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Pressionadas pela demanda comprimida no mercado interno brasileiro, as empresas refrearam 
suas compras nos meses de maio e junho, mas em julho deram sinais de que o pior da retração 
pode estar chegando ao fim. Mais de 62% dos 241 empresários e executivos ouvidos pelos 
repórteres do DCI ao longo do mês de julho revelaram que estão comprando mais do que no mês 
anterior. Já em maio, 41,34% revelaram que estavam comprando mais do que no mês anterior, e 
em junho, somente 35,37%. 
 
Também em julho reduziu-se o percentual de empresários que revelaram estar comprando menos 
que no mês anterior: 12,63%, contra 18,29% registrados em junho, de acordo com os resultados 
apurados na sexta rodada de pesquisas do DCI. 
 
Em média, segundo a pesquisa, o nível de compras das empresas da amostra elevou-se 14,49% 
no mês de julho, bem mais que os 9,67% registrados em junho e os 9,33% apurados no mês de 
maio. 
 
"O pior em termos de retração das compras das empresas foi em maio e junho, apontando para 
um quadro melhor em julho", observou Júlio Gomes de Almeida, diretor-executivo do Instituto de 
Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI) , ao comentar os resultados da pesquisa DCI. O 
diagnóstico, segundo ele, confere com as conclusões de análises feitas pelo instituto com base em 
outras metodologias e outras fontes de pesquisa.  
 
“Em julho a chave da retração ‘plafonou’, parou de aumentar”, diz Almeida. 
 
Os indicadores sobre a produção industrial divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), por exemplo, registram que a indústria brasileira chegou ao pior momento 
deste ano em junho, com sinais fortes de queda de investimentos.  
 
Todas as categorias de uso apresentaram queda na produção em junho perante igual mês do ano 
passado: bens de capital (-6,4%), intermediários (-2,6%), bens de consumo durável (-2,5%) e 
bens de consumo não-durável (-0,6%).  
 
Mas a maior desaceleração foi observada nos setores mais diretamente dependentes da demanda 
interna, como eletrodomésticos (-7,3% no primeiro trimestre de -13,3% no segundo trimestre), 
calçados (-2,5% e -9,5%), artigos do vestuário (-17,5% e -22,7%), cimento (-8,8% e -14,8%), 
embalagens (-4,4% e -6,5%) e automóveis (1,4% e -11,1%).  
 
De acordo com as projeções de IEDI, a economia deverá flutuar num nível de atividade maior que 
os registrados em maio e junho, embora ainda insuficientes para recuperar as quedas dos meses 
anteriores. 
 
Inversão 
 
Também na avaliação do economista Fernando Montero, da consultoria Tendências , o pior da 
economia está passando. “O segundo semestre deve assistir à inversão de poderosas forças 
contracionistas”, prevê ele com base nas perspectivas de queda das taxas de juros e maior 
injeção de renda na economia, em decorrência de fatores como aumentos de aposentadorias e 
descompressão de gastos públicos. Montero estima que essas entradas adicionais de recursos 
poderão representar até 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB) e deverão amenizar os efeitos de 
fatores de contração. 
 
O perfil provável de demanda, somado ao nível de estoques da economia, segundo Montero, 
contribuirá para que a retomada seja sentida antes na ponta do varejo do que na indústria.  



 
Mas, a julgar pelas respostas dos empresários e executivos à pesquisa do DCI, isso ainda não 
começou a acontecer. Representantes do comércio varejista entrevistados em julho revelaram 
que a demanda no mês aumentou apenas 6,11%, um pouco mais do que em maio mas menos do 
que o nível de abril, 8,41%. Já o setor de agronegócios revelou em julho aumento de 20,06% na 
demanda, menos do que os níveis de maio e junho, e bem mais do que em abril, quando foi 
registrado aumento de 13,13%, e menos que em março, 36,67%. 
 
 
Mas no conjunto a contagem das respostas dos 241 entrevistados dos diversos setores da 
economia revelou que o nível de demanda em julho elevou-se 14,22 %, melhor do que os 12,53% 
registrados em junho, mais ainda ligeiramente inferiores aos números de abril, quando foi 
registrada a media de aumento de demanda de 14,95%. 
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