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Nos últimos dois meses, a indústria brasileira vem 
acumulando resultados negativos, com taxas de -1,0% e -
2,4%, com ajuste sazonal. Tais resultados tem levado a 
tendência da produção tanto da indústria em geral como da 
transformação, capitadas pela média móvel trimestral, pela 
primeira vez desde julho de 2020, à retração registrando em 
março de 2021 taxas de -0,99% e -1,42%, respectivamente, 
como pode ser observado no gráfico nº 1. No acumulado de 
doze meses, as taxas de variação da produção por categoria 
de uso final da indústria brasileira também vem apresentado 
resultados negativos de -4,8% no setor de bens de capital, -
18,6% em bens de consumo duráveis e -5,0% em semi e não 
duráveis. A exceção foi o setor de bens intermediário que teve 
0,0% de crescimento neste período, conforme gráfico nº 2. 
Com este desempenho, no mês de março a produção 
industrial brasileira ficou 3,1% abaixo da registrada em 
dezembro de 2020 e após ter superado em 3% o nível pré-
pandemia, no final do ano passado, retornou aquele patamar. 
A volta da indústria ao terreno negativo esta relacionada ao 
agravamento da pandemia com o aumento da média móvel 
de novos casos e mortes por Covid19 no mês de março em 
função do ritmo lento de vacinação; à suspensão do auxílio 
emergencial que junto com o aumento da inflação, mesmo 
que temporário, impactou diretamente no consumo de boa 
parte das famílias brasileiras; e a taxa de desemprego ainda 
em patamar bastante elevado.  De acordo com a CNI, estes 
fatores associados a falta ou ao alto custo das matérias-
primas e a dificuldade de acesso a crédito contribuíram para 
potencializar seus impactos negativos nos níveis de produção 
e faturamento das empresas industriais de pequeno porte.  A 
boa notícia, segundo levantamento da CNI, é o estoque 
efetivo das indústrias, que cresceu em março de 2021, se 
aproximando do nível planejado, após uma forte baixa de 
estoques no ano de 2020 causada pela crise. Do ponto de 
vista das expectativas tanto dos empresários da indústria 
como do mercado financeiro, apesar dos resultados sofríveis 
no primeiro trimestre quando a indústria de transformação 
registrou retração de -2,5% na produtividade do trabalho na 
comparação trimestral com o final de 2020, no 
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mês de maio o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) aumentou 4,8 pontos, quebrando uma sequência de quatro quedas 
consecutivas. Ou seja, manteve-se acima do 50 pontos, mais especificamente 58,5, o que sinaliza o aumento no estado de ânimo dos 
empresários quanto ao desempenho da industria brasileira nos próximos meses. No tocante as estimativas do mercado financeiro, a 
mediana passou em meados de março de 4,7% de crescimento do setor manufatureiro em 2021 para 5,5% em maio. A grande 
aposta, tanto dos empresários como do mercado, está na aceleração do ritmo de vacinação nos próximos meses possibilitando o 
relaxamento das medidas de isolamento social, assim como dos efeitos positivos das medidas de estimulo econômicos nos EUA e na 
China sobre economia brasileira. Os principais fatores a desafiar este cenário continuam sendo os desdobramentos da crise sanitária, 
não só no Brasil como no Mundo, e o risco de mudança da política monetária americana em função dos receios do mercado as 
recentes pressões inflacionária, apesar do Banco Central dos EUA (FED) continuar sinalizando que considera o atual choque dos 
preços como temporário. 
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Geral -1,96% -8,46% -7,57% -1,81% 8,77% 6,76% 4,63% 2,33% 1,48% 0,78% 0,67% 0,00% -0,99% 
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Gráfico nº 1 - Variação (%am) da média móvel trimestral do Índice 
da Produção das Industrias Geral e de Tranformação do Brasil 

(dessazonalizado - 2012=100) - BCB - Elaboração Núcleo de 
Pesquisa IEL/FIEA 
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MERCADO ESPERA SELIC A 5,5%AA EM 2021 E 6,5%AA EM 2022 
 Em abril de 2020 o IPCA acumulado nos últimos doze 

meses estava no patamar de 2,40% contra 6,7% em 
2021, segundo o IBGE. Este forte aumento do índice 
de inflação decorre, de um lado, da elevação dos 
preços das commodities (alimentos e energia) 
potencializados pela desvalorização do real frente ao 
dólar e, de outro, de um efeito estatístico, ou seja, ao 
fato da base de comparação ser muito baixa uma vez 
que abril e maio foram os meses que apresentaram 
deflação mensal de –0,31 e -0,38%, respectivamente. 
Choques de oferta costumam ser temporários e o 
efeito base desaparece tão logo estes fatores 
estocásticos se propagam e, o mais importante, 
aumentos da taxa selic não tem eficácia em inibi-los.  
De janeiro a abril deste ano, o índice dos preços dos 
produtos comercializáveis caiu do patamar mensal de 
1,27% para 0,6% e o dos não-comercializáveis de 
0,58% para 0,21%. Estes dois índices representam 
74,9% da composição do IPCA e explicam porque o 
mesmo vem apresentando desaceleração na margem, 
passando de 0,93% em março para 0,31% em abril. Na 
direção contrária destes dois índices, o de preços 
monitorados apresentou forte aceleração no período 
em análise passando de 0,72% no início do ano para 
1,63% em abril. Apesar de responder por 25% do IPCA 
seu ritmo acelerado de crescimento tem aumentado 
a rigidez à baixa da inflação. O fato dos núcleos de 
preços por exclusão, que excluem do IPCA os 
produtos de maior volatilidade, como alimentos e 
energia, está em trajetória descendente deste janeiro 
do corrente ano corrobora a análise que o repique da 
inflação não foi provocado por pressão de demanda, 
aquecimento da economia, mas por choques 
temporários de oferta. Neste contexto, a forte 
apreciação da taxa de câmbio no Brasil, que no início 
de março cotava o real frente ao dólar a R$ 5,88 
contra R$ 5,25 em meados de maio, tem contribuído 
para atenuar os efeitos negativos dos choques acima 
descritos sobre o IPCA, diminuído a pressão sobre a 
estrutura de custos das empresas. O elevado patamar 
de pessoas desempregadas no país, que somando os 
percentuais de desempregados e desalentados está 
próximo a 20%, afasta o risco de descontrole 
inflacionário e, deste modo, pouco justifica a política 
de aumentos da taxa de juros básica da economia 

pelo Banco Central. Se a inflação não tem sido 
motivada por excesso de demanda sobre a oferta, 
porque o mercado continua apostando na alta da 
selic? A resposta está no receio que choques 
temporários de oferta junto com risco fiscal venham a 
desancorar as expectativas de inflação nos próximos 
anos. Para evitar que isto venha ocorrer o mercado 
está apostando que o Banco Central vai continuar 
aumentando a selic em 2021 e 2022 alcançando ao 
final do ano taxas de 5,5%aa e 6,5%aa, 
respectivamente. Na ata da última reunião do Comitê 
de Política Monetária (COPOM), que elevou a selic de 
2,75%aa para 3,5%aa, o Banco Central sinalizou, sem 
se comprometer, que no período relevante para a 
política monetária (que inclui 2022) irá ajustar 
parcialmente a taxa selic. Na avaliação do BCB, este 
comportamento prudencial se justifica pelo balanço 
de risco que basicamente considera estimativas do 
nível de atividade econômica e da evolução do 
quadro fiscal pelo mercado. No primeiro caso, a 
leitura da Autoridade Monetária é que fatores 
externos como recuperação das economias chinesas, 
americana e da zona do Euro, em função das políticas 
de estímulos fiscais e monetários, unidos ao avanço 
da implementação dos programas de imunização 
contra a Covid-19, devem promover uma recuperação 
mais robusta da atividade ao longo do ano nestas 
regiões com reflexos positivos sobre as exportações 
brasileiras, principalmente de commodities. As 
implicações negativas que poderiam advir desse 
cenário favorável externo para o Brasil seria o de 
mudança da política monetária desses países em 
virtude de pressões inflacionárias. Até o momento os 
bancos centrais dos países desenvolvido tem 
encarado como temporários aumentos dos índices 
gerais de preços, o que afasta momentaneamente o 
risco de aumento das taxas de juros. No contexto 
interno, de acordo com o Banco Central, “indicadores 
recentes mostram uma evolução mais positiva do que 
o esperado, apesar de a intensidade da segunda onda 
da pandemia estar maior do que o antecipado. 
Prospectivamente, a incerteza sobre o ritmo de 
crescimento da economia ainda permanece acima da 
usual, mas aos poucos deve ir retornando à 
normalidade.” O mercado tem revisto para cima suas 

expectativas de crescimento para economia brasileira 
em 2021 apostando em um cenário de recuperação 
baseado nos efeitos menores da Covid sobre o nível 
de atividade até o final do ano. O ritmo atual de 
vacinação e o surgimento de novas cepas, junto as 
taxas altas de desemprego e auxílio emergencial às 
famílias, considerado insuficiente por analistas para 
sustentar a demanda da economia, adicionam uma 
dose de risco maior a esta aposta, o que justifica a 
resistência do Banco Central de ajustar a selic no 
ritmo desejado pelo mercado. O segundo fator, o 
quadro fiscal, tem sido, ao nosso ver, o grande 
motivador da política de retomada das altas de juros. 
A este respeito diz o BCB em sua última Ata do 
COPOM: “novos prolongamentos das políticas fiscais 
de resposta à pandemia que piorem a trajetória fiscal 
do país, ou frustrações em relação à continuidade das 
reformas, podem pressionar ainda mais os prêmios 
de risco do país. O risco fiscal elevado segue criando 
uma assimetria altista no balanço de riscos, ou seja, 
com trajetórias para a inflação acima do projetado no 
horizonte relevante para a política monetária”.  Esta 
passagem da Ata explica porque mesmo com a 
desaceleração do IPCA na margem, o Banco Central já 
antecipou que aumentará a selic em 0,75%aa na 
próxima reunião do COPOM. No modelo do BCB a 
taxa no horizonte de política monetária que mantém 
a economia crescendo sem pressionar a inflação é de 
6,5%aa, daí o ajuste parcial uma vez que tem 
sinalizado aumentar a selic abaixo deste patamar. O 
problema com esta estratégia para lidar com o risco 
fiscal é que apesar de contribuir para apreciar a taxa 
de câmbio, ao reduzir o diferencial de juros 
doméstico e externo, e auxiliar na redução da pressão 
dos choques de oferta sobre o IPCA, como colocado 
anteriormente, tem efeitos negativos sobre a dívida 
pública, agravando o quadro fiscal (com os 
investidores exigindo prêmios de risco mais 
elevados), e sobre o custo na ponta nas operações de 
crédito para as famílias e empresas. Por sua vez, há a 
possibilidade dessa política monetária comprometer 
ainda mais as perspectivas de retomada da economia 
brasileira.  
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A PRODUÇÃO INDUSTRIAL BRASILEIRA EM MARÇO DE 2021 
 A indústria brasileira em março de 2021 registrou queda na 

produção – 2,4%, no levantamento com ajuste sazonal. Na 
comparação com o mesmo mês em 2020 a indústria aumento 
de 10,5% na produção, bem acima do resultado de fevereiro 
quando cresceu 0,4% nesta métrica. Na avaliação do Instituto 
de Estudos para o Desenvolvimento da Indústria (IEDI),” Na 
virada do ano, o desempenho industrial dava sinais de 
enfraquecimento, o que se reverteu nos últimos meses em 
retorno à região negativa. Com isso, ficou comprometido tudo 
aquilo que vinha sendo conquistado em termos de retomada da 
produção. São resultados que deixam evidente que ainda 
estamos imersos na crise da Covid-19 não apenas do ponto de 
vista sanitário, mas também econômico.” Ainda segundo o IEDI, 

“a utilização da capacidade instalada da indústria de 
transformação, de acordo com a série da FGV com ajustes 
sazonais, vem se reduzindo desde fev/21, passando de 79,9% 
para 78,3% em mar/21, seguindo nesta trajetória também em 
abr/21 (76,7%). Isso sinaliza para o enfraquecimento da 
atividade industrial também nos próximos meses. 
Diferentemente da FGV, a pesquisa da CNI, mostra que a 
utilização da capacidade instalada da indústria atingiu 81,1%, 
após ajuste sazonal, registrando elevação de 0,4 ponto 
percentual. Isso consolida um nível persistentemente superior 
ao observado antes da crise.”  
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No mês (com 

ajuste sazonal)

Mesmo mês ano 

anterior
No ano Doze meses

Extrativa Mineral

Transformação

-2,4

-6,9

0,2

-11,0

-7,8

-10,2

5,5

-3,2

Indústria Geral 

Bens de capital

Bens intermediários

Bens de consumo

Bens de consumo duráveis

Semiduráveis e não duráveis 

-0,3

1,2

-2,1

5,2

10,5

29,6

9,9

7,5

12,0

6,2

-2,5

-3,2

Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Elaboração Própria

Variações da Produção Industrial - Março 2021 - %
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Índice de Preço (%) 
2020 2021 

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

IGP-DI 0,05 1,07 1,60 2,34 3,87 3,3 3,68 2,64 0,76 2,91 2,71 0,76 2,22 

INCC-DI 0,22 0,2 0,34 1,17 0,72 1,16 1,73 1,28 0,7 0,89 1,89 0,70 0,9 

IGP-M 0,80 0,28 1,56 2,23 2,74 4,34 3,23 3,28 0,96 2,58 2,53 0,96 1,51 

IPC-M 0,13 -0,60 0,04 0,49 0,48 0,64 0,77 0,72 1,21 0,41 0,35 1,21 0,44 

IPA-M 1,12 0,59 2,25 3,0 3,74 5,92 4,15 4,26 0,9 3,38 3,28 0,90 1,84 

INCC-M 0,18 0,21 0,32 0,84 0,82 1,15 1,69 1,29 0,88 0,93 1,07 0,88 0,95 

IPC-FIPE -0,3 -0,24 0,39 0,25 0,78 1,12 1,19 1,03 0,79 0,86 0,23 0,79 0,44 

INPC -0,23 -0,25 0,3 0,44 0,36 0,87 0,89 0,95 1,46 0,27 0,82 1,46 0,38 

IPCA -0,31 -0,38 0,26 0,36 0,24 0,64 0,86 0,89 1,35 0,25 0,86 1,35 0,31 

Fonte: Ipeadata e Bacen 

Indicadores de Confiança I 

Indicadores do Cenário Externo 

Meses/ano 
Taxa de Juros Títulos 

do Tesouro Americano 
10 anos 

Preço do Petróleo 
(Bre nt) em US$ 

Ouro - Nova York 
(Fixing) em US$ 

abr/20 0,65 19,33 1.685,05 

mai/20 0,65 37,66 1.728,30 

jun/20 0,66 41,15 1.781,67 

jul/20 0,53 43,30 1.975,89 

ago/20 0,71 45,28 1.968,03 

set/20 0,69 40,95 1.885,44 

out/20 0,87 37,46 1.877,95 

nov/20 0,84 47,59 1.777,02 

dez/20 0,92 51,80 1.894,33 

jan/21 1,07 55,88 1.747,13 

fev/21 1,41 66,13 1.738,30 

mar/21 1,74 63,54 1.768,54 

abr/21 1,64 66,56 1.873,30 

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

Indicadores de Confiança II 

Meses Risco Brasil 

abr/20 422 

mai/20 417 

jun/20 370 

jul/20 374 

ago/20 322 

set/20 323 

out/20 316 

nov/20 281 

dez/20 263 

jan/21 278 

fev/21 276 

mar/21 300 

abr/21 286 

Fonte: IPEADATA 

Meses 

Indicadores de Confiança III 

Taxa de Câmbio Fim de 
Período R$/US$ - Vendas 

Swap de 1 ano Inflação esperada nos 
próximos 12 meses Mediana 

Taxa de Juros 
Real Ex-Ant 

IPCA nos últimos 
doze Meses 

Taxa de Juros 
Selic (%a.a) 

Taxa Real 
Esperada Selic 

(a.a) 

abr/20 5,43 3,15 298,00 -74,08 2,50 3,75 0,75 

mai/20 5,43 2,72 2,97 -0,24 2,67 3,14 0,17 

jun/20 5,48 2,41 3,21 -0,77 3,22 2,15 -1,03 

jul/20 5,20 2,40 3,17 -0,74 3,20 2,15 -0,99 

ago/20 5,47 2,39 2,96 -0,55 3,14 1,90 -1,03 

set/20 5,64 2,53 3,15 -0,60 3,37 1,90 -1,21 

out/20 5,77 2,96 3,37 -0,40 3,92 1,90 -1,42 

nov/20 5,33 3,06 3,59 -0,52 3,92 1,90 -1,63 

dez/20 5,20 2,82 3,89 -1,03 4,52 1,90 -1,92 

jan/21 5,48 3,44 3,45 -0,01 3,57 1,90 -1,50 

fev/21 5,53 4,08 3,70 0,37 3,99 1,90 -1,74 

mar/21 5,70 4,72 4,04 0,66 4,50 2,65 -1,34 

abr/21 4,10 4,72 3,92 0,78 4,10 2,65 -1,22 

Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) 
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