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Desemprego
PNAD Contínua

Abr/Mai/Jun 2016  11,3%

Rendimento Médio

Junho R$ 1.921,00

Varejo (PMC)

Junho  (-) 5,3%

Inflação

Junho  8,84 %

Confiança do 
Consumidor

Julho  76,7

Inadimplência

Maio  4,3% Junho R$ 411,41

Valor Cesta Básica Média

Crédito 
Pessoa Física

Maio sobre Abril 0,4% 

Fundo do poço sem pá de reserva
Ao que tudo indica se não chegamos, estamos a

centímetros do fundo do poço, diferentemente de

outros momentos recentes, quando analistas

indicavam que o pior havia passado, mas sempre se

encontrava uma pá na base do buraco, que permitia

cavar para que o país se afundasse ainda mais.

Não há muito mais a se fazer para prejudicar mais a já

combalida economia nacional.

É certo que ainda veremos desemprego, assistiremos

ao fechamento de mais lojas, os salários permanecerão

por algum tempo sem elevação. Os consumidores ainda

hesitarão em tomar empréstimos mas, ao mesmo

tempo, comprometerão menos da renda familiar com

este tipo de pagamento. Os empresários de forma

geral, ainda ficarão por um bom tempo desconfiados

na hora de investir, os empreendedores agirão de

forma tímida e a inovação vai demorar mais para entrar

em campo em substituição aos processos mais

tradicionais em todas as áreas. Paralelamente a tudo

isto, ainda deveremos assistir a mais etapas da Lava

Jato, assim como outras operações que receberão

nomes estapafúrdios e repletos de significados.

Tudo isto vai continuar acontecendo, mas as lições, ao

que tudo indica, vieram para ficar. Infelizmente,

amadureceremos na dor, mas parece que podemos em

breve voltar a pensar em crescimento.

De tudo isto, uma coisa é verdade: o país sai fortalecido

e mais preparado para enfrentar os desafios do futuro.

É verdade sim que a imensa maioria da população já

estava farta das posturas do governo Dilma e o

impeachment foi uma solução, mas por outro lado

pode-se afirmar que o governo interino de Michel

Temer passa multo longe de qualquer tipo de

unanimidade. As vaias recebidas pelo Presidente em

exercício na abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016

deixam isto bem claro. Ali não estavam sindicalistas,

líderes de movimentos sociais ou até mesmo

intelectuais simpatizantes com a pretensa ideologia

petista. Estava ali a mesma massa que já, por duas

oportunidades, correu às ruas para se manifestar.

A iniciativa privada tem uma oportunidade única de

procurar impor suas ideias para diminuir o tamanho do

Estado na economia, caso contrário, por mais difícil que

possa parecer, o jeitinho brasileiro ainda pode ser

capaz de encontrar uma pá escondida para tentar cavar

um pouco mais do solo ainda virgem do fundo do poço.
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O varejo ainda sofre

A CNC – Confederação Nacional de 
Comércio divulgou agora no início de 
Agosto sua pesquisa setorial, que deixou 
claro que o varejo ainda sofre com os 
efeitos da crise.
O dado mais forte refere-se ao 
fechamento diário, em média, de 375 
pontos de venda no ano de 2016, 
acumulando um total de 67,9 mil lojas 
com as portas baixadas.
As expectativas divulgadas pela entidade 
também não são nada agradáveis para o 
futuro de curto prazo. São esperadas 
ainda mais fechamentos de lojas e, 
consequentemente, mais demissão de 
funcionários até o final do ano.
No ano passado, o setor varejista 
dispensou 278,6 mil trabalhadores e 
agora para 2016 são esperados 267,2 mil 
postos de trabalho.
A confederação também faz os seu 
prognóstico e crava um crescimento 
negativo para o varejo de 10,6% para 
2016 em relação a 2015, sendo que no 
ano passado o fechamento foi de -8,6%.
A CNC também realiza uma pesquisa para 
medir o grau de confiança do empresário 
do comércio, sendo que a última 
divulgada em Julho, indica crescimento 
de 5,7% em relação a Maio, depois de 
um período de certa estabilização 
iniciado em Janeiro deste ano. Apesar da 
notícia positiva, é importante ressaltar 
que o índice de confiança do empresário 
do comércio era de 130 pontos em 
março de 2011 e atingiu agora em julho, 
87 pontos, situando-se portanto abaixo 
do chamado nível de indiferença 
representado pelos 100 pontos.
Uma jornada ainda difícil para o varejo 
nacional que sofre com a perda da 
capacidade de compra do consumidor, 
ainda sem prazo definido para 
recomposição, segundo os parâmetros 
com os quais se acostumou na última 
década.

A indústria nacional começa a se 

recompor, mesmo que lentamente. A 

Pesquisa Mensal da Indústria 

mostrou em Junho de 2016 

crescimento de 1,1% frente a Maio, 

no seu quarto crescimento 

consecutivo.

Na comparação com o mesmo mês 

de 2015, o índice ainda mostra queda 

na casa de 6,0%.

Todas as grandes categorias 

econômicas apresentaram 

crescimento. O destaque positivo fica 

para veículos, reboques e carrocerias 

com 8,4%, enquanto os destaques 

negativos ficam para celulose, papel 

e produtos de papel, com queda de 

2,0% e produtos alimentícios com 

queda de 2,6%.

Destaque
do Mês

Nos primeiros cinco meses de 2016 a 
taxa acumulada do crescimento dos 
serviços no Brasil ficou em -5,1%, 
enquanto a taxa acumulada nos 12 
meses antecedentes foi de -4,8%. A 
avaliação da série histórica parece 
apontar para uma redução da queda, 
sinalizando uma pequena 
recuperação mais próxima do final do 
ano.
Em comparação com o mês de Maio 
de 2016 a taxa ficou em -0,1%, sendo 
que o setor de serviços 
administrativos mostrou crescimento 
de 0,7%, enquanto serviços de 
transportes cresceram 0,5%. Por 
outro lado, os serviços de informação 
e comunicação cairam 0,2%. O 
agregado do setor de atividades 
turísticas cresceu 0,4% apoiado, em 
parte, pela realização das Olimpíadas.

Acontece na
Indústria

0 que vem

Acontece em
Serviços
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pela frente
O impeachment não é o final

O Brasil ainda continua tendo pela 
frente, ao menos no curto prazo, não 
apenas dilemas econômicos, mas 
também dilemas políticos a serem 
equacionados.
Os dilemas políticos não se esgotam 
com o afastamento definitivo de Dilma 
Rousseff que deverá acontecer até o 
final do mês. Os partidos da base aliada 
do governo ainda não chegaram a um 
consenso de como irão se compor, 
visando as eleições presidenciais de 
2018 e isto gera descompasso na 
velocidade nas aprovações de medidas 
e reformas necessárias junto ao 
Congresso Nacional. Outro tema que 
acaba por perturbar o foco nos 
problemas nacionais são as eleições 
municipais que servirão de termômetro 
para o pleito daqui a dois anos, seja 
para contabilizar o efetivo poder do 
governo Temer, seja para avaliar o que 
restou do legado político dos governos 
Lula e Dilma.
A soma dos contextos político e 
econômico deixa claro que, se por um 
lado será difícil que a situação piore 
ainda mais, a recuperação pode ser 
mais ou menos lenta e ainda mais ou 
menos traumática dependendo das 
medidas a serem tomadas pelo 
governo Temer.
A verdade é que a sociedade, 
empresários e cidadãos, pretende cada 
vez mais dissociar o fator econômico 
do político, o que pressiona o atual 
governo interino e lhe dá muito pouco 
tempo para tomar medidas rápidas e 
efetivas assim que o impeachment seja 
consumado.
Temer tem prazo curto para agir e sua 
imobilidade pode levar o país a uma 
estagnação absolutamente contrária às 
intenções de recuperação pelas quais a 
sociedade brasileira almeja.


