dificuldade de avaliar a etapa de transição que o País 
vive   

Vários participantes ligados ao comércio e a bancos comentaram a inapetência 
atual dos tomadores de crédito, empresas e pessoas físicas, dados o nível 
exagerado da taxa de juros e a instabilidade, marchas e contra-marchas das 
políticas governamentais.  Os níveis de confiança e outros indicadores soft que 
são facilmente disponíveis a curtíssimo prazo, bem antes dos números hard do 
IBGE, mostram o desânimo acentuado de empresários e consumidores em 



 

patamares tão baixos como nunca vistos nos últimos 15 anos e começam a se 
estabilizar no fundo do poço.  

O prognóstico Focus para o nível de atividade já era de recuo de mais de 2% 
em 21 de agosto; quanto à inflação, a conclusão foi de que já devemos ter 
atingido o teto dos previsões pessimistas, com 9,3% de alta do IPCA em 2015.  

As contas fiscais foram objetos de pouca discussão, já que todos acreditam 
mais agora nos dados oficiais. À luz deles, a deterioração é notável: crescem o 
déficit da Previdência, a dívida pública e os juros. A União, com suas estatais, 
acumulou no ano, até julho, déficit primário, crescente, pelo segundo mês 
seguido. Desde 2002 sempre se registraram superávits não importa o mês, e 
em 2014 o primeiro déficit só foi apurado em setembro. Notou-se que os 
governos estaduais e municipais estão tendo suas dívidas do passado 
corrigidas mais fortemente dado estarem atreladas à taxa Selic. Pior, levantou-
se a questão da perda iminente do grau de investimento e a opinião dos 
participantes ficou dividida sobre dois aspectos: já estaria “precificada” nos 
juros cobrados a tomadores brasileiros de crédito no exterior? Quando 
aconteceria o rebaixamento do rating brasileiro, proximamente ou apenas no 
primeiro semestre de 2016? 

Trazidos outros dados à discussão, houve concordância sobre que a queda 
acelerada da cotação das commodities compensaria em grande medida a alta 
do câmbio e ajudaria no controle da inflação interna. 

Todos manifestaram concordar que a flutuação cambial deve ser a mais limpa 
possível, de modo que o real se desvalorize o mais rapidamente possível e de 
maneira definitiva. Alguns oradores manifestaram que uma desvalorização 
ambígua e forte está desestimulando a entrada de capitais, dada a incerteza 
sobre o nível futuro da taxa de câmbio, que irá determinar o lucro ou perda da 
entrada de capitais de curto prazo.  

Sobre dados do desemprego exibidos na reunião e a análise da tendência, 
pareceu aos presentes que em menos de 12 meses do registro da primeira 
queda no nível de ocupação perderemos 10 anos de crescimento – o 
desemprego em junho de 2006 era de 10,7%.  

Dados do setor externo mostraram queda tanto de importações quanto de 
exportações, e ainda queda do investimento estrangeiro direto na comparação 
janeiro-julho de 2015 e 2014. Dentre as demais estatísticas do balanço de 
pagamentos, foi comentado o recuo dos aplicações estrangeiras em carteira, 
apesar de nossos juros reais elevados. Relativamente ao fluxo do comércio 
mundial, a maior queda ocorreu nos países emergentes, mostrando que o 
Brasil não está sozinho. 



 

Sobre o cenário externo, teve-se a oportunidade de comentar que: (a) 8 anos 
depois a produção industrial norte-americana não retornou aos níveis da pré-
crise, mas o desemprego tem mostrado queda rápida, de quase 10% em 2010 
para 5,3%; (b) o desemprego na Europa também se reduz, embora lentamente, 
e a Alemanha mostra o PIB em alta; (c) no Reino Unido, cresce a atividade 
econômica e cai o desemprego desde o primeiro trimestre de 2013; e (d) ao 
contrário, a economia chinesa desacelera, de crescimento de mais de 15% em 
1984/1985, para 7,4% em 2014.  

Muitos oradores estão céticos sobre a economia europeia, engolfada em 
gastos de imigração e em discórdia. Por outro lado, no longo prazo a 
Alemanha, a França e a Espanha irão se beneficiar com a imigração síria, de 
capital humano elevadíssimo. O Brasil não pode perder essa oportunidade de 
aumentar seu capital humano, um participante observou, como perdeu ao final 
da segunda guerra mundial, quando não criou condições de acesso ao 
mercado brasileiro de refugiados europeus, ao contrário do que os EUA, o 
Canadá e a Argentina fizeram. 
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