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Muito tem-se discutido sobre as razões para o ritmo anêmico 

da atividade econômica. Os fundamentos econômicos 

melhoraram substancialmente, especialmente com relação à 

inflação e taxa de juros. Outros temas relevantes têm 

avançado, como a Reforma da Previdência e redução do 

tamanho do Estado na economia. Contudo, a atividade tem 

desapontado. 

Isto posto, a Pezco publicará, ao longo das próximas semanas, 

uma série de análises para refletir sobre os motivos desta 

pífia recuperação e trazer para o debate possíveis 

alternativas para o curto prazo. 
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O dilema do crescimento econômico 

O ambiente de negócios tem evoluído positivamente desde meados de 2016, quando o governo encampou o 

compromisso de conduzir uma agenda de reformas estruturais profundas. Mudanças importantes foram 

aprovadas na legislação trabalhista e na lei de responsabilidade fiscal. Além disso, a condução da política 

macroeconômica voltou a ser fundamentada no cumprimento da meta de inflação, responsabilidade fiscal e 

câmbio flutuante. O ajuste ainda não está concluído e a atual administração tem trabalhado para avançar em 

pontos relevantes, como reformar a Previdência, reduzir o tamanho do Estado e da burocracia, aumentar a 

inserção comercial e incentivar a competição. São ajustes que objetivam elevar a produtividade da economia, 

pavimentando o caminho para o crescimento econômico sustentável de longo prazo.  

Alguns indicadores econômicos têm refletido as medidas já adotadas, melhorando uma parte dos 

fundamentos da economia brasileira. Destaque para a dinâmica da inflação: o IPCA convergiu para a meta no 

fim de 2016 e desde então tem oscilado em torno ou abaixo dela. Parcela importante desta queda deve ser 

atribuída ao tremendo esforço do Banco Central em melhorar a comunicação com o mercado e ancorar as 

expectativas de inflação. O resultado está na redução da taxa Selic para o menor patamar de muito tempo (ao 

menos desde o Plano Real) e, consequentemente, em um dos menores patamares de taxa de juros real.      

O entendimento é que a Reforma da Previdência é um importante balizador de expectativas dos agentes 

econômicos e, consequentemente, com grande potencial para destravar a economia. Contudo, é possível que 

medidas adicionais precisem ser consideradas para complementar o choque positivo na economia e contribuir 

para esta retomada. Dito de outra forma, as reformas e os ajustes que estão sendo realizados têm provocado 

alterações importantes no modus operandi e a impressão é que a retomada do crescimento não virá dos meios 

tradicionais e conhecidos. Assim como a intensidade e a velocidade podem ser diferentes dos períodos 

anteriores.  

Isto posto, a Pezco vai publicar uma série de análises para contribuir com o debate sobre o crescimento 

econômico, com o objetivo de avaliar impactos relevantes das mudanças sobre os setores da economia e 

identificar a nova dinâmica em função disso. 
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O superego da indústria 

A economia brasileira passa por uma crise de identidade e a última recessão parece estar acompanhada por 

características bem distintas em comparação com as anteriores, tornando alguns impactos que outrora seriam 

transitórios em algo persistente.  

Das recessões brasileiras identificadas desde 1980, as recessões que tiveram as maiores durações foram 

acompanhadas de quedas fortes na atividade industrial – ao menos 50% mais severas em comparação com o 

comércio. A exceção foi a última recessão, em que o comércio sentiu tanto quanto a indústria. Ademais, o PIB 

da indústria tem funcionado melhor como um indicador antecedente, enquanto o comércio tem estado mais 

para um indicador coincidente.  

 

Tabela  1 – Recessões e variações dos setores da oferta do PIB 

 

Fonte: IBGE. Elaboração: Pezco Economics. 

 

Na média, a indústria tem puxado as recessões desde a década de 80. Por mais que saibamos que houve perda 

de representatividade da indústria – principalmente para o setor de serviços - durante o período analisado, 

essa redução como percentual do PIB ao longo desse tempo não implica, necessariamente, na diminuição da 

relevância do setor para o crescimento da atividade econômica.  

Duração PIB PIB PIB PIB

em trimestres Geral Agropecuária Comércio Indústria
Do 1º trimestre de 1981 ao

4º trimestre de 1983

Do 3º trimestre de 1987 ao

1º trimestre de 1989

Do 2º trimestre de 1990 ao

3º trimestre de 1992

Do 3º trimestre de 1995 ao

2º trimestre de 1996

Do 1º trimestre de 1998 ao

4º trimestre de 1999

Do 2º trimestre de 2001 ao

2º trimestre de 2002

Do 2º trimestre de 2003 ao

4º trimestre de 2003

Do 4º trimestre de 2008 ao

3º trimestre de 2009

Do 2º trimestre de 2014 ao

4º trimestre de 2018

Média ponderada -0.3% 0.6% -0.8% -1.0%

Média normal -2.0% 3.1% -5.9% -6.8%

-7.3% -10.0%

8

4.0%

-5.1% 11.1% -11.1% -12.1%

0.4% 4.7% -4.6% -2.0%

-3.6%

-10.1%

-0.2% 0.7% -1.9% -5.3%

0.8% 5.4% -4.1% -3.8%

3

4

19

-1.2% 6.8% -6.5%

0.7% -2.9% -0.9%

-7.6%

12

7

10

4

8

5

-6.5% 6.1% -9.2% -13.6%

Recessões

-3.2% 4.1% -7.2% -8.2%
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Realizando uma avaliação dos componentes cíclicos dos PIBs setoriais e da série agregada, a interrelação com 

a indústria segue bastante elevada: 

 

Tabela  2 – Correlações de curto prazo (ciclo) 

 

Fonte: IBGE. Elaboração: Pezco Economics. 

 

Com isso, seria esperado que a recuperação da economia se materializasse na medida em que os setores 

industriais e do comércio iniciassem um movimento de retomada. Essa conclusão é óbvia, no entanto, as coisas 

não respondem mais como antigamente.  

Enquanto na década de 80, um aumento de 1% no PIB industrial impactava o crescimento do PIB em 0,24 

ponto, atualmente essa resposta é, no mínimo, a metade. Ou seja, para que a indústria contribua 

significativamente para a economia brasileira voltar a crescer no curto prazo, o esforço hoje precisa ser 

hercúleo, em decorrência desta queda na elasticidade. Com relação ao comércio, essa elasticidade sobre o PIB 

continua, aparentemente, no mesmo patamar (0,26 ponto).  

A indústria ainda é um canal relevante de transmissão de choques para outros setores da economia. 

Entretanto, a sua contribuição na economia está diferente. Se antes a indústria era o indutor do crescimento 

econômico, é possível que, desta vez, ela seja o reagente com um aparente excesso de superego. A perda de 

representatividade em relação ao PIB seria uma das razões, pois parcela do que é consumida no mercado local 

tem competição de importados. No entanto, a indústria só ganhará maior dinamismo se mirar mercados além 

das fronteiras locais. E essa maior inserção da indústria brasileira no mercado global só será viabilizada com a 

mudança de mentalidade dos empresários industriais, incentivos ao aumento na produtividade do capital e do 

trabalho, atualização das tecnologias dos processos produtivos, redução dos diversos custos (inclusive 

impostos e burocracia) e logística mais fluida (tanto para recebimento de insumos quanto para distribuição da 

produção). Do contrário, ficará na dependência do mercado local, que depende do emprego e renda, que 

depende da recuperação da produção, ficando preso nesse ciclo vicioso. 

 

Correlação dos choques

cíclicos com o do PIB

PIB

Agropecuária

PIB

Comércio

PIB

indústria

0.14

0.76

0.87

Componente
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TERMO DE EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:  

Este relatório foi preparado e publicado pela equipe de sócios e consultores da Pezco Consultoria, Editora e 

Desenvolvimento Ltda ME (“Pezco Economics”), exclusivamente para seus clientes/parceiros. Este documento tem 

como objetivo servir de base para a discussão de elementos do ambiente econômico e setorial, através da 

compilação de informações e exposição de análises e de pontos-de-vista. Tomamos os melhores cuidados com a 

confiabilidade das informações e de suas fontes, mas não podemos garantir a exatidão das mesmas ou das análises 

realizadas sobre elas. Todas as informações aqui contidas a título de “projeção” ou “previsão” se referem a análises 

com base em elementos e tendências atuais, cujos pressupostos podem mudar significativamente ao longo do 

tempo. Este documento não se destina a oferecer ou solicitar compra ou venda de quaisquer bens ou serviços. A 

Pezco Economics e os profissionais que participaram deste relatório não se responsabilizam por decisões tomadas 

com base neste. Tanto a Pezco Economics quanto seus sócios e consultores que figuram neste relatório, podem 

manter posições em ativos mencionados neste documento, bem como podem estar participando ou ter participado 

de projetos de consultoria/assessoria relacionados a organizações aqui mencionadas – nesse caso, as análises 

resultantes desconsideram as informações protegidas por acordos de confidencialidade. Este relatório não pode ser 

reproduzido ou redistribuído para qualquer outra pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem 

o prévio consentimento por escrito da Pezco Economics. 

 


