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Em novembro a produção industrial caiu 1,20% na 
comparação com mês anterior (com ajuste 
sazonal), de acordo com os dados do IBGE, 
interrompendo três meses de crescimento  
eliminando, assim, parte da expansão de 2,2% 
acumulada no período agosto-outubro de 2019, 
como pode ser visto no gráfico nº 1. Em relação a 
igual período do ano anterior, o total da indústria 
apontou queda de 1,7%. Ainda na comparação 
com igual mês do ano anterior, ver gráfico nº 2, a 
indústria de bens de capital retraiu 3,1%; bens 
intermediários 2,8% e só bens de consumo 
apresentou crescimento de 1,0%. Na série com 
ajuste sazonal, as três categorias apresentaram 
taxas negativas de 1,3%, 1,5% e 1,3%, 
respectivamente. No caso desta última, bens de 
consumo duráveis registrou recuo de 2,4% devido, 
em grande parte, a menor produção de 
automóveis. Nos onze meses até novembro, a 
indústria apresentou  flutuações bastante 
pronunciadas em suas taxas de crescimento, 
acumulando queda de 1,1%, o que sinaliza que 
ainda enfrenta dificuldade para sustentar o 
processo de retomada. A política de ajuste fiscal 
junto com a queda nas exportações, 
principalmente de produtos industrializados, e os 
efeitos Trump e Argentina tem contribuído para o 
retardamento de níveis sustentáveis de 
recuperação da indústria. O mercado financeiro 
com o resultado da produção industrial de 
novembro revisou para baixo a mediana das 
expectativas para a taxa de crescimento da 
indústria  em 2019, de -0,5% para -1,0%. Mesmo 
com o resultado insatisfatório da indústria, a 
aposta do mercado é de crescimento de 
aproximadamente 0,7% no quarto trimestre de 
2019 em função  da injeção  de  recursos de R$ 
45,0 bilhões  do  FGTS, da  continuidade da 
redução nas taxas de juros, com efeito sobre o 
crédito para as  famílias e empresas, da 
manutenção  da  inflação  em níveis abaixo da  
meta e dos níveis crescentes da  confiança dos 
empresários  e dos  consumidores o que reforça  a  
retomada cíclica  e pode levar o PIB a crescer 
acima de 2,0% em 2020. O desempenho da 
indústria, comércio e serviços em novembro 
abaixo das expectativas  pode  aproximar o  
crescimento da economia brasileira em 2019 da 
casa de 1,1%. Todavia, há um relativo consenso 
que 2020 apresentará  um  ritmo  de  crescimento 
maior do que tem sido observado desde 2017,  
quando  tem  início  o  processo  de recuperação 
da economia, a dúvida está na sustentabilidade da 
retomada e esta dependerá, em grande medida, 
da recuperação da indústria. As pesquisas de 
Sondagem da CNI tem apontado que as 
expectativas dos empresários tem estado em uma 
trajetória ascendente, atingindo 65,3 pontos em 
janeiro de 2020, e este é um dos fatores que tem 
levado os analistas a estimarem crescimento do 
PIB em 2020 da ordem de 2,31% e para a indústria 
de 2,10%. 
 
 
 

 
 

 



2 
w w w . f i e a . com . b r 

Indicadores de Desempenho 
Ano 6 - nº 66 – Novembro de  2019 

IPCA FECHA 2019 ACIMA DA META DE 4,25% 

 

 
A inflação brasileira medida pelo IPCA 
fechou o ano de 2019, segundo 
levantamento do IBGE, a taxa de 4,31% 
ficando, deste modo, acima do centro da 
meta de inflação de 4,25%. Até novembro a 
inflação acumulada em 12 meses estava na 
casa de 3,27%, ou seja, bem abaixo da 
meta. Quais as razões para este aumento 
repentino do IPCA no último mês do ano 
que registrou taxa de 1,15% contra 0,51% 
de novembro? O principal vilão foi o grupo 
de alimentação e bebidas em função do 
aumento dos preços das carnes de 18,06%, 
com impacto de 0,52 p.p. no IPCA ou 
45,22% da inflação no mês de dezembro.  
Os grupos de transporte e despesas 
pessoais, em função dos aumentos da 
gasolina, álcool e jogos de azar, também 
foram responsáveis por 24,35% e 8,7%, 
respectivamente, do repique do IPCA. Ao 
longo de 2019, o IPCA de serviços 
acumulado nos últimos 12 meses manteve-
se em média a taxa de 3,68% enquanto os 
monitorados em 4,75%, conforme gráfico 
nº 4. Ou seja, os preços que sofrem a 
influência de pressões de demanda, como 
os de serviços, vem aumentando abaixo do 
centro da meta de inflação de 4,25% 
diferentemente dos que são afetados por 
choques de oferta, como os monitorados.  

Isto significa que, em tese,  sendo os 
choques temporários isto não deveria 
afetar a política monetária de redução de 
juros adotada pelo Banco Central do Brasil.    
A mediana das expectativas do mercado 
financeiro para a inflação (IPCA) em 2020 na 
casa de 3,56%, captadas pela pesquisa 
Focus realizada pelo BCB, por sua vez, 
mantém-se abaixo do centro da meta para 
este ano que é de 4,0%. Tais estimativas são 
corroboradas por um hiato produto de 
5,0%, ou seja, capacidade ociosa ainda 
bastante elevada em função da insuficiência 
de demanda na economia. Estes fatores 
reforçam a necessidade do BCB continuar o 
ciclo de corte da selic, mas não há consenso 
no mercado quanto a este ponto. Pelo 
contrário, a aposta do mercado é de que a 
selic em 2020 ficará no patamar de 4,25% e 
a partir de 2021 subirá para 6,25% 
chegando a 6,5% em 2022. Os que 
ponderam que há espaço para mais corte 
no juros básico da economia chamam 
atenção para os seguintes aspectos: como a 
economia ainda apresenta capacidade 
ociosa elevada, um vez que encontra-se 
5,0% abaixo de seu potencial, e vem 
realizando um significativo ajuste nos 
gastos  públicos não há  como  abrir mão de 
uma  política  de  monetária  expansionista  

sob pena de retardar ainda mais a 
retomada. De acordo com Bráulio Borges, 
economista da LCA consultores, no Valor 
Econômico de 21/01/2020, “um hiato 
produto de 5% subtrai dois pontos 
percentuais do PIB do resultado primário do 
setor público consolidado”. Sustenta que há 
espaço para redução da selic ao patamar de 
3,75% a 3,5% em 2020. Ademais, redução 
da selic, uma vez que impacte os juros na 
ponta, não só pode contribuir para 
estimular o nível de consumo e 
investimentos privados como auxilia no 
processo de consolidação fiscal ao reduzir o 
déficit nominal. Em síntese, uma boa 
política fiscal seria aquela que contribuísse 
para fechar o hiato produto ou a 
capacidade ociosa da economia e, deste 
modo,  eliminar o componente ciclo e 
conjuntural do desajuste fiscal da ordem de 
2,0% do PIB, segundo as estimativas do 
Bráulio Borges. Se o BCB vai dar 
continuidade ao ciclo de baixa da selic está 
em aberto, contudo, caso interrompa em 
4,5% parece ter reflexos preocupantes 
sobre o ritmo de retomada da economia 
brasileira.   
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A PRODUÇÃO INDUSTRIAL BRASILEIRA EM NOVEMBRO DE 2019 

O desempenho da indústria brasileira em novembro de 
2019 apresentou, no levantamento com ajuste sazonal, 
queda de 1,2%. Na comparação com o mesmo mês em 2018 
a indústria registrou retração de  1,7% na produção. De 
acordo com o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento 
da Indústria (IEDI), “embora a confiança em dias melhores 
tenha sido renovada pela indústria no final do ano passado, 
o resultado da produção física averiguado pelo IBGE para o 
mês de novembro explicitou mais uma vez os percalços aos 
quais o setor ainda está sujeito e que dificultam o 
estabelecimento de uma trajetória de recuperação mais 
vigorosa. A decepção é nítida porque indica que a indústria 

ainda não conseguiu melhorar seu atual padrão de 
desempenho, no qual os períodos de crescimento são raros 
e curtos. Apesar disso, os indicadores de estoque e de 
confiança dos empresários industriais sugerem que o último 
mês de 2019 possa ser mais favorável. Dados da CNI 
apontam para a redução dos estoques a um nível 
equivalente àquele planejado pelas empresas e isso na 
maior parte dos ramos industriais. Estoques ajustados é um 
obstáculo a menos para uma evolução positiva da produção 
do setor.” 
  

No mês (com 

ajuste sazonal)

Mesmo mês 

ano anterior
No ano Doze meses

Extrativa Mineral

Transformação

-1,2

-1,3

-1,5

-1,3

-2,4

-0,5

-1,7

-1,3

Indústria Geral 

Bens de capital

Bens intermediários

Bens de consumo

Bens de consumo duráveis

Semiduráveis e não duráveis 

2,0

0,8

-9,5

0,1

-1,7

-3,1

-2,8

1,0

0,7

1,1

-8,2

-0,3

Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal. Elaboração Própria.

Variações da Produção Industrial - Novembro 2019 - %

-1,3

-0,2

-2,3

0,7

0,9

0,6

-8,9

-0,6

-1,1

0,2

-2,2

1,1

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 75,3% em novembro de 2019, registrando queda de -0,5 ponto percentual em relação 
ao mês anterior e representando o nível mais baixo desde jun/19 (75 pontos). O indicador encontra-se abaixo do nível de 
out/18 (76,3%) e continua longe de sua média histórica, que é de 80%”. 

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO – FGV (NUCI)  

UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA 
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INDICADORES CONJUNTURAIS DA ECONOMIA BRASILEIRA 

2018

DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

-0,45 0,07 1,25 1,07 0,90 0,4 0,63 -0,01 -0,51 0,5 0,55 0,85 1,74

0,13 0,49 0,09 0,3 0,38 0,03 0,88 0,58 0,42 0,46 0,18 0,04 0,21

-1,08 0,01 0,88 1,26 0,92 0,45 0,80 0,40 -0,67 -0,01 0,68 0,30 2,09

0,04 0,58 0,26 0,58 0,69 0,35 -0,07 0,16 0,23 -0,04 -0,05 0,20 0,84

-1,67 -0,26 1,22 1,67 1,07 0,54 1,16 0,40 -1,14 -0,09 1,02 0,36 2,84

0,13 0,4 0,19 0,19 0,49 0,09 0,44 0,91 0,34 0,60 0,12 0,15 0,14

0,09 0,58 0,54 0,51 0,29 -0,02 0,15 0,14 0,33 0,00 0,16 0,68 0,94

0,14 0,36 0,54 0,77 0,6 0,15 0,01 0,10 0,12 -0,05 0,04 0,54 1,22

0,15 0,32 0,43 0,75 0,57 0,13 0,01 0,19 0,11 -0,04 0,10 0,51 1,15

Fonte: Ipeadata e Bacen.

INCC-M

IPC-FIPE

INPC

IPCA

2019
Índice de Preço (%)

IGP-DI

INCC

IGP-M

IPC-M

IPA-M

out/18 75,47

nov/18 58,71

dez/18 53,80

jan/19 61,89

fev/19 66,03

mar/19 68,39

abr/19 72,80

mai/19 64,49

jun/19 66,55

jul/19 65,17

ago/19 60,43

set/19 60,78

out/19 60,23

nov/19 62,42

dez/19 66,00

2,01

1,50

1,67

1.476,00

1.517,30

1.426,10

1.523,00

1.472,90

1.514,80

1.293,00

1.285,702,41

2,13

2,01

1.305,80

1.413,70

1.215,00

1.220,20

1.281,30

1.319,70

1.316,10

Fonte: Banco Central do Brasil (BCB)/(FED).

2,41

Taxa de Juros Títulos 

do Tesouro Americano 

10 anos

Preço do Petróleo 

(Bre nt) em US$

Indicadores de Confiança I

Indicadores do Cenário Externo

Ouro - Nova York 

(Fixing) em US$

3,15

2,99

2,68

2,63

2,72

1,69

1,77

1,92

Indicadores de Confiança II

Meses Risco Brasil

out/18 268

nov/18

dez/18

jan/19

fev/19

mar/19

251

259

248

mai/19

jun/19

abr/19

261

270

252

240

247

Fonte: IPEADATA.

221

233

235

244

238

222

nov/19

dez/19

jul/19

ago/19

set/19

out/19

out/18 3,25 6,40 2,30

nov/18 3,02 6,40 2,52

dez/18 2,75 6,40 2,49

jan/19 2,42 6,40 2,28

fev/19 2,36 6,40 2,29

mar/19 2,42 6,40 2,33

abr/19 2,71 6,40 2,58

mai/19 2,78 6,40 2,73

jun/19 2,33 6,40 2,71

jul/19 1,80 6,40 2,62

ago/19 1,67 5,90 2,19

set/19 1,83 5,90 2,33

out/19 1,27 5,90 1,83

nov/19 0,88 4,90 1,25

dez/19 0,56 4,90 1,16

Taxa de 

Juros Real 

Ex-Ant

IPCA nos 

últimos doze 

Meses

Taxa de 

Juros Selic 

(%a.a)

Taxa Real 

Esperada 

Selic (a.a)

Indicadores de Confiança III

3,9

Meses
Taxa de Câmbio Fim 

de Período R$/US$ - 

Vendas
Swap de 1 ano

Inflação esperada nos 

próximos 12 meses 

Mediana

3,72

3,86

3,87

3,65

3,74

4,00

4,22

4,03

7,39

6,92

6,68

6,54

6,47

6,49

6,533,95

3,94

3,83

3,76

4,14

4,16

6,45

6,00

5,55

5,36

5,38

4,01

3,78

3,82

4,03

4,02

4,58

4,94

4,66

3,373,59

3,98

3,72

3,57

4,56

4,05

3,75

3,78

3,89

Fonte: Banco Central do Brasil (BCB).

3,22

3,43

3,32

2,54

3,27

2,723,7

3,68

3,64

3,49

3,51

3,614,52

4,28

4,82
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