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Nível de Atividade: do Pessimismo à Dura Realidade da Econo-
mia em Recessão

Vera Martins da Silva (*)

O que já era esperado se confirmou 
e a desaceleração econômica desde 
2014 se transformou em recessão 
em 2015, segundo informações do 
IBGE divulgadas no início de março 
de 2016: houve queda real de 3,8% 
em relação a 2014 do Produto In-
terno Bruto (PIB), estimado em R$ 
5,9 trilhões, sendo R$ 5 trilhões 
devido ao Valor Adicionado gerado 
e R$ 849 bilhões relativos a Im-
postos sobre Produtos Líquidos de 
Subsídios. Com essa queda, e com o 
crescimento da população, mesmo 
que com um ritmo mais moderado 
nas últimas décadas, houve redu-
ção do PIB “per capita” de 4,6% em 
termos reais, que foi estimado em 
R$ 28.876,00 no ano.1 Em outras 
palavras, o que os dados oficiais 
indicam é apenas um ref lexo da 
sensação de empobrecimento geral 
da nação e uma perspectiva muito 
sombria para 2016 e ainda mais 
nebulosa para os próximos anos. 
O Gráfico 1 permite a visualização 
do péssimo resultado da economia 
brasileira em 2015, destacando-
-se que o processo já vem ladeira 
abaixo desde 2011, e nada garante 
que o futuro será de estagnação, 
retomada ou mesmo declínio ainda 
maior. O fato é que 2015 foi efe-
t ivamente péssimo, superando 
em muito os resultados negativos 

verificados no auge do período in-
flacionário do Período Collor e da 
Crise Internacional de 2008/2009. 

A queda de 3,8% de 2015 em rela-
ção ao ano anterior pode ser aberta 
em queda de 3,3% no Valor Adi-
cionado a preços básicos, o que é 
a mensuração do que realmente é 
produzido, e de 7,3% nos Impostos 
sobre Produtos líquidos de Subsí-
dios: houve uma redução de 17% 
do Imposto de Importação e de 
14% do Imposto sobre Produtos 
Industrializados − em ambos os 
casos, devido à redução da ativi-
dade industrial. De fato, o Valor 
Adicionado da Indústria apresen-
tou queda de 6,2% em 2015 relati-
vamente a 2014, havendo também 
queda no Valor Adicionado dos 
Serviços (2,7%) e apenas a Agrope-
cuária apresentou crescimento no 
Valor Adicionado de 1,8%.  

É bom lembrar que, apesar do su-
cesso do Setor Agropecuário na 
economia brasileira, seu peso re-
lativo nas Contas Nacionais é pe-
queno, aproximadamente 6%, o 
que não consegue contrabalançar 
a queda dos demais setores. Além 
disso, o sucesso não é generalizado 
e ocorreu devido ao crescimento 
da produção das culturas de soja 

(+12%) e milho (+7%), mas  tam-
bém houve queda em algumas cul-
turas como trigo (13%), café (6%) 
e laranja (4%), assim como fraco 
desempenho na pecuária e extra-
ção vegetal.

No caso da Indústria, o desempe-
nho foi positivo na Extrativa Mi-
neral (aumento de 4,9%) devido à 
ampliação de extração de metais, 
petróleo e gás. Todas as outras ati-
vidades industriais tiveram queda: 
9,7% na Indústria de Transforma-
ção, 7,6% na Construção e 1,4% 
em Gás, Água, Esgoto e Limpeza 
Urbana. 

No setor de Serviços, o Comércio 
amargou uma queda acentuada, de 
8,9%; Transporte, Armazenagem 
e Correio caíram 6,8% e todos os 
demais subgrupos ou apresenta-
ram queda ou ficaram estagnados. 
Portanto, a queda das atividades 
industriais, que já ocorria há vários 
trimestres, finalmente acabou se 
esparramando e tendo impacto ne-
gativo sobre o Comércio e Serviços 
em geral, setores que anteriormen-
te haviam sido grandes fontes de 
absorção de mão de obra e geração 
de emprego e renda. Não é de se 
estranhar, portanto, que os indi-
cadores mais recentes do mercado 
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de trabalho passaram a apresentar 
aumento no número de desocu-
pados e de pessoas que procuram 
postos de trabalho.

Se, pelo lado da oferta, os setores 
que mais apresentaram contração 
foram a Indústria de Transfor-
mação, a Construção e o Comér-
cio, pelo lado da despesa o que 
teve maior impacto negativo foi a 
Formação Bruta de Capital Fixo, 
com uma espantosa queda de 14% 
sobre o ano de 2014. Isso reflete 
a contração da Construção, assim 
como a produção e importação 
de bens de capital, especialmente 
ligados à Indústria. Nesse ponto, 
deve-se recordar que a situação 
política tem impacto direto sobre 
a conjuntura econômica, pois as 
grandes empreiteiras da Constru-
ção Civil e o setor de petróleo estão 
seriamente atingidos pelas inves-
tigações criminais envolvendo po-
líticos, o que tem impacto sobre o 
Investimento. Já a eliminação dos 
subsídios ao consumo de alguns 
setores industriais, adicionada à 
queda do poder aquisitivo da po-
pulação e aumento de desempre-
go, acaba por reduzir o Consumo 
das Famílias, que apresentou uma 
queda de 4%. Até o Consumo do 
Governo, que de modo geral mos-
tra  relativa estabilidade, caiu 1%, 
em função da queda da receita 
pública e do ajuste fiscal, mesmo 
que incipiente, em curso. O Gráfico 
2 mostra a evolução dos agrega-
dos de Consumo das Famílias e a 
Formação Bruta de Capital Físico 
desde 2011. Está claro que a For-

mação Bruta de Capital Físico, ou 
seja, o Investimento, seja em obras 
seja em máquinas, já vinha desace-
lerando desde o primeiro trimestre 
de 2014, ficando negativo no meio 
desse mesmo ano, e o Consumo das 
Famílias passou ao campo negativo 
apenas no segundo trimestre de 
2015. O Consumo das Famílias, que 
por um bom tempo foi estimulado 
e representou fator de crescimento 
econômico, foi ficando anêmico e 
reduziu muito neste último ano.

Pode-se dizer que, do ponto de 
vista dos itens de despesa, o que 
“salvou” o resultado de 2015 foi o 
setor externo, com aumento de 6% 
nas Exportações de Bens e Serviços 
e queda de 14,3% nas Importações 
(ver Gráfico 3). Mas, mesmo nesse 
caso, o maior impacto vem da com-
pressão das importações de bens 
de capital, derivados de petróleo, 
automóveis e viagens. Ou seja, esse 
resultado é fruto da falta de pers-
pectiva dos empresários para o 
mercado interno e de um empo-
brecimento de todos relativamen-
te ao exterior, afinal, um câmbio 
que sofre depreciação, apesar de 
ajudar as exportações, diminui o 
poder de compra dos agentes eco-
nômicos em geral. Em termos das 
Contas Trimestrais, a mudança do 
desempenho do setor externo da 
economia, especialmente a redução 
do déficit da Balança de Transações 
Correntes em R$ 80 bilhões, gerou 
uma redução da Necessidade de 
Financiamento − de R$ 264 bilhões 
em 2014 para R$ 195 bilhões.

Como resultado da enorme queda 
da formação Bruta de Capital Fixo 
(de 14% em 2015), a taxa de inves-
timento foi de 18,2% do PIB, abaixo 
dos 20,2% estimados para 2014. A 
taxa de poupança também apre-
sentou queda de 16,2% em 2014 
para 14,4% em 2015. O montante 
de poupança bruta declinou de R$ 
922,5 bilhões em 2014 para R$ 
849,5 bilhões, ou seja, uma despou-
pança macroeconômica entre esses 
dois últimos anos.

Depois da confirmação do péssimo 
desempenho da economia brasi-
leira em 2015, parece que o ano 
de 2016 será apenas uma triste 
repetição do fracasso anterior. 
Excetuando-se o Setor Externo, 
que tem dado sinais de melhora, 
a Indústria, tanto em termos de 
produção como em termos de in-
vestimento, continua amargando 
uma situação difícil. Segundo o 
Indicador de Intenção de Investi-
mento da Fundação Getúlio Vargas, 
o índice caiu 12,3% em relação ao 
último trimestre de 2015 e atingiu 
72,6, o menor patamar desde que 
esse indicador foi criado, no tercei-
ro trimestre de 2012. As últimas 
informações divulgadas pelo IBGE 
indicam que o volume do setor 
de Serviços, em janeiro de 2016, 
apresentou queda de 5% em rela-
ção a janeiro de 2015 e de 3,7% no 
acumulado em 12 meses, sendo a 
queda praticamente generalizada, 
apenas se salvando os serviços de 
transporte aquaviário e aéreo. No 
Comércio Varejista, sem veículos e 
materiais de construção, o volume 
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acumulado em 12 meses em janeiro de 2016 apresen-
tou queda de 5,2%, a menor da série iniciada em 2001. 
Com a inclusão de veículos e materiais de construção, 
o chamado Comércio Varejista Ampliado, o tombo foi 
mais significativo (9,3%). Então, se o investimento não 

for retomado brevemente, o que é difícil ocorrer no 

atual momento de disputa política, a economia tende-

rá a ficar por um bom tempo nesse buraco negro em 

que caiu.

Gráfico 1 – Evolução do PIB, Variação Acumulada em Quatro Trimestres – 1º Tri 1996 – 4º Tri 2016 (%)

Fonte: Contas Trimestrais, IBGE.

Gráfico 2 -–Consumo das Famílias e Formação Bruta de Capital Físico – 
 Variação Acumulada em quatro Trimestres – 1º  tri 2011 - 4º  tri 2015 (%)

Fonte: Contas Trimestrais, IBGE.
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Gráfico 3 -  Exportação e Importação: Variação Acumulada em Quatro Trimestres - 1º  tri 2011 - 4º  tri 2015 (%) 

Fonte: Contas Trimestrais, IBGE.

1  O PIB “per capita” é estimado pela população estimada no meio do 
ano pelo IBGE.
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