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PRODUÇÃO INDUSTRIAL APRESENTA MELHORIA NA MARGEM
A indústria brasileira na passagem de julho
para agosto apresentou crescimento de
0,8% para o caso da indústria em geral,
maior taxa registrada desde junho de 2018,
e 0,2% na de transformação. Apesar deste
resultado satisfatório, quando comparada a
igual período do ano anterior ambas
continuam registrando resultados negativos
de – 2,3%, respectivamente, como pode ser
observado no gráfico nº1. Desagregando por
categoria de uso final, no mesmo período, a
indústria de bens de capital caiu -3,7%; a de
bens de consumo semi e não durável -0,7%;
bens de consumo duráveis -5,6% e bens
intermediários
-2,1%.
Estes
dados
demonstram que a indústria continua
encontrando dificuldade de engrenar um
ritmo de recuperação não só mais forte
como sustentável. De maneira geral, os
fatores responsáveis continuam os mesmos:
a taxa de desemprego não só vêm
lentamente diminuindo como o aumento da
massa salarial real tem sido em grande parte
sustentada pelo emprego informal e por
trabalhador por conta própria, o que
dificulta as estimativas de crescimento do
consumo das famílias; os estoques da
indústria, segundo a CNI, continuam acima
do planejado sinalizando fragilidade na
demanda por produtos industriais; apesar
da melhora no faturamento do setor
industrial no mês de agosto de 0,6%, no
acumulado dos últimos doze meses
apresentou queda de -1,5%; o mesmo
aconteceu com o emprego da indústria de
transformação com retração de -0,2%.
Pesquisa realizada pela CNI aponta que, não
obstante a série de reduções da selic, a taxa
de juros elevada é a maior dificuldade
assinalada por 80% dos empresários na
busca pelo crédito de curto prazo e 73,0%
no caso do de longo prazo. Todos estes
fatores tem afetado as projeções para o
desempenho da indústria em 2019, ou seja,
a mediana das expectativas do mercado
financeiro para a produção industrial, que
no início do ano estimava crescimento de
3,0% em 2019, registrou no relatório Focus
do BCB (18/10/2019) queda de -0,65%;
enquanto avaliação da CNI em seu
informativo de julho/setembro de 2019 é de
que o PIB industrial este ano crescerá 0,4%,
em linha com as estimativas dos
departamentos de economia do Bradesco e
Itaú. No tocante ao cenário externo, a boa
notícia é que aumentou a competitividade
da indústria brasileira em função da queda
de 9,5% do custo unitário do trabalho,
proporcionada por diminuição de 6,6% nos

salários reais da indústria e desvalorização cambial de 10,5%. Todavia, devido a maior
tensão no mercado internacional, em função dos conflitos comerciais e geopolíticos
envolvendo EUA, China e Irã, da desaceleração da economia Alemã afetando a zona do
Euro, da crise Argentina e do menor dinamismo das economias brasileira, da Índia e da
China, o FMI revisou para baixo o ritmo de crescimento da economia global, que
passou para 3,0% este ano contra 3,6% em 2018 e no caso do comércio internacional o
ajuste das estimativas de crescimento foi ainda mais dramático, ou seja, passou de
2,5% para 1,1% em 2019 e de 3,7 para 3,2% em 2020. Quanto à confiança do
empresário da indústria, segundo a CNI, se manteve estável em outubro com o ICEI
oscilando para 59,3 pontos, 0,1 ponto percentual menor que o índice de setembro.
Esse resultado mostra que a confiança do empresário industrial segue elevada. Apesar
da resiliência das expectativas dos empresários ser um fator positivo, uma vez que
pode vir a impactar positivamente os investimentos, a economia brasileira continua
mostrando claros sinais de estagnação econômica e como bem tem enfatizado a
própria CNI, em sintonia com a opinião de vários economistas, “a agenda econômica
precisa compatibilizar, de um lado, ações capazes de reativar a demanda de curto
prazo e, de outro, avançar nas questões estruturantes, pavimentando o crescimento
do País no médio e longo prazos”.
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MEDIANA DO MERCADO ESTIMA SELIC DE 4,75%AA EM 2019
O mercado financeiro dada as
estimativas de distanciamento cada vez
maior do IPCA em 2019 e 2020 de suas
respectivas metas de 4,25% e 4,0%,
uma vez que a mediana do mercado no
relatório
Focus de 14/10/2019
encontrava-se em 3,28% e 3,73%,
passou a esperar selic no patamar de
4,75% no final do ano. Na mesma
pesquisa o mercado começou a ajustar
para baixo as expectativas para a taxa
de juros básica em 2020 que passou de
5,0% para 4,75%. Estes ajustes deixam
claro não só que o mercado continua
projetando recuperação lenta para a
economia brasileira como também que
o distanciamento das expectativas de
inflação em relação a meta reflete um
quadro de insuficiência de demanda ou
de manutenção do hiato produto
negativo, hoje na casa de -5,0%. A
variação Índice de Atividade Econômica
do Banco Central (IBC-Br), com ajuste
sazonal, uma espécie de proxy do PIB
registrou aumento de 0,07% na
passagem de julho para agosto do

corrente e apresentou uma discreta
redução da ordem de -0,2% em relação
a igual período do ano passado e de 0,25% no acumulado do ano. Enquanto
a indústria cresceu 0,8% na margem,
como colocado anteriormente, o
comércio ampliado, com ajuste sazonal,
0,0%de julho para agosto de 2019 e
serviços registrou retração de -0,2%.
Em função do ritmo de recuperação
lento da economia brasileira no início
do segundo semestre, a despeito dos
sinais de melhora, e da ociosidade da
economia ainda elevada o cenário para
inflação continua benigno o que
alimenta as apostas em novos cortes da
selic. O Bradesco e Itaú estimam taxa
de 4,5% para a selic no final do ano e o
segundo de 4,0% em 2020. O gráfico nº
3 mostra a queda expressiva na taxa
esperada de juros real básica calculada
com base nas expectativas do mercado
financeiro quanto ao comportamento
da selic deflacionada pelas estimativas
para o IPCA nos próximos doze meses.
De janeiro a setembro a selic real

esperada passou do patamar de
3,25%aa para 1,5%aa. Este patamar é o
mais baixo da série e tudo indica que
pode representar um novo normal para
os padrões brasileiros. A aposta é que
nos próximos meses os resultados
positivos se tornem mais frequentes,
devido a fatores como a liberação dos
recursos do FGTS, inflação baixa,
continuidade da diminuição dos juros
básicos (Selic) e redução ainda que
lenta do desemprego. Todavia, a
grande dúvida hoje é se o mix que
combina
política
monetária
expansionista (taxa de juros real de
curto prazo abaixo da estrutural de
longo prazo) com política fiscal
contracionista é o mais adequado para
tirar a economia brasileira da letargia.
Até o momento a resposta da
economia não tem sido satisfatória a
este respeito.
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A PRODUÇÃO INDUSTRIAL BRASILEIRA EM AGOSTO DE 2019
O desempenho da indústria brasileira em agosto de 2019
apresentou, no levantamento com ajuste sazonal, aumento
de 0,8%. Na comparação com o mesmo mês em 2018 a
indústria registrou queda de – 2,3% na produção. De acordo
com o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento da
Indústria (IEDI), “neste ano foi interrompido o processo de
recuperação da indústria brasileira. A fragilidade com que a
reativação da produção se desenvolveu expôs o setor a um
conjunto de fatores adversos em operação desde o final do
ano passado, como a desaceleração do comércio
internacional a crise da economia argentina, os
desdobramentos do desastre de Brumadinho e os
momentos de recrudescimento das incertezas advindas da

Esfera política. Basta lembrar que mais de 60% dos ramos
industriais acumulam queda neste ano e que 30% daqueles
que conseguiram se manter no azul sofreram acentuada
desaceleração. Em poucas palavras, ainda não há nada a se
comemorar em 2019. No acumulado de janeiro a agosto, a
produção da indústria geral apresenta retrocesso de -1,7%,
influenciado pela queda expressiva de -10,7% das atividades
extrativas. A indústria de transformação tampouco
consegue crescer, registrando variação de -0,4% no mesmo
período.”

Variações da Produção - Agosto - 2019 - %

I ndústria Geral
Bens de capital
Bens intermediários
Bens de consumo
Bens de consumo duráv eis
Semiduráv eis e não Duráv eis
Extrativ a Mineral
Transformação

No mês (com
ajuste sazonal)

Mesmo mês
ano anterior

No ano

Doze meses

0,8
0,4
1,4
-0,7
-1,8
-0,4
6,6
0,2

-2,3
-3,7
-2,1
-1,8
-5,6
-0,7
-1,8
-2,3

-1,7
0,7
-2,8
0,3
0,5
0,2
-10,7
-0,4

-1,7
1,6
-2,6
-0,3
-0,6
-0,3
-6,4
-1,0

Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal. Elaboração Própria.
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A PRODUÇÃO INDUSTRIAL BRASILEIRA EM AGOSTO DE 2019
Ainda segundo o IEDI, “o nível de
utilização da capacidade instalada da
indústria de transformação, de acordo
com a série da FGV com ajustes
sazonais, foi de 75,8% em agosto de
2019, registrando aumento de +0,3
ponto percentual em relação a julho.

O indicador continua longe de sua
média histórica, que é de 80%. Já o
indicador da CNI, ficou praticamente
estável (+0,1 p.p.) na passagem de
julho para agosto, chegando a 78,1%.
Tal como ocorre no caso do indicador
da FGV, a utilização aferida pela CNI

permanece razoavelmente abaixo da
média histórica do indicador, iniciado
em jan/03, e que é de 80,9%”.

INDICADORES CONJUNTURAIS DA ECONOMIA BRASILEIRA
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