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PRODUÇÃO INDUSTRIAL BRASILEIRA CAI 4,5% EM 2020
GRÁFICO Nº 1 - VAR(%) ANUAL DO INDICE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL BRA SILEIRA
(2012= 100) - IBGE/BCB - ELABORAÇÃO NÚCLEO DE PESQUISA IEL/FIEA
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Em 2020 a produção industrial
brasileira registrou retração de 4,5%, de
acordo com os dados do IBGE no
gráfico nº 1. Em relação a 2013, quando
o índice da indústria de transformação
apresentou a maior alta na década
passada
(2020-11),
o
setor
manufatureiro encontrava-se 19,78%
abaixo daquele patamar, o que
demonstra que na década na qual a
economia brasileira cresceu próximo a
zero tal setor foi o mais penalizado. De
maneira geral, como destaca o IEDI,
todos
macrossetores
industriais
apresentaram perdas em 2020. Com
destaque para aqueles cujos mercados
mais dependem de confiança e
expectativas favoráveis em relação ao
futuro: bens de capital (-9,8%) e bens
de consumo duráveis (-19,8%). Bens de
consumo semi e não duráveis, mesmo
contando com atividades essenciais e
menos prejudicadas pela crise da Covid19, como a produção de alimentos,
bebidas e medicamentos, também
registraram queda, de 5,9% em 2020.
Bens
intermediários,
que
compreendem o núcleo do sistema
industrial, perderam 1,1% no ano. A

pandemia, segundo o IEDI, gerou um
quadro de incerteza que até agora não
foi plenamente superado. Apesar da
queda bastante expressiva em 2020, o
mercado financeiro chegou a estimar
em meados do ano passado retração
bem mais pronunciada da indústria
brasileira da ordem de -8,0%, previsão
não confirmada em grande medida
devido ao Auxílio Emergencial. Outro
aspecto importante a destacar é que,
mesmo crescendo na margem a um
ritmo menor, como pode ser visto no
gráfico nº 2, o índice industrial
(dessazonalizado)
chegou
em
dezembro em um patamar 3,4%
superior ao obtido em fevereiro, mês
que antecede ao início das medidas de
isolamento social, e de 5,6% em relação
a igual mês no ano anterior. A mediana
do
mercado
financeiro
estima
crescimento da indústria em 2021 de
5,18%. É importante atentar para
alguns sinais de alerta. De acordo com
pesquisa da CNI, mesmo distante dos
50 pontos, abaixo do qual indica falta
de confiança dos empresários da
indústria, o Índice de Confiança do
Empresário Industrial (ICEI) recuou 1,4

ponto entre janeiro e fevereiro de
2021, para 59,5 pontos. É o segundo
mês consecutivo de queda da confiança
da indústria. Do ponto de vista setorial,
em janeiro de 2021 a confiança caiu em
26 dos 30 setores da indústria
analisados na pesquisa Índice de
Confiança do Empresário Industrial
(ICEI). Em dezembro de 2020, o Índice
de Confiança do Consumidor (INEC) da
CNI continuava abaixo dos 50 pontos,
indicando falta de confiança. Houve
inflexão importante nos setores de
varejo e serviços que apresentaram
retração na margem de -6,1% e -0,2% ,
respectivamente, em dezembro de
2020. Em síntese, níveis de taxas de
desemprego elevados, na casa dos 14%;
incerteza quanto a retomada do auxílio
emergencial, em relação ao valor e
cobertura (número de beneficiários);
recrudescimento
da
pandemia
(segunda cepa mais contagiosa) e ritmo
lento de vacinação; possibilidade de
aumento da taxa básica de juros ainda
este ano são fatores que exigem maior
cautela quanto às expectativas de
desempenho da indústria para 2021.
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MERCADO APOSTA EM VIÉS DE ALTA PARA A SELIC EM 2021
Há quatro semanas, o mercado apostava em
selic a 3,25%aa no final de 2021 e no último
relatório Focus de 12 de fevereiro do corrente
ano a mediana das estimativas subiu para
3,75%aa. A explicação dada pelos analistas é
de que o cenário para inflação no curto prazo
não é benigno. Ou seja, as expectativas de
inflação para 2021 estaria se aproximando do
centro da meta de 3,75%aa. As razões para as
pressões inflacionárias seriam aumento dos
preços das commodities, taxa de câmbio
depreciada, aumento de custos das empresas
em função da escassez de algumas matériasprimas
(desajustes
nas
cadeias
de
fornecimento de insumos às empresas
provocados pela Covid19, que tendem a se
ajustar com o tempo) e aumentos de tarifas
públicas, como energia elétrica. A indefinição
do quadro fiscal seria outro fator importante
para o aumento da taxa selic, segundo o
mercado. No médio prazo, por sua vez,
segundo o Focus, as expectativas de inflação
estão no centro da meta, ou seja, 3,5% em
2022 e 3,25% em 2023. Para os próximos doze
meses as estimativas para o IPCA vêm caindo
desde o início de janeiro de 4,0% para 3,75%
em meados de fevereiro. A própria taxa de
câmbio vem tendo suas projeções para 2021

ajustadas para baixo desde o início do ano,
com taxa de R$ 5,00 contra R$ 5,40
atualmente. Todos esses dados sinalizam para
um cenário de expectativas benignas para a
inflação no horizonte relevante da política
monetária. Apesar desse contexto mais
favorável para inflação no médio prazo, o
mercado, como colocado acima, trabalha com
viés de alta na retomada do ciclo de política
monetária e tem aumentado a aposta de
elevação já a partir de março. Um sinal
importante nesta direção foi dado ao mercado
pelo Banco Central do Brasil quando na
reunião do Comitê de Política Monetária
(COPOM) de 20/01/2021 retirou, em seu
comunicado, a sinalização que manteria a taxa
selic baixa por um longo período (forward
guidance) e voltou a operar com balanço de
risco na determinação da taxa básica. Caso o
BCB sancione as expectativas do mercado e
inicie o ciclo de alta da selic, como parece ser o
mais provável, poderá estar se precipitando
em razão dos seguintes fatores que apontam
para um risco maior de perda de dinamismo
no nível de atividade do que risco de inflação.
A taxa de desemprego continua muito elevada
e o Ministério da Economia tem pressionado
para que se houver o auxílio emergencial, seja

com um valor abaixo de R$ 300,00, para
aproximadamente 50% da população coberta
pelo programa no ano passado e por curto
período. Em função deste cenário já se
especula no mercado o risco de crescimento
próximo a zeros no primeiro semestre. Como
já mencionado acima, a segunda onda da
Covid19 tem se mostrado mais agressiva em
termos de contágio e o processo de vacinação
no país está se dando em um ritmo muito
lento, aumentando risco de maior isolamento
social com implicações negativas para o nível
de atividade econômica, principalmente no
setor de serviços. Juros mais altos piorará o
desequilíbrio fiscal brasileiro e o custo na
ponta do crédito ao consumidor e para as
empresas. Por fim, em razão da taxa de
carregamento estatístico de 2020 para 2021,
que pode estar próxima a 3,5%, se a mediana
do mercado para o crescimento do PIB, hoje
em 3,47%, se confirmar teremos crescido
próximo a zero em 2021. Ou seja, um
aumento precipitado dos juros por parte do
BCB poderá derrubar o crescimento do PIB
para uma taxa inferior a 3,0%, o que reforçaria
o quadro de estagnação da economia
brasileira.

A PRODUÇÃO INDUSTRIAL BRASILEIRA EM DEZEMBRO DE 2020
A indústria brasileira em dezembro de 2020
sustentou o ritmo de recuperação com expansão
de 0,9%, no levantamento com ajuste sazonal.
Na comparação com o mesmo mês em 2019 a
indústria também registrou aumento de 8,2% na
produção, bem acima do resultado de novembro
quando cresceu 2,8% nesta métrica. De acordo
com o Instituto de Estudos para o
Desenvolvimento da Indústria (IEDI),” O desafio
agora é dar continuidade ao crescimento. O fato
de os estoques continuarem abaixo do desejado
em quase toda a indústria deve permanecer
estimulando ritmo favorável da produção.
Segundo a CNI, em dez/20, 25 dos 26 ramos
acompanhados têm estoques considerados
baixos. Este pode ter sido um fator importante
para a resiliência industrial no final do ano

passado, a despeito da redução do valor do
auxílio emergencial pago às famílias. Mas com o
início de 2021, todos os programas emergenciais
contra os efeitos da Covid-19 foram
descontinuados, e os casos de contágio tiveram
aceleração, o que levou ao endurecimento de
medidas de isolamento social em algumas
localidades. Esta é uma evolução que pode
retirar dinamismo da indústria.” De acordo com
o IEDI, “a utilização da capacidade instalada da
indústria de transformação, de acordo com a
série da FGV com ajustes sazonais, manteve-se
em níveis muito próximos entre dezembro de
2020 (79,3%) e janeiro de 2021 (79,9%)
sugerindo pouco espaço para avanços mais
substanciais de produção na entrada do corrente
ano. Cabe observar que o nível de utilização

superou a média histórica anterior à Covid-19,
que é de 79,5%, embora esteja abaixo do
patamar imediatamente anterior à crise de 20142016. No 1º trim/14, a utilização da capacidade
estava em 82,6%. Segundo a pesquisa da CNI,
por sua vez, a utilização da capacidade instalada
da indústria de transformação encontrava-se em
80,6% em dez/20, isto é, acima da de nov/20
(79,9%), já descontados os efeitos sazonais. Com
isso, o indicador já superou seu patamar em
fev/20 (78,8%), ou seja, do pré-choque da Covid19, e também de sua média histórica (80,53%).
Vale apontar que também neste caso, devido à
sobreposição de crises, o nível atual está abaixo
daquele do 1º trim/14 (82%)”.

Variações da Produção Industrial - Dezembro 2020 - %
No mês (com
Mesmo mês ano
ajuste sazonal)
anterior
Indústria Geral
0,9
8,2
Bens de capital
2,4
35,4
Bens intermediários
1,6
8,2
Bens de consumo
0,4
4,1
Bens de consumo duráveis
2,4
14,1
Semiduráveis e não duráveis
-0,5
1,8
Extrativa Mineral
3,7
-3,9
Transformação
1,5
10,2
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Elaboração Própria
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