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1 Breve análise econômica do trimestre mais recente

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Fonte: IBGE
* Cifras em milhões de Reais

Esta edição do boletim Country Insights da Cial Dun & Bradstreet apresenta um panorama 
da situação da indústria da manufatura no Brasil. A partir da análise de diversos indicadores 
macroeconômicos, mostra os impactos deste setor produtivo na economia do país. Mediante 
comparações do desempenho trimestral da balança comercial, análises setoriais e do 
comportamento da indústria a partir de indicadores como a variação do índice de produção e da 
capacidade instalada, apresentamos insights profundos e úteis sobre as causas e consequências da 
oscilação econômica desde importante setor. Como bônus, mostramos um retrato da indústria da 
manufatura na América Latina e no mundo.

No quarto trimestre de 2017, a economia brasileira, medida pelo seu Produto Interno Bruto (PIB), 
sofreu uma contração (-1,29%) em comparação com o trimestre anterior. Por outro lado, seu PIB 
cresceu 2,12% em comparação com o mesmo período de 2016. Acompanhando essa tendência, a 
taxa de crescimento do PIB anual foi de 1% em termos reais, o que mostra uma ligeira recuperação 
depois da grande recessão de 2016. As projeções do governo para este ano indicam uma taxa de 
crescimento anual do PIB de 2,9%. Apesar disso, a situação política atual e o déficit fiscal são dois 
fatores que influem negativamente nesse prognóstico. Este é um ano de suma importância para a 
economia, devido ao processo eleitoral previsto.

A tabela acima mostra uma análise da balança comercial trimestral, em comparação com o PIB, 
com valores correntes. Podemos ver um superávit comercial em todos os trimestres, favorecido 
pela recuperação dos preços internacionais das principais commodities e por um tipo de câmbio 
mais competitivo. Precisamente, um dos fatores que mais influiu na recuperação macroeconômica 
foi o crescimento das exportações.
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Apesar de a economia brasileira estar se recuperando, uma das principais adversidades estruturais 
é a taxa de desemprego. A atual política de austeridade, que ambiciona reduzir o déficit fiscal, 
poderia ter como resultado direto uma diminuição menos acelerada da taxa de desemprego. Por 
outro lado, a expectativa é que os níveis de inflação aumentem este ano.

O gráfico acima mostra a composição 
setorial da economia brasileira, medida 
a partir do PIB a preços constantes 
(1995). 

Destaca-se que as indústrias 
de transformação (manufatura) 
representam 10% do PIB em valores 
constantes, sendo assim um dos 
setores mais relevantes e influentes 
para a economia nacional, atrás 
apenas dos setores da educação, 
saúde e defesa (14%) e de outras 
atividades do setor de serviços (13%).

2 Análise setorial

Fonte: IBGE

Fonte: IBGE
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Comportamento da economia, setor a setor

Fonte: IBGE

O quadro apresentado se baseia na comparação do PIB por bloco setorial em dois sentidos. O 
primeiro compara o PIB a preços correntes, ou seja: em valores atuais. O segundo enfoque mantém 
os preços constantes (neste caso, tomando como base 1995) e permite conhecer a variação líquida 
na produção observada em cada um dos setores. 

Sendo assim, comparando o quarto trimestre de 2017 com o mesmo período de 2016, vemos 
que os incrementos mais importantes correspondem às indústrias da manufatura (ou de 
transformação), ao setor comercial e ao setor agrícola. 

O comportamento desses blocos setoriais são precisamente os catalisadores da leve recuperação, 
em nível macroeconômico. Por outro lado, o setor da construção sofreu uma contração (-1,59%).
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3 Comportamento da indústria da manufatura
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Neste newsletter, apresentamos uma análise da indústria da
manufatura (ou da transformação).

3.1 Comportamento das variáveis mais representativas – fevereiro de 2018

Fonte: IBGE

O ponto de partida para a análise da indústria da manufatura mostra três dimensões estruturais e 
suas variações, considerando como período base o mês de fevereiro de 2018. 

Como podemos ver, o índice de produção física da indústria em geral (marcado na tabela com *) 
aumentou 0,20% em relação ao mês de janeiro de 2018, considerando este um período fortemente 
influenciado pela diminuição da produção em janeiro, derivada das interrupções técnicas do 
período de festas de dezembro. 

Adicionalmente, em comparação com o mês de fevereiro de 2017, o índice de produção física da 
indústria em geral cresceu 2,80%, um comportamento associado à inércia da reativação econômica 
experimentada atualmente. Por último, o percentual de variação acumulado nos últimos 12 meses 
ficou em 2,90%. 

Fortemente correlacionados com o incremento do índice de produção física da indústria em geral, 
os níveis de faturamento do setor da manufatura mostram sinais alentadores no mês de fevereiro 
de 2018. Nesse aspecto, vale a pena destacar o crescimento de 6,50% com relação ao mês de 
fevereiro de 2017. 

No que se refere ao emprego gerado, os resultados são similares – à exceção do percentual 
acumulado nos últimos 12 meses: ainda não se reverteu a tendência inicial dos meses nos quais 
houve uma contração; no entanto, a expectativa é que isso mude a curto prazo.
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3.2 Variação percentual do índice de produção da
indústria da manufatura - por setores

3.3 Utilização da capacidade instalada

Fonte: IBGE

Fonte: IBGE

Neste ponto, analisamos a variação 
do índice de produção física de toda a 
indústria e por setores. 

Como ficou evidente na seção 
anterior, houve um incremento no 
índice de produção física da indústria 
em geral no mês de fevereiro de 
2018 com relação ao mês anterior; 
no entanto, o índice de produção 
física da indústria da manufatura 
ou de transformação sofreu uma 
queda (-0,10%), influenciado pela 
diminuição da produção de alimentos 
(-0,80%), de produtos têxteis (-4,40%) 
e farmoquímicos (-8,10%), que são os 
setores mais representativos. 

O quadro acima ilustra a variação por 
cada bloco setorial, em um esquema 
de semáforo.

Outro indicador importante para indústria da manufatura mede a utilização da capacidade 
instalada, que é uma das variáveis que determinam os níveis de eficiência e, consequentemente, de 
produtividade. 

Podemos observar um leve decréscimo no mês de fevereiro de 2018 em comparação com o mês 
anterior. Por outro lado, em comparação com o mês de fevereiro de 2017, houve um incremento 
absoluto de 1,4%, o que é uma informação positiva para a economia.
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Sem sombra de dúvidas, uma 
das principais fragilidades 
estruturais da indústria 
manufatureira no Brasil é 
seu déficit comercial. Apesar 
da inércia de uma economia 
em recuperação, o número 
de exportações de produtos 
manufaturados ainda cresce 
em um ritmo menor do que 
das importações.
 
É evidente que o setor 
exportador da indústria 
manufatureira necessita 
de um trabalho mais 
sincronizado, que permita – a 
partir da exploração de novos 

mercados e do fortalecimento das relações com os principais aliados comerciais mais estratégicos – 
um incremento constante no fluxo de exportações. 

Sendo assim, é importante investir na melhoria dos processos de transformação, na incorporação 
de novas tecnologias e na profissionalização da mão de obra para que a indústria local seja mais 
competitiva e atraente para os mercados globais. 
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3.4 Balança Comercial – Indústria manufatureira

Fonte: IBGE 

Fonte: IBGE *Cifras em bilhões de Reais
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3.5 Variação percentual de preços e custos

3.6 Análise comparativa de variáveis 

Partindo de uma análise de correlação, podemos observar que as variações percentuais trimestrais 
dos níveis de preços e custos industriais têm um resultado de 0,75 – o que significa uma elevada 
sincronização nos aumentos e nas diminuições. Este resultado implica que os mesmos padrões que 
geram as variações nos custos influam quase na mesma proporção da variação dos preços. 
Com valores referentes ao último trimestre de 2017, destaca-se o incremento no nível de preços: 2,70%.

Finalmente, o quadro acima mostra a evolução, nos últimos 14 meses, das principais variáveis 
do setor da manufatura. Esta análise é mostrada em um esquema semáforo. A utilização da 
capacidade instalada se recupera levemente em 2018, já que os dois primeiros meses mostram 
maiores níveis que o mesmo bimestre de 2017. Caso a tendência observada em 2017 se mantenha 
nos próximos meses, os níveis de capacidade instalada para o resto do ano poderiam se elevar. A 
mesma leitura é coerente com os resultados das variáveis de vendas, horas trabalhadas, emprego 
e salários. Este comportamento “sincronizado” de variáveis tem origem nas fortes correlações entre 
elas e pode ser um indício de um melhor panorama futuro.

Fonte: IBGE

Fonte: IBGE
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Vale a pena destacar que os percentuais mostrados foram 
obtidos em estudos do Banco Mundial e estão baseados no 
PIB a preços correntes – por isso diferem do dado exposto na 
segunda seção deste artigo. 

Em comparação com o resto dos países da América Latina, 
a participação da indústria manufatureira no total de 
exportações é baixa, o que demonstra também um enorme 
potencial de crescimento. No que se refere ao emprego, em 
perspectiva, o percentual está acima da média dos países 
analisados.
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5 Notícia Relevante
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Indústria brasileira cresce 2,5% em 
2017 e encerra três anos de retrocesso

A recuperação brasileira avança com passos 
firmes. Em 2017, a indústria cresceu 2,5% depois 
de três anos de um contínuo retrocesso no período 
2014-2017. Para o ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles (um dos presidenciáveis do país nas 
eleições de outubro), este avanço industrial “é 
impressionante” e garante “uma projeção do 
crescimento do PIB de 3% este ano”.
 
Publicada em 1º de fevereiro pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 
informação animou o ministro – e também seu 
chefe, Michel Temer. Ambos sentem que suas 
políticas começam a dar resultados: “as condições 
mudaram e o país passou por transformações 
importantes”. Meirelles indica também que espera 
a criação de 2,5 milhões de postos de trabalho.
 
Sobre o 1% da preferência dos eleitores nas 
pesquisas de opinião (entre elas o Datafolha 
de 30 de janeiro), Meirelles argumenta que “é 
normal que o ibope de alguém que nem mesmo 
é candidato esteja tão baixo”. Quanto ao chefe 
de Estado, o ministro está convencido de que em 
breve a população começará a sentir os benefícios. 
De fato, algumas medidas tomadas ao longo do 
ano passado favoreceram o aumento do trabalho 
doméstico, o que junto ao volume recorde de 
exportações do setor manufatureiro influenciou o 
salto positivo da produção industrial. 

Pode-se dizer, sem medo de errar, que em 
conjunto com resoluções como a flexibilização 
das regras trabalhistas (de natureza pró-cíclica) 
foi aplicada uma estratégia anticíclica ao distribuir 
dinheiro a todos os segmentos populacionais, 
como no caso da restituição de grande parte 
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (a 
indenização brasileira por tempo de trabalho). E 
o plano continua com outras “dádivas” como o 
refinanciamento das dívidas das empresas com o 
fisco. 

Não deve causar estranhamento então que o 
nível de confiança do empresariado tenha subido 

a níveis apenas vistos na época do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com um índice 
elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, essa 
“confiança” chegou a 95 pontos, o maior nível 
desde abril de 2014, quando começou o declínio. 
De acordo com o relatório da FGV, “a confiança 
do empresariado inicia o ano em alta e com sinais 
favoráveis de uma continuidade da reativação da 
economia brasileira. A propagação dessas maiores 
expectativas é expressiva”. 

Os resultados otimistas não param por aí. Depois 
do anúncio do crescimento industrial, o Ministério 
da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
anunciava um recorde na balança comercial de 
janeiro: os US$2,9 bilhões de dólares a favor 
acumulados pelo Brasil no primeiro mês do ano 
têm como único antecedente o mesmo mês de 
2006 (ou seja, há 12 anos). Segundo informações 
do ministro Marcos Pereira, o país exportou um 
recorde histórico mensal de US$17 bilhões e 
importou US$ 14,1 bilhões. 

E como o país chegou a esse resultado? Desta 
vez os louros vão para o setor industrial, que 
aumentou em nada menos que 23,6% suas vendas 
ao exterior. E quais foram seus principais destinos? 
O principal mercado a receber os produtos 
brasileiros foi a China (à qual vendeu US$3,4 
bilhões). O segundo destino foram os Estados 
Unidos e o terceiro, a Argentina. 

Em janeiro, a Argentina gastou US$1,2 bilhões 
em bens brasileiros e vendeu ao sócio US$727 
milhões. Se essa diferença em contra se mantém 
(o déficit argentino em janeiro chegou a US$478 
milhões) veríamos outra vez o grande desequilíbrio 
na balança comercial observado entre os dois 
países em 2017. Se analisamos este déficit de 
forma anual, o saldo negativo do comércio do 
Brasil com a Argentina poderia chegar a US$5,7 
bilhões em 2018 – uma cifra pouco convincente 
para as necessidades de dólares do Banco Central 
Argentina.

Fonte: El Clarín, fevereiro de 2018
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6 Conclusões
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1 A economia brasileira vem dando sinais de recuperação, depois de um período 
significativo de recessão. Os resultados futuros dependem em grande medida 
da condução da complicada situação fiscal e mais ainda do resultado das 
eleições presidenciais. Com Lula na prisão, o cenário eleitoral ainda está sendo 
configurado - ainda há muita incerteza. 

2 Os principais desafios da nova administração serão incrementar as margens de 
crescimento econômico e elevar adequadamente as taxas de emprego. 

3

4

A indústria da transformação – ou da manufatura – é um dos setores mais 
estratégicos para a economia nacional e mostra sinais de recuperação em 
2018. Os níveis de capacidade instalada, vendas, emprego e salário real 
vêm aumentando em relação ao primeiro bimestre de 2017. Espera-se que 
resultados sigam a tendência e consolidem um fortalecimento do setor 
neste ano. 

Ainda que as exportações do setor industrial em conjunto sejam superiores 
às importações, uma das tarefas pendentes para indústria manufatureira 
é conseguir equilibrar sua balança comercial. Como mostramos na análise, 
este importante setor (o das manufaturas) mostra um déficit comercial. 
Um impulso ao fluxo de exportações, a consolidação de novas alianças 
comerciais em todo o mundo e o fortalecimento das sinergias intersetoriais 
podem ajudar a corrigir este comportamento a médio prazo. Ao ser 
comparada com as principais economias da América Latina e com as 
principais em todo o mundo, a participação das exportações de produtos da 
indústria da manufatura, em conjunto, ainda é insuficiente.

Depois da análise apresentada, destacamos
algumas conclusões: 
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