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Análise e Perspectivas
Boletim Focus sinaliza maior recuo do PIB e da produção industrial em 2016
Os mais recentes dados divulgados sobre a economia brasileira ainda
não sinalizam a aguardada retomada do crescimento, conforme relatado em diferentes edições desse Diário Econômico, em especial as
condições do mercado de trabalho, com níveis de desemprego elevados e queda da massa salarial, o declínio do PIB no segundo trimestre
de 2016, o elevado grau de ociosidade da indústria e a queda do saldo
das operações e crédito no sistema financeiro nacional.

expectativa para déficit em conta corrente diminuiu para US$ 21,92
bilhões em comparação com saldo negativo de US$ 23 bilhões há uma
semana, superando portanto o déficit previsto para 2016 (US$ 15,00
bilhões).
Tabela 1 - Brasil: Projeções macroeconômicas em 2016 e 2017

As projeções dos analistas consultados pelo Banco Central (BACEN),
publicadas no Boletim Focus, confirmam esse cenário. Para 2016,
ocorreram mudanças nas estimativas de retração da economia brasileira (-3,20% no relatório de hoje ante -3,16% há uma semana) e produção industrial (-6,03% hoje em comparação com -5,98% há uma
semana), conforme especificado na Tabela 1.

PIB (% de crescimento)

(-3,20)

1,30

(-6,03)

0,50

Em termos de inflação, as projeções para o Índice Geral de Preços por
Atacado (IPCA) permaneceram em 7,34% enquanto que o Índice Geral de
Preços do Mercado (IGP-M) aumentou para 8,23% (ante 8,17% há uma
semana).

Produção industrial
(% de crescimento)
IPCA (%)

7,34

5,12

IGP-M (%)

8,23

5,57

Taxa Selic (% a.a.)

13,75

11,00

Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB)

44,90

49,05

Taxa de câmbio (R$/US$)

3,26

3,45

Balança Comercial (US$ bilhões)

50,00

49,80

(-15,00)

(-21,92)

65,00

65,00

As projeções para a Taxa Selic permanecem elevadas para o corrente
ano (13,75%), o que dificulta a realização de investimentos produtivos,
pressiona o déficit público, além de estimular a entrada de capitais
externos de curto prazo no País, o que tende a valorizar o real. A combinação desse quadro macroeconômico tem sido prejudicial para a
indústria brasileira.
A previsão da dívida líquida do setor público em relação ao PIB em
2016 caiu para 44,90% em comparação com 45,00% há uma semana.
A estimativa para a taxa de câmbio é de R$ 3,26 por dólar norteamericano ao final de 2016 (R$ 3,29 há uma semana). Ainda de acordo com o Boletim, a balança comercial deverá registrar superávit de
US$ 50,00 bilhões em 2016, não sendo suficiente para cobrir o déficit
em conta corrente (US$ 15,0 bilhões em 2016), que é puxado pelos
saldos negativos da balança de serviços e da balança de rendas. O
Brasil deve atrair US$ 65,0 bilhões em investimento direto estrangeiro
(IDE) no corrente ano.
Para 2017, também ocorreram algumas alterações, a seguir especificadas. A projeção do PIB elevou-se para 1,30% em comparação com
1,23% há uma semana; a do IPCA caiu para 5,12% ante 5,14% na semana passada; a Taxa Selic diminuiu para 11,00% ante 11,25% há uma
semana. A dívida líquida do setor público em relação ao PIB caiu para
49,05% ante 49,10% na semana anterior; o saldo da balança comercial
caiu para US$ 49,80 bilhões (US$ 49,81 bilhões na semana passada); a

Indicador

Balança de Transações Corrente (US$ bilhões)
Investimento Direto no País
(US$ bilhões)

2016

2017

Fonte: Elaborado pelo BNB/ETENE, com dados do BACEN.
O Boletim Focus reúne estimativas econômicas elaboradas por mais de
100 instituições que atuam no sistema financeiro brasileiro. Referidas
projeções são atualizadas semanalmente, sendo amplamente utilizadas para sintetizar o cenário macroeconômico do País.
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