Divisão Econômica

PIB CONFIRMA EXPECTATIVAS E ECONOMIA REGISTRA SEU PIOR DESEMPENHO EM 25 ANOS
Comércio foi a 2ª atividade com pior desempenho no ano passado com queda de 8,9%. CNC atualiza
previsão do PIB de -3,2% para -3,4% em 2016.

A crise de consumo ocorrida em 2015 levou o comércio a registrar o segundo pior desempenho dentre
os 12 subsetores avaliados pelo sistema de contas nacionais do IBGE. No ano passado, a queda no nível
de atividade no comércio (-8,9%) foi menor apenas do que a apurada pela indústria de transformação (9,7%). Em seguida, destacaram-se negativamente a construção civil (-7,6%) e transporte e armazenagem
(-6,5%).
A atividade comercial registrou, ainda, seu pior desempenho anual desde o início da contabilidade
nacional em 1948. As adversidades inéditas enfrentadas pelo setor em 2015 já haviam sido sinalizadas
através das quedas recordes nas vendas, no nível de ocupação no setor, além do fechamento inédito de
95 mil pontos de vendas. Com este resultado, o comércio passou a responder por 10,5% do PIB – menor
participação desde 2008 (10,4%).
Dentre os grandes setores, apenas a agropecuária registrou aumento no nível de atividade (+1,8%).
Indústria (-6,2%) e serviços (-2,7%), responsáveis por mais de 95% do valor adicionado a preços básicos
foram fundamentais para o registro do pior desempenho da economia brasileira desde 1990, quando
registrou-se queda de 4,4%.
Pela ótica da demanda, o consumo das famílias, agregado que representa 63% do PIB recuou 4,0% no
ano passado apresentando, portanto, a maior queda desde início deste tipo de levantamento em 1991.
Tendência semelhante ocorreu no nível de investimentos medidos através da formação bruta de capital
fixo (-14,1%) que, diante da crise de confiança verificada no setor produtivo em 2015, registrou seu pior
resultado dos últimos 24 anos.
Único destaque estatisticamente positivo nessa ótica de avaliação do desempenho da economia
brasileira, o setor externo evitou uma queda ainda maior do nível de atividade com avanço de 6,1%
exportações bens e serviços. Reflexo da retração na demanda interna as importações recuaram 14,3% no
ano passado.
O aprofundamento da recessão econômica no quarto trimestre de 2015 (-5,9% sobre o mesmo período
do ano anterior) levou a CNC a revisar de -3,2% para -3,4% sua previsão de desempenho da economia
em 2016. Dessa forma, inevitavelmente, o País caminhará para o terceiro ano de queda no PIB per
capita. Para o comércio, a entidade projeta nova queda de valor adicionado em 2016 (-8,0%), bem como
para o consumo das famílias (-2,4%).

Para mais informações, entrar em contato com Celso Chagas/Luciana Neto/Marcos Nascimento
Tel: (21) 3804 9200 ramais 451/416/277. E-mail: ascom@cnc.com.br
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Evolução Anual dos Componentes do PIB
Ótica da Produção
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