
A indústria em 2019, após dois anos de 
crescimento, caíram 1,2% em relação 
ao mesmo período do ano anterior e 
0,7% na margem (com ajuste sazonal), 
como pode ser observado no gráfico nº 
1. Por categoria econômica, a indústria 
de bens de capital foi a que apresentou 
maior retração nos dois períodos em 
análise: -5,9% e -8,8%, 
respectivamente. Bens intermediários 
caíram 2,1% em relação a dezembro de 
2018 e apresentou discreto 
crescimento de 0,1% comparado a 
novembro de 2019. Bens de consumo 
caíram na margem 1,4% mas cresceu 
1,3% quando comparado a igual 
período do ano anterior. Nos doze  
meses até dezembro, a indústria 
apresentou  flutuações bastante 
pronunciadas em suas taxas de 
crescimento, acumulando queda no 
ano  de 1,1%, o que sinaliza que 
continua enfrentando dificuldade para 
sustentar o processo de retomada. 
Mesmo com as taxas de juros básica e 
de inflação em patamares baixos a 
indústria ainda mantém capacidade 
ociosa em níveis elevados e teve queda 
de faturamento em dezembro em 
relação a novembro de 2019 da ordem 
de  1,0%,  segundo  a  CNI.  O resultado  
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bens de consumo duráveis, que pode 
ser potencializado à medida que a 
redução da taxa de juros básica é 
repassada para o crédito na ponta às 
famílias fortalecendo o canal de 
transmissão via crédito da política 
monetária. O mercado e os empresários 
também apostam na continuidade das 
reformas como outro fator de indução 
da recuperação da indústria em função 
da melhoria do ambiente de negócios. 
Por fim, o detalhamento do resultado 
industrial realizado pelo IEDI, a partir de 
dados oficiais do IBGE, mostrou que, 
dos 93 segmentos identificados, a 
parcela com resultados positivos 
avançou de 35% no 1º trim/19 para 53% 
no 4º trim/19. Isso corresponde a uma 
alta de +60% do número de segmentos 
que saíram do vermelho ao longo de 
2019 (de 33 para 53 ramos). Entre 
aqueles com melhora estão alguns bens 
de consumo duráveis, como 
eletrodomésticos, favorecidos pelo 
progresso no quadro do crédito às 
famílias e pela liberação do FGTS, e 
certos bens de capital, como máquinas 
e equipamentos de uso industrial 
específico. 

negativo da indústria brasileira no ano 
passado deveu-se, em grande medida, ao 
estouro da barragem de Brumadinho e 
seu impacto na indústria extrativa, à 
queda nas exportações, principalmente 
de produtos industrializados, resultado 
dos efeitos Trump (guerra comercial com 
a China) e recessão Argentina e queda 
nos investimentos públicos em infra 
estrutura devido a falta de espaço fiscal. 
Assim como a indústria em geral, a de 
transformação e a extrativa também 
oscilaram ao longo do ano de 2019, com 
a primeira crescendo próxima a zero e a 
segunda retraindo 9,7% no ano. Apesar 
do desempenho insatisfatório da 
indústria brasileira em 2019, há um 
conjunto de indicadores que sinalizam 
para a recuperação deste setor em 2020. 
A pesquisa feita pelo Banco Central junto 
a várias instituições do mercado 
financeiro (FOCUS) capta mediana de 
2,4% para o crescimento da indústria este 
ano. O Índice de Confiança do Empresário 
Industrial (ICEI) da CNI encontra-se no 
patamar de 64,8 pontos em fevereiro de 
2020, 10 pontos acima da média histórica 
e 0,3 ponto acima do registrado em 
fevereiro de 2019. Há  também  um   
processo   de   recuperação  cíclica  em 
função  do  desgastes  principalmente  de   
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               MERCADO CONTINUA APOSTANDO EM QUEDA NA SELIC 

 Alguns fatores tem levado o mercado a 
continuar apostando em mais uma 
possível queda da selic nos próximos 
meses, apesar do BCB ter sinalizado que 
irá manter a selic em 4,25% por um bom 
tempo. O primeiro deles tem a ver com o 
comportamento da inflação, medida pelo 
IPCA,  seja no tocante aos últimos doze 
meses, seja em relação às expectativas 
para os próximos doze meses, que 
continua abaixo do centro da meta de 
4,0% para 2020: com 3,78% e 3,4%, 
respectivamente. A mediana das 
expectativas do mercado financeiro para 
a inflação (IPCA) em 2020 está na casa de 
3,19%, captadas pela pesquisa Focus 
realizada pelo BCB, se aproximando do 
piso da meta. O segundo fator é que a 
economia continua dando sinais de que 
continuará em um processo lento de 
recuperação,   operando  abaixo  do  seu 
 

e vem realizando um significativo ajuste 
nos   gastos  públicos  não  há  como  
abrir mão de uma política monetária  
expansionista  sob pena de retardar 
ainda mais a retomada. 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. Como 
será visto no próximo Panorama 
Conjuntural FIEA, em função do COVD-
19 (Corona Vírus), o Banco Central dos 
EUA cortou em 0,5% a sua taxa básica de 
juros podendo levar outros Bancos 
Centrais, inclusive o do Brasil, a fazer o 
mesmo. 
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potencial e  com capacidade ociosa ainda 
bastante  elevada  em  função da redução 
gradual da taxa de desemprego e de níveis 
insatisfatórios de investimentos das 
empresas e do setor público. Estes fatores, 
como tem sido explicitado, reforçam a 
necessidade do BCB continuar o ciclo de 
corte da selic, todavia o Banco Central tem 
se mostrado resistente por apostar na 
maior eficiência do canal de transmissão 
do crédito, o que até o momento tem 
deixado a desejar com o lento repasse das 
reduções da selic para os juros pagos na 
ponta por empresas e famílias. Os que 
ponderam  que  há espaço  para mais 
corte nos juros básico  da  economia, 
como tem sido assinalado aqui,  chamam  
atenção para  os  seguintes aspectos: 
como  a economia   ainda  apresenta   
capacidade ociosa elevada, uma vez que 
encontra-se  5,0% abaixo de seu potencial,  
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O desempenho da indústria brasileira 
em dezembro de 2019 apresentou, no 
levantamento com ajuste sazonal, 
queda de 0,7%. Na comparação com o 
mesmo mês em 2018 a indústria 
registrou retração de 1,2% na produção. 
De acordo com o Instituto de Estudos 
para o Desenvolvimento da Indústria 
(IEDI), “depois de dois anos seguidos de 
recuperação, em 2019, a indústria 
voltou a registrar resultado negativo em 
sua produção. Definitivamente, este não 
foi  um  bom resultado, frustrando  as 
expectativas   de  uma   aceleração   do   
 
  

expectativas de uma aceleração do 
crescimento do setor que 
predominavam nos primeiros meses do 
ano passado. Mas isso já são águas 
passadas e é preciso olhar para frente.” 
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 75,1% em dezembro de 
2019, registrando queda de -0,3 ponto 
percentual em relação ao mês anterior e 
representando o nível mais  baixo desde 
jun/19   (75 pontos).  O  indicador  ficou  

acima do nível de dez/18 (74,1%), mas 
longe de sua média histórica, que é de 
80%. O indicador da CNI também 
registrou declínio (-0,5 ponto 
percentual) na passagem de novembro 
para dezembro, retornando ao patamar 
do mês de ago/19. Ficou em 77,7% em 
dez/19. Tal como ocorre no caso do 
indicador da FGV, a utilização aferida 
pela CNI permaneceu abaixo da média 
histórica do indicador, iniciado em 
jan/03, e que é de 80,8%”. 
 
 
 

No mês (com 

ajuste sazonal)

Mesmo mês 

ano anterior
No ano Doze meses

Extrativa Mineral

Transformação

-0,7

-8,8

0,1

-1,4

-2,7

-1,4

-1,4

-0,6

Indústria Geral 

Bens de capital

Bens intermediários

Bens de consumo

Bens de consumo duráveis

Semiduráveis e não duráveis 

2,0

0,9

-9,7

0,1

-1,2

-5,9

-2,1

1,3

1,6

1,2

-9,7

0,1

Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal. Elaboração Própria.
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