
Ambiente Econômico

Desemprego
PNAD Contínua

Mai/Jun/Jul 2016  11,6%

Rendimento Médio

Julho R$ 1.937,00

Varejo (PMC)

Julho  (-) 5,3%

Inflação

Julho  8,74 %

Confiança do 
Consumidor

Agosto  79,3

Inadimplência Empresas
Boa Vista

Junho 16 s/ Junho 15 - 135 Junho R$ 417,35

Valor Cesta Básica Média

Demanda por Crédito 
SERASA Pessoa Física

Julho sobre Junho – (-)5,3% 

O cinema é novo, mas o filme é bem antigo
Em menos de quinze dias o país vivencia um novo

momento e neste período deixa de conviver politica e

administrativamente com Dilma e Cunha e ainda assiste

à posse de Carmen Lúcia no STF. Os três poderes

mudando de mãos em um período tão curto e tão

agitado sob o ponto de vista econômico e social.

Longe de significarem algum tipo de mudança imediata,

as novas personas que ocupam os cargos recebem a

tarefa de devolver a governabilidade, a economia, os

ganhos sociais e ainda por cima manter vivos os ideais

da população de um combate efetivo à corrupção.

O Executivo e o Legislativo têm pela frente a dura

discussão de temas polêmicos estruturais tais como a

previdência e a legislação trabalhista, além de reerguer

a combalida economia brasileira equacionando os

pontos ligados ao equilíbrio fiscal, ao desemprego, ao

controle inflacionário e aos gastos públicos. Um tema

absolutamente fundamental para um país que convive

com 35 diferentes partidos políticos, alguns com apenas

1 deputado, seria a reforma política, porém ao que tudo

indica, esta ainda não é uma agenda de curto prazo.

Sob a ótica do varejo, pesquisa de Agosto da CNC –

Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e

Turismo, apontou que depois de meses estagnada a

confiança do empresário do comércio começou a se

recuperar em junho e aponta tendência de crescimento

para os próximos meses. Mesmo a intenção de

contratação futura de funcionários, como também a

expectativa de investimento na empresa, as duas em

queda anteriormente, apontaram melhora também

desde junho. São melhoras sutis, porém indicam que o

desânimo reinante especialmente nos dois últimos

semestres passa a dar lugar a uma sensação de que algo

de bom pode acontecer.

O governo federal, principalmente, tem em suas mãos

um momento extremamente propício para realizar os

ajustes necessários, pois tem o empresariado não só do

comércio, mas de forma geral apoiando mudanças e do

outro lado a população ansiando por um pouco de ar

fresco para respirar.

Não é a primeira vez que o Brasil, sua população e suas

empresas tem um cenário difícil pela frente e nos resta

buscar no aprendizado do passado, os ensinamentos

para tocar o barco. Que o passado não se torne distante

quando estivermos à frente e que as lições não sejam

esquecidas, sejam estas quais forem.
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Como crescer sem Educação

No começo de Setembro o INEP divulgou o IDEB 
– Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica referente ao ano de 2015. Este índice 
considera a nota média e a taxa de aprovação a 
cada série.
O que se verifica é que houve algum tipo de 
melhora em dez anos, desde que o índice 
passou a ser apurado em 2005.
Para o Ensino Fundamental entre o 1º  e o 5º  
ano, o índice saltou de 3,8 para 5,5, com 
crescimento de 45% e atingiu a meta 
estabelecida em 5,2. Considerando o ensino 
fundamental do 6º ao 9º ano, o IDEB passou de 
3,5 para 4,5, ficando porém abaixo da meta 
estabelecida que era de 4,7. Uma evolução de 
29%, o que parece ser razoável. Já para o ensino 
médio, o índice passou de 3,4 para 3,7, quando 
a meta era 4,3. Um crescimento de apenas 6%.
Para o ensino fundamental inicial, muito 
embora perceba-se uma evolução significativa, 
ainda persistem deficiências em Português e 
Matemática. No ensino médio o índice está 
estagnado desde 2011.
O estudo compreende a análise de escolas 
federais, estaduais e municipais, privadas e 
governamentais e o que se percebe é que até 
mesmo na rede privada existe involução para o 
ensino médio e estagnação para o fundamental 
entre 5º e 9º anos.
Some-se a isto uma série de iniciativas que 
passam por ProUni, FIES, Ciências sem 
Fronteiras, inúmeras linhas e programas de 
financiamento à pesquisa, crescimento 
desabalado do pretenso ensino universitário 
privado, a falência das universidades públicas, 
os programas de cotas e a conclusão que se 
chega é que não existe absolutamente 
nenhuma coordenação no que diz respeito à 
educação brasileira. 
A Educação é a principal via pela qual um país 
pode buscar o seu crescimento sustentado, 
como demonstram inúmeras iniciativas, citando 
como exemplo Coréia do Sul e Irlanda e não é o 
que fazemos por aqui.
Como projetar o crescimento apoiado em 
pessoas que no futuro reunirão baixíssimas 
condições de aprendizado e, certamente, fraco 
desempenho em treinamentos frustrando os 
investimentos nestas áreas?
Se o país como estrutura de governo não se 
preocupa em ensinar seus cidadãos e construir 
uma estrutura adequada de educação, caberá à 
iniciativa privada assumir o papel de 
fomentadora e vigilante nestas questões, salvo 
contrário, o que chamamos de apagão de mão 
de obra há alguns anos, vai se tornar verdade e 
tenderá a durar por muito tempo. E pensar que 
há bem pouco tempo o slogan “Pátria 
Educadora” era cinicamente divulgado.

Julho apontou o  quinto resultado 

positivo e consecutivo, mesmo que 

pequeno, mostrando que o setor 

industrial brasileiro pode ter freado a 

sua queda e começado a vislumbrar 

sua retomada. Mesmo com queda de 

6,6% frente a Julho de 2015, frente a 

Junho deste ano o crescimento foi de 

0,1%.

Contribuições positivas importantes 

para este índice foram alimentos com 

2,0%, produtos eletrônicos e ópticos 

com 5,8% e metalurgia com 1,6%.

As principais reduções são referentes a 

produtos de fumo com -15,1%, 

farmoquímicos e farmacêuticos com -

7,3% e artigos de viagem e calçados 

com -6,0%.

Destaque
do Mês

O setor de serviços teve queda de 
0,5% em Junho em relação a maio, 
reforçando que é um dos setores 
onde o desemprego mais se destaca. 
O primeiro semestre mostrou uma 
redução de 4,9% neste setor de 
atividades.
As atividades turísticas apresentaram 
a pior queda com índice de -0,6%, 
seguido pelos serviços prestados às 
famílias com -0,5% e serviços 
administrativos com -0,4%.
Os serviços de comunicação e 
informação cresceram 0,2% seguido 
dos serviços de transporte e correios 
que cresceram 0,1%.

Sinais ainda muito fracos mas que 

podem também indicar a freada no 

ritmo de queda de atividade no 

setor.

Acontece na
Indústria

0 que vem

Acontece em
Serviços
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pela frente
As eleições municipais

Estão se avizinhando as eleições 
municipais que serão um termômetro 
importante para avaliar o que restou dos 
partidos políticos após o turbilhão  que 
atravessaram, especialmente neste ano 
de 2016.
Qual será o cacife residual do PT? O 
PMDB, um partido que mais é uma união 
de interesses, sairá fortalecido ou não? E 
o PSDB com suas eternas brigas de 
caciques e crises de identidade sairá com 
algum tipo de perda, ou ganho?
Muitas indagações ainda estão no ar mas, 
inegavelmente, os resultados vão 
interferir no rumo da política nacional, 
servindo inclusive como prévia para o 
embate presidencial de 2018.
Até lá ainda teremos que ajustar os 
budgets de nossas empresas com base na 
bússola do mercado. O Boletim Focus do 
dia 09 de setembro indica uma inflação 
de 7,36% para 2016 e de 5,12% para o 
próximo ano. Da mesma forma indica um 
crescimento negativo do PIB 3,18% para 
este ano e um crescimento de 1,3% para 
2017. Junte-se a isto previsões que 
indicam que o desemprego ainda vai 
ultrapassar o número de 12 milhões de 
pessoas até o final de Dezembro e o 
dólar deverá estabilizar ao redor de R$ 
3,4 a partir de Outubro e até o final de 
2017.
São sinalizações que indicam que o país 
está agora em um ponto de inflexão que 
fará a transição entre uma deterioração 
abrupta dos principais indicadores 
econômicos para uma retomada árdua e 
lenta, ou seja, demoraremos mais a 
voltar aos patamares anteriores à crise 
do que o tempo que levamos para cair 
destes.
Isto apenas reforça a necessidade de 
repensar modelos. Modelos econômicos, 
modelos de gestão empresarial, modelos 
trabalhistas, modelos políticos e 
organizacionais. Se por um lado temos a 
pressão econômica, por outro temos o 
estímulo da inovação em diversos 
sentidos. Precisamos reinventar muita 
coisa no país e, como sempre, caberá à 
inciativa privada lançar-se à frente neste 
empreitada. 
Sem mais delongas, mãos à obra.


