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Reunião do Grupo de Conjuntura em 28.2.15 – Minuta 

 

Todos os participantes enfatizaram que as perspectivas pessimistas para o corrente 

ano se acentuaram em janeiro, devido ao aparecimento de uma sucessão de fatos 

extremamente negativos. Em primeiro lugar, a crise de corrupção da Petrobrás é mais 

ampla que inicialmente se poderia esperar e deve afetar sua produção imediatamente, 

pela necessidade de redução do tamanho da empresa e pela paralisia de seus 

investimentos.  Em segundo lugar, a crise de energia elétrica é bem mais séria que se 

imaginava, com as usinas térmicas sendo utilizadas ao máximo de capacidade, com 

custos mais elevados, e com riscos que em casos de parceria pública e privada as 

empresas sejam devolvidas ao setor privado com perda adicional de produção e de 

emprego. Em terceiro lugar, o ajustamento dos preços de combustível se necessário 

em médio prazo deve causar impactos negativos no corrente ano. Em quarto lugar, o 

varejo ressentindo-se de falta de demanda e tendo em vista uma má perspectiva está 

antecipando vendas mais baixas no futuro e reduzindo hoje a utilização de mão de 

obra e fechando assim antecipadamente postos de vendas. Em conclusão, pode-se 

verificar que nos anos de bonança a competividade da economia não melhorou e estes 

momentos difíceis têm que ser utilizados para aumentar a produtividade da economia.  

Sobre a situação fiscal, os participantes em sua unanimidade, notaram muito embora o 

ajustamento feito em janeiro tenha sido importante, muito mais é necessário. A 

eliminação das desonerações é urgentíssima do ponto de vista de se retomar o nível 

de arrecadação, mas o impacto sobre os preços e lucros das empresas é desconhecido 

e pode ser até negativo ao crescimento econômico em curto prazo, uma vez que 

poderá atingir setores que estão com fraca demanda. A simplificação tributária é 

urgente, e é uma tarefa de elaboração lenta que tem, entretanto resultados quase que 

imediatos pela liberação de recursos dispendidos simplesmente no pagamento de 

impostos; como consequência a ênfase deve estar aí, principalmente no 

aperfeiçoamento do ICMS de modo a eliminar a guerra fiscal entre os estados. A 

utilização da política fiscal como elemento de política industrial deve ser evitada neste 

momento recessivo, pela ambiguidade dos resultados. Todos concordaram que a 

ênfase fiscal dos dois primeiros meses deve ser mantida, já que é a base de retorno da 

credibilidade das autoridades.  
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Muito embora a maior parte dos participantes concordasse que a inflação deve subir 

nos próximos meses, provocada pela incapacidade do governo em lidar com os 

sindicatos que irão conseguir reajustamentos reais, acima do crescimento negligente 

da produtividade do último ano. Muitos participantes notaram a incapacidade das 

autoridades em lidar bem com os racionamentos de energia e de água e em coibir 

protestos públicos que aumentam o custo de transporte a nível insuportável. Um 

número reduzido dos presentes enfatizou que o ambiente recessivo que se avizinha 

pelas razoes expostas anteriormente será fortíssimo e isto irá coibir a inflação.   

O balanço de pagamento continua a preocupar pelo elevado déficit em transações 

correntes, pelo nível relativamente baixo das reservas cambiais líquidas de passivos de 

curto prazo do banco central e pelo baixo nível de exportações. Tudo isto inibe o 

crescimento de capitais estrangeiros, que dado a situação deve ser incrementada. 

Todos os participantes foram muito claros que é necessário manter o crescimento da 

taxa de juros interna e soltar o câmbio a seu nível de equilíbrio de curto prazo, de 

modo que o superávit da balança comercial seja alcançado rapidamente os 

investidores estrangeiros não tenham incerteza sobre o nível futuro da taxa de 

cambio. Um nível mais elevado da taxa de juros tem a vantagem adicional de refrear a 

atividade econômica e reduzir os salários reais de modo a provocar o retorno ao 

equilíbrio macroeconômico o mais rapidamente possível. 
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