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APRESENTAÇÃO

A Agência Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI), entidade vinculada ao Minis-
tério do Desenvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior (MDIC), foi criada em dezembro 
de 2004 com a missão de promover a execu-
ção da Política Industrial do Brasil, em conso-
nância com as políticas de Comércio Exterior 
e de Ciência e Tecnologia (Lei 11.080/2004). 
Seu principal foco encontra-se em progra-
mas e projetos estabelecidos pela política in-
dustrial brasileira. A Agência também é parte 
integrante do Grupo Executivo do Plano Bra-
sil Maior, tendo como responsabilidade a arti-
culação e a consolidação de seus programas 
e ações, bem como seu monitoramento.

Com o intuito de acompanhar a evolu-
ção da indústria brasileira, a ABDI desen-
volve um conjunto de estudos e pesquisas 
de inteligência industrial que orienta seu 
trabalho e auxilia o governo brasileiro na 
definição e desenvolvimento de ações no 
âmbito da política industrial. Entre eles, o 
Boletim de Conjuntura Industrial que dis-
ponibiliza informações e análises sobre a 
evolução da indústria brasileira, destacan-
do as principais dificuldades enfrentadas 
e as oportunidades de aceleração de seu 
desenvolvimento. O Boletim de Conjuntu-
ra, com periodicidade trimestral, tem sido 
desenvolvido em parceria com o Núcleo de 
Economia Industrial e da Tecnologia (NEIT) 
do Instituto de Economia da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp). 

Na primeira parte do Boletim, analisa-se a 
expansão da economia brasileira no segundo 
trimestre de 2013 estimulada primordialmen-
te pelo comportamento da formação bruta 
de capital fixo dado o moderado crescimento 
do consumo das famílias e do governo. Para 
a maioria das categorias de uso – e para gran-
de parte dos subsetores industriais brasilei-
ros –, nota-se a modesta elevação ou mes-
mo contração da produção física industrial 
no segundo frente ao primeiro trimestre de 
2013 em série dessazonalizada. Observa-se, 

contudo, resultados mais promissores no se-
gundo trimestre de 2013 quando a base de 
comparação se encontra em 2012, conside-
rando a produção física por categorias de uso 
ou por subsetores industriais. Destaca-se a 
significativa expansão da produção de bens 
de capital e, em menor medida, de bens de 
consumo duráveis, liderados por veículos 
automotores, no segundo trimestre de 2013 
comparado ao mesmo trimestre de 2012. No 
que se refere à geração de empregos formais 
na indústria brasileira, ressalta-se a semelhan-
ça dos resultados alcançados nos segundos 
trimestres de 2012 e de 2013, embora acom-
panhada pela da perda de massa salarial veri-
ficada no mesmo período do ano passado, 
indicando que trabalhadores industriais 
estão sendo contratados por salários me-
nores do que aqueles dos trabalhadores 
desligados. Constata-se que o comércio 
externo brasileiro tem enfrentado dificul-
dades de alavancagem das exportações, 
assim como a pressão competitiva das 
importações, apesar do saldo comercial 
positivo atingido no segundo trimestre de 
2013. Afirma-se que o retorno a uma tra-
jetória mais adequada do câmbio, desde 
que acompanhada de menor volatilidade, 
pode contribuir para melhorar a inserção 
comercial externa brasileira em futuro 
próximo.

A segunda parte do Boletim analisa a 
produção industrial de um conjunto de paí-
ses no período recente, ressaltando a con-
tinuidade da retração da produção indus-
trial ou o arrefecimento de sua recuperação 
nos países centrais, assim como sua desa-
celeração nos países em desenvolvimento, 
a partir de meados de 2012. Destaca-se, 
portanto, que a retomada da produção in-
dustrial brasileira dificilmente poderá con-
tar com a firme recuperação da demanda 
externa. Ao contrário, a demanda interna 
deve manter-se como o grande vetor de es-
tímulo ao crescimento industrial brasileiro.
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Tabela 1 – Taxa de Variação do PIB por 
Atividades e por Componentes da 

Demanda (em %)

A economia brasileira apresentou 
surpreendente expansão no segundo 
trimestre de 2013. O Produto Interno 
Bruto (PIB) a preços de mercado aumen-
tou 1,5% frente ao primeiro trimestre de 
2013, em série com ajuste sazonal (Tabe-
la 1). Comparando-se com o segundo tri-
mestre de 2012, observou-se uma eleva-
ção ainda mais expressiva (3,3%), o que 

1. ECONOMIA E INDÚSTRIA BRASILEIRA  
NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 

1.1. COMPONENTES DA OFERTA E DEMANDA  
       E TAXA DE INVESTIMENTO

(*) Com ajuste sazonal. Nota: Os dados incorporam a revisão da série histórica realizada e divulgada pelo 
IBGE. Podem existir, portanto, diferenças com relação aos dados analisados nos boletins de conjuntura 
industrial anteriores. Dados do 2o trimestre de 2013 são preliminares.
Fonte: Elaboração NEIT-IE-UNICAMP com base em Sistema de Contas Nacionais (SCN)/IBGE.

Taxa trimestral 
contra trimestre 
imediatamente 

anterior (*)

Taxa trimestral contra 
mesmo trimestre do 

ano anterior

Taxa 
acumulada 

nos últimos quatro 
trimestres

I/2013 II/2013 I/2013 II/2013 I/2013 II/2013

Agropecuária 9,4 3,9 17,0 13,0 3,9 7,4

Indústria (0,2) 2,0 (1,4) 2,8 (1,2) 0,1

Extrativa Mineral - - (6,6) (3,9) (3,2) (3,7)

Transformação - - (0,7) 4,6 (2,1) 0,4

Construção Civil - - (1,3) 4,0 0,3 0,9

Eletricidade, gás e água - - 2,6 2,1 3,3 2,7

Serviços 0,5 0,8 1,9 2,3 1,7 1,9

PIB a preço básico 0,7 1,5 1,8 3,2 1,1 1,7

PIB a preços de mercado 0,6 1,5 1,9 3,3 1,2 1,9

Despesa de consumo das famílias 0,0 0,3 2,1 2,3 3,0 2,9

Despesa de consumo da administração pública 0,0 0,5 1,6 1,0 2,8 2,2

Formação bruta de capital fixo 4,6 3,6 3,0 9,0 (2,8) 0,2

Exportação de bens e serviços (6,9) 6,9 (5,7) 6,3 (2,3) (0,1)

Importação de bens e serviços (-) 5,7 0,6 7,4 7,9 0,6 2,1

manteve a trajetória de aceleração do 
crescimento do produto brasileiro des-
de o terceiro trimestre de 2012, na série 
de dados referenciados aos mesmos tri-
mestres dos anos anteriores. Cabe tam-
bém destacar o crescimento de 1,9% do 
produto brasileiro no acumulado dos úl-
timos quatro trimestres terminados em 
junho de 2013.



Boletim de Conjuntura Industrial 9

Analisando os componentes da oferta, 
observa-se que todas as atividades econô-
micas contribuíram positivamente para o 
comportamento do produto brasileiro no 
segundo trimestre de 2013.

A indústria brasileira, que havia apre-
sentado um desempenho medíocre des-
de o segundo trimestre de 2012, voltou 
a mostrar um crescimento mais robusto 
no segundo frente ao primeiro trimestre 
de 2013 (2,0%), depois da elevação mar-
ginal apresentada no quarto trimestre de 
2012 (0,2%) e do encolhimento apresenta-
do no primeiro trimestre de 2013 (-0,2%), 
comparando-se com trimestres imediata-
mente anteriores sem efeitos da sazonali-
dade. A indústria brasileira mostrou ainda 
melhor desempenho frente ao segundo 
trimestre de 2012 (2,8%). Quase todas as 
atividades industriais apresentaram eleva-
ção na comparação com o período de abril 
a junho de 2012: indústria de transforma-
ção (4,6%), construção civil (4,0%) e pro-
dução e distribuição de eletricidade, gás 
e água (2,1%). A exceção ficou por con-
ta da indústria extrativa mineral (-3,9%). 
Considerando-se os dados acumulados 
em 12 meses findos em junho de 2013, 
o crescimento da indústria brasileira não 
se mostrou tão relevante (0,1%), com ex-
pressiva contribuição negativa da indústria 
extrativa (-3,7%), que conseguiu ofuscar o 
comportamento positivo da indústria de 
transformação (0,4%), da construção ci-
vil (0,9%) e da produção e distribuição de 
eletricidade, gás e água (2,7%) no mesmo 
período. Cumpre enfatizar, no entanto, a 
retomada do crescimento, mesmo que 
modesta, da indústria brasileira, na série 
de dados acumulados em 12 meses, o 
que não se observava desde o primeiro tri-
mestre de 2012.

O desempenho da indústria brasileira 
no segundo trimestre não deve, entretan-
to, reduzir a preocupação do governo e do 
empresariado com o futuro das atividades 
industriais realizadas no país, que continu-
am sendo afetadas pela dificuldade de re-
tomada dos mercados consumidores ex-
ternos e pelo acirramento da concorrência 
de produtos importados, mesmo em con-
texto recente de desvalorização cambial, 
assim como pela relutância observada 
nos investimentos domésticos, frequente-
mente afetados pelas incertezas decorren-

tes da falta de confiança na sustentação 
do crescimento econômico. 

A agropecuária continuou se desta-
cando no segundo trimestre de 2013. O 
produto agropecuário elevou-se 3,9% so-
bre o primeiro trimestre de 2013, depois 
de ter apresentado expressiva expansão 
de 9,4% no primeiro trimestre do ano em 
relação ao último trimestre de 2012, em 
série dessazonalizada (Tabela 1). Manteve 
forte crescimento de 13,0% no segundo 
trimestre de 2013 sobre o mesmo perí-
odo de 2012, mesmo que de forma me-
nos relevante do que a observada no pri-
meiro trimestre do ano corrente frente a 
igual trimestre do ano passado (17,0%). 
Observou-se aceleração do crescimento 
da atividade agropecuária no acumulado 
em quatro trimestres encerrados em ju-
nho de 2013 (para 7,4%). Como destaca-
do no Boletim de Conjuntura Industrial de 
Junho de 2013, o desempenho positivo 
das safras agrícolas tem contribuído para 
o crescimento do produto agropecuário 
e, consequentemente, para a expansão 
da economia brasileira. A colheita recor-
de de grãos e fibras da safra 2012/2013 
contribuiu para o crescimento econômico 
do segundo trimestre de 2013. Os resul-
tados observados espelham o estimulante 
contexto internacional de preços no perío-
do de plantio, justificado pelas perdas de 
safra no Hemisfério Norte no segundo se-
mestre de 2012, segundo a Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). 
A instituição destacou ainda a expansão 
do crédito rural por meio do Plano Agrícola 
e Pecuário 2012/2013 e o clima favorável 
como importantes fatores de estímulo aos 
bons resultados recentes da colheita no 
Brasil (BRANCO, 30/08/2013). 

No que diz respeito aos componentes 
da demanda interna, destacou-se nova-
mente o comportamento da formação 
bruta de capital fixo (FBCF) (3,6%) diante 
do desempenho tímido tanto do consumo 
das famílias (0,3%) quanto do consumo da 
administração pública (0,5%) no segundo 
comparado ao primeiro trimestre de 2013, 
descontados os efeitos sazonais (Tabela 
1). Dados do segundo trimestre de 2013 
comparados aos do mesmo período de 
2012 comprovaram a importância dos in-
vestimentos dentre os componentes da 
demanda interna para garantir o cresci-
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mento econômico brasileiro. No período 
citado, notou-se crescimento expressivo 
da formação bruta de capital fixo (9,0%), 
que se combinou com a elevação relati-
vamente mais modesta do consumo das 
famílias (2,3%) e do consumo do gover-
no (1,0%) para viabilizar a expansão do 
produto brasileiro. O consumo das famí-
lias e do governo continuou mantendo 
a liderança do crescimento do produto 
brasileiro no acumulado em 12 meses 
terminados em junho de 2013 (respec-
tivamente, 2,9% e 2,2%), consideran-
do que os investimentos apresentaram 
modesto crescimento (0,2%) no mesmo 
período. Contudo, o consumo apresen-
tou desaceleração enquanto os investi-
mentos lograram reverter sua trajetória 
descendente e retomaram o crescimen-
to. A sustentação de uma trajetória virtu-
osa dos investimentos deverá ser ainda 

Gráfico 1 – Taxa de Investimento Brasileira 
(I/2001 a II/2013) 

(média móvel em doze meses – em %) 

Fonte: Elaboração NEIT-IE-UNICAMP com base em Contas Nacionais Trimestrais/IBGE.

A taxa de investimento parece ter res-
pondido, mesmo que de forma ainda con-
tida, ao conjunto dos diversos estímulos 
governamentais1. Além disso, outros fa-
tores podem contribuir para incentivar 
os investimentos, como a aceleração de 
projetos de investimentos públicos em in-
fraestrutura e os leilões de concessão de 
rodovias e aeroportos à iniciativa privada. 

comprovada com dados dos próximos 
trimestres.

Considerando o comportamento dos 
investimentos e do produto interno bru-
to, observa-se que a taxa de investimen-
to brasileira (FBCF/PIB) apresentou mo-
desta recuperação no segundo trimestre 
de 2013 (Gráfico 1). Na série histórica, 
sua média móvel em doze meses man-
teve-se positiva e crescente a partir do 
primeiro trimestre de 2010 até o primei-
ro trimestre de 2011, quando atingiu seu 
auge (19,5%). Passou a enfrentar uma 
trajetória descendente desde o segun-
do trimestre de 2011 até o primeiro tri-
mestre de 2013. Houve reversão do mo-
vimento contracionista da média móvel 
em doze meses da taxa de investimentos 
brasileira no segundo trimestre de 2013, 
quando atingiu 18,3%, embora aquém 
dos níveis anteriormente alcançados.

15.0%

15.5%

16.0%

16.5%

17.0%

17.5%

18.0%

18.5%

19.0%

19.5%

20.0%

I/2001 I/2002 I/2003 I/2004 I/2005 I/2006 I/2007 I/2008 I/2009 I/2010 I/2011 I/2012 I/2013

Conta-se também com o bom desempe-
nho econômico do segundo trimestre de 
2013 para estimular o empresariado a 
voltar a investir. O cenário internacional e 
suas repercussões sobre a economia bra-
sileira continuam sendo, porém, fontes de 
incertezas em relação ao futuro.

Prosseguindo a análise dos componen-
tes da demanda interna, notou-se a perda 
de dinamismo do crescimento das impor-
tações brasileiras de bens e serviços no 
segundo trimestre frente ao primeiro tri-

1. Para uma lista mais detalhada de estímulos, consultar os Boletins 
de Conjuntura Industrial de Setembro e de Dezembro de 2012 e de 
Junho de 2013.

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
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mestre de 2013 (para 0,6%), em série des-
sazonalizada, (Tabela 1). Na comparação 
com o segundo trimestre de 2012, toda-
via, as importações brasileiras apresenta-
ram significativa elevação (7,9%), inclusive 
superando o crescimento apresentado no 
primeiro trimestre de 2013 frente ao mes-
mo período de 2012 (7,4%). No acumula-
do em 12 meses terminados em junho de 
2013, notou-se também o aumento das 
importações (2,1%), de forma modesta 
quando comparada à expressiva expansão 
observada em 2011 (9,7% − SCN/IBGE), 
porém com maior intensidade quando 
comparada ao tímido crescimento de 
2012 (0,2% − SCN/IBGE).  Como analisa-
do no Boletim de Conjuntura Industrial de 
Junho de 2013, a mudança na direção da 
taxa de câmbio e o próprio arrefecimento 
da demanda reduziram o efeito negativo 
da competição das importações sobre a 
produção industrial doméstica a partir do 
início de 2012. Mesmo assim, as impor-
tações devem continuar sendo fonte de 
constante preocupação do governo e do 
empresariado brasileiro no futuro próximo 
em função da demanda global continuar 
enfraquecida. 

As exportações brasileiras devem ser 
aqui destacadas por sua recuperação no 
segundo frente ao primeiro trimestre de 
2013 (6,9%) depois da preocupante con-
tração no primeiro trimestre do ano cor-
rente sobre o quarto trimestre de 2012 
(-6,9%) (Tabela 1). Na série histórica das 
exportações brasileiras, observava-se, an-
tes do último trimestre do ano passado, a 
alternância de momentos de crescimento 
reduzido com contração marginal desde o 

segundo trimestre de 2010 (SCN/IBGE). As 
exportações também retomaram o cresci-
mento no segundo trimestre de 2013 fren-
te a igual período de 2012 (6,3%), depois 
de terem apresentado encolhimento no 
primeiro trimestre de 2013 comparado ao 
mesmo trimestre de 2012 (-5,7%). Con-
tudo, a taxa acumulada nos últimos doze 
meses encerrados em junho de 2013 dei-
xou transparecer as dificuldades enfrenta-
das pelas exportações brasileiras em tri-
mestres anteriores (-0,1%). Os resultados 
negativos das taxas acumuladas devem 
ser destacados, pois não haviam sido ob-
servados há três anos, desde o primeiro 
trimestre de 2010 (SCN/IBGE). 

A recuperação das exportações combi-
nou-se ao crescimento modesto das im-
portações resultando em uma contribui-
ção positiva do setor externo ao produto 
interno brasileiro no segundo trimestre 
frente ao primeiro trimestre de 2013. Não 
se pode deixar de lembrar, entretanto, as 
incertezas que ainda rondam o cenário 
internacional, marcado por reduzido cres-
cimento ou mesmo contração das eco-
nomias centrais e por limitada expansão 
das economias emergentes, colocando o 
futuro dinamismo da economia brasileira 
nas mãos do comportamento da deman-
da interna, mais especificamente de seu 
componente investimento. Confirmando 
o que se destacou no Boletim de Conjun-
tura Industrial de Junho de 2013, o de-
sempenho da demanda interna depende 
atualmente mais dos movimentos da for-
mação bruta de capital fixo do que daque-
les relacionados ao consumo das famílias 
e do governo.

1.2. ANÁLISE DA PRODUÇÃO FÍSICA INDUSTRIAL
A produção física da indústria brasilei-

ra apresentou desempenho modesto no 
segundo trimestre de 2013. Houve peque-
no crescimento da produção da indústria 
brasileira (1,0%) decorrente da reduzida 
expansão da produção física tanto da in-
dústria de transformação (0,8%) quanto 
da indústria extrativa (0,7%) no segundo 
trimestre em relação ao primeiro trimes-
tre de 2013, em série dessazonalizada 
(Tabela 2). No caso da indústria extrativa, 
observou-se uma reversão da preocupan-
te contração marginal que havia marcado 

o primeiro trimestre de 2013 comparado 
ao último trimestre de 2012. 

Comportamento similar pode ser ob-
servado no acumulado em doze meses 
encerrados em junho de 2013, porquanto 
a produção física industrial também apre-
sentou tímido crescimento (0,2%), porém 
como resultado da combinação da mo-
desta elevação da produção da indústria 
de transformação (0,5%), que conseguiu 
compensar o encolhimento da produção 
extrativa (-3,5%) (Tabela 2). Este cresci-
mento da produção industrial brasileira, 
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mesmo que modesto, deve ser destaca-
do, pois rompeu com o movimento de 
contração observado desde o primeiro 
trimestre de 2012, com base na evolução 
das taxas de variação acumulada em doze 
meses, calculadas ao final de cada trimes-
tre do ano. 

O desempenho da produção industrial 
brasileira revelou-se mais promissor no 
segundo trimestre de 2013 quando se uti-
liza como referência o ano passado (Tabe-
la 2).  Comparando-se o segundo trimes-
tre de 2013 com igual trimestre de 2012, 
observou-se importante recuperação da 
produção física industrial (4,3%), exclusi-

Atividades
III

2012
IV

2012
I

2013
II

2013

Taxa de variação trimestral em relação ao trimestre imediatamente anterior (com ajuste sazonal)

Indústria Geral 1,5 (0,1) 0,9 1,0

Indústria Extrativa (2,7) 3,6 (7,9) 0,7

Indústria de Transformação 1,7 (0,2) 1,6 0,8

Taxa de variação trimestral em relação ao mesmo trimestre do ano anterior

Indústria Geral (2,4) (0,3) (0,4) 4,3

Indústria Extrativa (2,1) 0,5 (6,1) (6,7)

Indústria de Transformação (2,4) (0,4) 0,0 5,1

Taxa de variação acumulada nos últimos quatro trimestres

Indústria Geral (2,9) (2,6) (1,9) 0,2

Indústria Extrativa 0,1 (0,4) (1,8) (3,5)

Indústria de Transformação (3,1) (2,7) (1,9) 0,5

vamente liderada pela elevação da produ-
ção da indústria de transformação (5,1%), 
considerando a queda da produção da in-
dústria extrativa (-6,7%) no mesmo perío-
do (Tabela 2). O destaque, portanto, ficou 
para a produção da indústria de transfor-
mação, que desde o terceiro trimestre de 
2011 não apresentava um resultado posi-
tivo na série de dados trimestrais referen-
tes a trimestres de anos anteriores. O de-
sempenho favorável da produção física da 
indústria de transformação inclusive supe-
rou o da indústria geral, logrando diminuir 
o efeito negativo da queda da produção 
extrativa.

Tabela 2 – Taxa de Variação da Produção 
Industrial Brasileira

(III/2012 a II/2013) (em %)

Nota: Os dados incorporam a eventual revisão dos números anteriormente divulgados pelo IBGE. Podem 
existir, portanto, diferenças com relação aos dados contidos nos boletins de conjuntura industrial anteriores. 
Fonte: Elaboração NEIT-IE-UNICAMP com base em Pesquisa Industrial Mensal-Produção Física (PIM-PF)/IBGE.

Os últimos dados disponíveis referentes 
ao mês de julho de 2013, quando compara-
dos aos do mesmo mês de 2012, mostraram 
incremento da produção física da indústria 
geral (2,0%), liderado pela expansão da pro-
dução da indústria de transformação (2,3%), 
considerando a redução da produção extra-
tiva (-2,5%) (PIM-PF/IBGE). A produção física 
da indústria geral e da indústria de trans-
formação apresentou crescimento mensal 
contínuo desde sua surpreendente recupe-
ração em abril de 2013 frente a abril de 2012 
(8,4% e 9,4%, respectivamente), não sendo, 
contudo, acompanhada pela produção da 
indústria extrativa, que tem sofrido persis-
tentes contrações mensais desde fevereiro, 

na série de dados comparativa com os mes-
mos meses do ano passado (PIM-PF/IBGE). 
Por sua vez, a comparação de dados de ju-
lho com os de junho de 2013, em série livre 
de efeitos sazonais, revelou comportamen-
tos contracionistas da produção da indústria 
de transformação e da indústria geral (-2,4% 
e -2,0%, respectivamente), além de estag-
nação da indústria extrativa, o que coloca 
em dúvida a manutenção de uma trajetória 
mais promissora para a produção industrial 
brasileira.

A análise do comportamento da produ-
ção da indústria brasileira por categorias de 
uso permite destacar o desempenho positi-
vo da produção dos bens de capital frente 
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ao dos bens intermediários e de consumo 
no segundo trimestre de 2013, repetindo 
o que havia sido observado no primeiro tri-
mestre do ano.

Manteve-se a tendência de expansão da 
produção de bens de capital, mesmo que 
em nível mais moderado, no segundo frente 
ao primeiro trimestre de 2013 (4,2%), que 
havia ocorrido no primeiro trimestre de 2013 
em relação ao último trimestre de 2012 
(9,1%), na série de dados dessazonalizados 
(Tabela 3). Tal comportamento marginal da 
produção física dos bens de capital refletiu 
o desempenho da formação bruta de ca-
pital fixo nos mesmos períodos. Digna de 
nota é a expressiva elevação da produção 
dos bens de capital no segundo trimestre 
de 2013 comparado ao mesmo trimestre 
de 2012 (18,1%), que novamente recebeu 
significativa contribuição do incremento da 
produção de caminhões e ônibus (54,6% 
− PIM-PF/IBGE, dados por subsetores in-
dustriais). Conforme observado no Boletim 
de Conjuntura Industrial de Junho de 2013, 
essas taxas de crescimento trimestral foram 
somente superadas pelas observadas nos 
três primeiros trimestres de 2010, quando 
os investimentos também apresentaram 
intensa recuperação pós-crise internacio-
nal. O desempenho da produção de bens 
de capital no segundo trimestre de 2013 
conseguiu inclusive reverter o movimento 
contracionista observado na série de dados 
acumulados em doze meses. Houve ligei-

ra elevação da produção física de bens de 
capital no acumulado em quatro trimestres 
encerrados em junho de 2013 (0,4%), o que 
não se observava desde o último trimestre 
de 2011. Cabe lembrar que a produção bra-
sileira de bens de capital continua bastante 
dependente da capacidade de resposta dos 
investimentos e da produção industrial do-
méstica ao tratamento especial recebido do 
governo, em contexto de reduzido dinamis-
mo da economia internacional. 

Confirmou-se o crescimento da produ-
ção física de bens de capital no mês de julho 
de 2013 quando comparado ao mês de julho 
de 2012, com base em dados recentemente 
divulgados (15,2%) (PIM-PF/IBGE). A maioria 
dos bens de capital apresentou elevação de 
produção no mesmo período, com a exce-
ção dos bens de capital para fins industriais 
não-seriados e de bens de capital para o se-
tor de energia elétrica.  A produção de bens 
de capital agrícolas liderou a expansão da 
produção dessa categoria de uso no mês de 
julho de 2013 sobre julho de 2012 (38,4%). 
Contudo, a comparação de dados de produ-
ção física de bens de capital do mês de julho 
com os do mês de junho de 2013, feitos os 
ajustes sazonais, indicou cenário distinto, 
decorrente da contração marginal (-3,3%) 
observada no período citado. Não há como 
afirmar, portanto, a existência de uma sus-
tentada recuperação da produção brasileira 
de bens de capital enquanto o cenário nacio-
nal e internacional não se tornar mais claro.
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A análise da produção física de bens de 
consumo duráveis permite destacar sua 
recuperação marginal no segundo face 
ao primeiro trimestre de 2013, em série 
dessasonalizada (2,9%) (Tabela 3). O cres-
cimento mais expressivo da produção de 
bens duráveis apresentou-se no segundo 
trimestre de 2013 em comparação a igual 
período de 2012 (8,1%), seguindo o com-
portamento já mencionado para os bens 
de capital. Tal crescimento foi liderado 
pelo aumento da produção física de veícu-
los automotores para passageiros (9,3%) 
no mesmo período (PIM-PF/IBGE). Como 
observado para os bens de capital, o com-
portamento da produção de bens duráveis 
no segundo trimestre de 2013 conseguiu 
também reverter a trajetória descendente 
da série de dados acumulados em doze 
meses. Dados acumulados até junho de 
2013 indicaram crescimento da produção 
física de bens duráveis (3,7%), o que não 
se observava desde o terceiro trimestre de 
2011. Para tal crescimento, houve signifi-
cativa contribuição do desempenho posi-
tivo da produção de veículos automotores 
para passageiros (8,7%) no mesmo perío-
do. De acordo com o Boletim de Conjuntu-
ra Industrial de Junho de 2013, a prorroga-

Categorias de uso
III

2012
IV

2012
I

2013
II

2013

Taxa de variação trimestral em relação ao trimestre imediatamente anterior (com ajuste sazonal)

Bens de capital 1,7 0,0 9,1 4,2

Bens intermediários 1,5 (0,2) 0,1 (0,3)

Bens de consumo duráveis 5,4 (0,7) (1,5) 2,9

Bens de consumo semiduráveis e não duráveis 1,0 0,6 (0,8) 0,6

Taxa de variação trimestral em relação ao mesmo trimestre do ano anterior

Bens de capital (12,2) (9,9) 9,7 18,1

Bens intermediários (1,3) (0,2) (1,0) 1,8

Bens de consumo duráveis 0,0 5,5 1,5 8,1

Bens de consumo semiduráveis e não duráveis (0,8) 1,5 (3,4) 2,7

Taxa de variação acumulada nos últimos quatro trimestres

Bens de capital (9,7) (11,8) (6,8) 0,4

Bens intermediários (1,7) (1,6) (1,5) (0,2)

Bens de consumo duráveis (7,0) (3,4) (0,2) 3,7

Bens de consumo semiduráveis e não duráveis (0,6) 0,1 (1,0) 0,0

Tabela 3 – Taxa de Variação da Produção 
Industrial por Categorias de Uso

(III/2012 a II/2013) (em %)

Nota: Os dados incorporam a eventual revisão dos números anteriormente divulgados pelo IBGE. Podem 
existir, portanto, diferenças com relação aos dados contidos nos boletins de conjuntura industrial anteriores. 
Fonte: Elaboração NEIT-IE-UNICAMP com base em Pesquisa Industrial Mensal-Produção Física (PIM-PF)/IBGE.

ção das desonerações do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) para auto-
móveis até julho de 2013, embora com 
descontos gradativamente menores ao 
longo do primeiro semestre do ano, além 
da elevação do IPI sobre carros impor-
tados de fora do México e do Mercosul, 
devem ser elencados como importantes 
fatores de estímulo à produção doméstica 
de automóveis e, consequentemente, de 
bens de consumo duráveis em geral. 

Dados mais recentes mostraram enco-
lhimento da produção física de bens de 
consumo duráveis em julho comparado a 
junho de 2013 (-7,2%, com ajuste sazonal). 
Para tal desempenho marginal, contribuiu 
a contração da produção física de veículos 
automotores no mesmo período (-5,4%, 
com ajuste sazonal) (PIM-PF/IBGE). Se-
gundo dados da Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores (AN-
FAVEA), contudo, a produção de automó-
veis e de comerciais leves voltou a subir 
em agosto com relação a julho de 2013 
(9,5%), indicando a reversão do compor-
tamento negativo observado no mês ante-
rior. O desempenho da produção de bens 
de consumo duráveis tem se mostrado 
bastante dependente da produção de veí-



Boletim de Conjuntura Industrial 15

culos, o que gera incertezas quanto ao fu-
turo dos bens duráveis. 

A produção física de bens intermediá-
rios tem sido afetada pela dificuldade de 
recuperação sustentada da demanda in-
terna e pela grande incerteza relacionada 
à demanda externa por insumos básicos 
e produtos primários. Dados do segundo 
face aos do primeiro trimestre de 2013, 
em série livre de influências sazonais, 
mostraram que a produção física de bens 
intermediários voltou a sofrer contração 
(-0,3%) (Tabela 3). Confirma-se, mais uma 
vez, a alternância de trimestres de baixo 
crescimento com trimestres de retração 
da produção de bens intermediários, consi-
derando-se a comparação com trimestres 
imediatamente anteriores. Modesto cres-
cimento apareceu no segundo trimestre 
de 2013 frente ao mesmo período de 2012 
(1,8%). Contudo, as dificuldades da produ-
ção brasileira de bens intermediários reve-
laram-se no movimento persistentemente 
contracionista observado na evolução das 
variações acumuladas em quatro trimes-
tres. Os últimos dados disponíveis refe-
rentes ao mês de julho de 2013 também 
mostraram contração da produção física de 
bens intermediários com relação a junho de 
2013 (-0,7%, com ajuste sazonal), apesar 
de uma pequena expansão na comparação 
com julho de 2012 (0,2%), desestimulando 
qualquer expectativa de desempenho mais 
robusto dessa categoria de uso ao longo 
dos próximos meses de 2013.

A produção de bens de consumo se-
miduráveis e não duráveis segue depen-
dente do comportamento da renda e do 
consumo interno, apresentando tímido 
crescimento no segundo comparado ao 
primeiro trimestre de 2013, em série des-
sazonalizada (0,6%). Seu desempenho foi 
mais robusto no segundo trimestre do 
ano corrente comparado a igual período 
do ano passado (2,7%). Em ambos os ca-
sos, houve reversão do comportamento 
negativo observado no primeiro trimestre 
de 2013. Como no caso dos bens interme-
diários, observa-se a alternância de trimes-
tres de baixo crescimento com trimestres 
de retração da produção nos últimos dois 
anos. Dados acumulados em doze meses 
terminados em junho de 2013 mostraram 
estagnação da produção dos semidurá-
veis e não duráveis (Tabela 3). Conforme 

reiterado no Boletim de Conjuntura Indus-
trial de Junho de 2013, o desempenho 
recente da produção dessa categoria de 
uso tem refletido o esgotamento do con-
sumo interno como vetor de sustentação 
do crescimento econômico. Além disso, 
alguns setores incluídos nessa categoria 
de uso têm amargado perdas devido aos 
impactos da concorrência de produtos im-
portados. 

Detalhando a análise da produção físi-
ca industrial brasileira por subsetores in-
dustriais, com base na pesquisa do IBGE, 
constata-se que a maioria dos setores 
analisados (19 dos 27 setores) apresen-
tou contração ou reduzido incremento 
de produção (de 0,3% a 1,0%) no segun-
do frente ao primeiro trimestre de 2013. 
Dentre os demais setores da pesquisa 
que apresentaram maior crescimento de 
sua produção no mesmo período (8 dos 
27 setores), somente dois (2) conseguiram 
atingir uma expansão mais robusta: fumo 
(42,4%) e veículos automotores (8,6%). 
Comparando-se dados de produção física 
do segundo trimestre de 2013 com os do 
mesmo trimestre de 2012 por subsetores 
industriais, percebeu-se uma situação dis-
tinta: expansão de produção na maioria 
dos setores incluídos na pesquisa (19 dos 
27 setores – PIM-PF/IBGE). Destacaram-se 
o setor de veículos automotores (17,5%); 
o setor de equipamentos médico-hospi-
talares (16,4%); o setor de máquinas e 
equipamentos (12,0%) e o setor de refino 
de petróleo e álcool (10,0%). A análise do 
comportamento da produção física deta-
lhada por subsetores industriais, portanto, 
mostra a persistência da fragilidade do 
movimento de recuperação do conjunto 
da indústria brasileira no segundo trimes-
tre de 2013, concretizando-se em desem-
penhos distintos dos diversos setores, 
com resultados claramente diferenciados 
a depender da base de referência tempo-
ral adotada.

Em suma, o segundo trimestre de 2013 
foi marcado por um desempenho modes-
to da produção industrial brasileira. Desta-
cou-se o comportamento da produção de 
bens de capital, em cenário de expansão 
da formação bruta de capital fixo, secun-
dada pela produção de bens de consumo 
duráveis, com clara contribuição da produ-
ção de veículos. Houve, contudo, modes-
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to desempenho da produção das demais 
categorias de uso, as quais sentiram de 
forma mais intensa os níveis reduzidos de 
crescimento do gasto das famílias e do 
consumo do governo, além de, no caso 
específico dos bens intermediários, a ele-
vada incerteza presente no cenário inter-
nacional. Como destacado no Boletim de 

No que se refere à geração de empre-
gos formais na indústria brasileira, os re-
sultados do segundo trimestre de 2013 
mostraram-se semelhantes aos do mes-
mo período do ano anterior. De acordo 
com dados do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (CAGED/MTE), 
houve uma geração líquida de 63.115 
postos de trabalho entre abril e junho de 
2013 (Tabela 4). Frente ao mesmo perí-
odo do ano anterior, nota-se pequena 
variação na criação de vagas, com uma 
diferença positiva de apenas 223 pos-
tos de trabalho em 2013. No entanto, tal 
resultado mostra-se bastante modesto 
comparativamente aos valores observa-
dos nos segundos trimestres de 2010 e 
2011. No total do primeiro semestre de 
2013, a indústria brasileira gerou 163.467 

Conjuntura Industrial de Junho de 2013, 
a reativação da demanda, especialmente 
estimulada pela formação bruta de capital 
fixo com menor participação do consumo, 
somente acarretará expansão da produ-
ção industrial doméstica caso se rearticu-
le novamente o incremento da demanda 
com o da oferta industrial.

1.3. EVOLUÇÃO DO EMPREGO INDUSTRIAL
empregos formais, quase 47 mil a mais 
em relação ao mesmo período de 2012. 
Tal diferença, contudo, se deve ao melhor 
desempenho observado no primeiro tri-
mestre do ano. 

Os setores que se mostraram de maior 
relevância para a geração de empregos no 
segundo trimestre foram o de produtos 
alimentícios (15 mil vagas) e de derivados 
de petróleo (14 mil), sendo esses dois se-
tores responsáveis por quase metade dos 
63 mil empregos gerados pela indústria 
brasileira como um todo (CAGED/MTE, 
dados por setores industriais). Entretanto, 
o setor produtor de alimentos, bastante 
representativo em termos de emprego na 
indústria, gerou 10 mil postos de trabalho 
a menos em relação ao segundo trimestre 
de 2012.

Ano Criação de Vagas
Massa de Salários de Contratações Líquidas

(em R$ mil de dez/10*)

 
1o 

trim.
2o 

trim.
3o

trim.
4o 

trim.
Total

1o 
trim.

2o 
trim.

3o

trim.
4o 

trim.
Total

2010 199.187 186.139 203.873 (111.408) 477.791 104.290 76.794 92.038 (147.372) 125.750

2011 127.798 117.211 128.704 (188.217) 185.496 46.400 41.794 26.054 (228.229) (113.981)

2012 53.742 62.892 110.499 (182.320) 44.813 (28.420) (22.893) (15.274) (247.823) (314.410)

2013 100.352 63.115 - - - (4.347) (40.813) - - -

Tabela 4 – Criação de Vagas e Massa Salarial 
das Contratações Líquidas na Indústria 

Brasileira (I/2010 a II/2013)

*Dados deflacionados pelo IPCA (IBGE).
Fonte: Elaboração NEIT-IE-UNICAMP com base em CAGED/MTE.

Considerando a massa salarial líquida 
(massa salarial dos admitidos menos a 
dos desligados) dos trabalhadores da in-
dústria, os dados revelam perda líquida de 
pouco mais de 40 milhões de reais no se-
gundo trimestre de 2013 (Tabela 4). Pelo 
sétimo trimestre consecutivo, há perda 
de massa salarial. Dentre os sete trimes-

tres de perda, cinco apresentaram valores 
positivos na criação de vagas, permitindo 
a conclusão de que trabalhadores estão 
sendo contratados por salários menores 
do que aqueles dos trabalhadores desli-
gados, como insistentemente lembrado 
nos vários números dos Boletins de Con-
juntura Industrial. A perda líquida de mas-
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sa salarial no primeiro trimestre de 2013 
havia sido relativamente pequena (quatro 
milhões de reais) comparativamente à ob-
servada nos outros seis trimestres. Con-
tudo, o resultado do segundo trimestre 
mostrou-se bastante significativo, repre-
sentando quase o dobro da perda verifica-
da no mesmo período de 2012, sendo que 
a geração líquida de vagas foi praticamen-
te de mesma magnitude. 

A trajetória da geração de empregos 
industriais torna-se mais evidente quan-
do se analisa o comportamento da mé-
dia móvel em doze meses das contra-
tações líquidas (Gráfico 2). Seguindo o 
movimento de recuperação da crise até 

Os dados da Pesquisa Industrial Men-
sal de Empregos e Salários (PIMES/
IBGE)2 apontaram no mesmo sentido das 
informações anteriormente analisadas in-
dicando diminuição no ritmo de geração 
de empregos na indústria brasileira no se-
gundo trimestre de 2013 (Gráfico 3). Con-
siderando o índice acumulado nos últimos 
quatro trimestres encerrados em junho 

julho de 2010, em que se atingiu o ápice 
de criação média de 46 mil postos de tra-
balho ao mês, observou-se uma tendên-
cia de queda da média das contratações 
líquidas até o final de 2012, chegando à 
média de pouco mais de três mil vagas 
criadas por mês. Conforme indicado no 
Boletim de Conjuntura Industrial de Ju-
nho de 2013, parecia haver nos três pri-
meiros meses de 2013 uma tendência 
de dinamização da geração de empre-
gos. Contudo, os últimos dados obtidos 
voltaram a apontar para uma tendência 
declinante, mostrando que a evolução 
no início do ano parece ter sido de fôle-
go curto.

Gráfico 2 – Média Móvel(1) das Contratações 
Líquidas da Indústria Brasileira (jan./2010 a 

jul./2013) (em milhares de vagas)

(1) Média móvel em 12 meses.
Fonte: Elaboração NEIT-IE-UNICAMP com base em CAGED/MTE.

de 2013, notou-se redução do emprego 
industrial (-1,13%). Utilizando dados li-
vres de influências sazonais, percebeu-se 
que o desempenho do segundo trimestre 
de 2013 foi ainda inferior ao do trimestre 
imediatamente anterior (-0,12%). Por fim, 
o índice acumulado ao longo do ano (1º 
semestre de 2013) também apresentou 
variação negativa (-0,74%).

2. A PIMES/IBGE tem cobertura amostral, incluindo empresas com 
cinco funcionários ou mais, enquanto o CAGED/MTE apresenta os 
resultados de todas as empresas que realizaram contratação/desli-
gamento de empregados formais no período pesquisado, tendo, as-
sim, cobertura censitária. Portanto, podem-se encontrar tendências 
divergentes nas duas fontes de dados utilizadas, principalmente em 
setores com predomínio de pequenas e médias empresas.
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Em suma, os dados relativos ao emprego 
na indústria brasileira mostraram a persistên-
cia da desaceleração da geração de postos 
de trabalho no segundo trimestre de 2013, 
apesar de um resultado relativamente anima-

Gráfico 3 – Variações do Emprego Industrial 
Brasileiro no Segundo Trimestre de 2013 

(em %)

Fonte: Elaboração NEIT-IE-UNICAMP com base em PIMES/IBGE.

dor no primeiro trimestre do ano. O que mais 
chamou atenção foi a existência de mais um 
trimestre com perda de massa salarial mes-
mo com a positiva geração de empregos, 
ademais de sua significativa magnitude.

A balança comercial brasileira apre-
sentou um superávit de US$ 2,1 bilhões 
no segundo trimestre de 2013, o que 
compensou apenas parcialmente o saldo 
negativo de US$ 5,2 bilhões observado 
no primeiro trimestre do ano (FUNCEX). 
A balança comercial registrou, portanto, 
um déficit de US$ 3,1 bilhões no primeiro 
semestre de 2013. A conta do comércio 
externo brasileiro nesse mesmo período 
não era deficitária desde 1999, segundo 
a série histórica disponibilizada pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento, da Indús-
tria e do Comércio Exterior (MDIC). O re-
sultado comercial atingido no segundo 
face ao primeiro trimestre de 2013 de-
correu da superioridade da expansão do 
valor das exportações (25,1%) frente ao 
crescimento do valor das importações 
(9,9%) (Tabela 5). O aumento das expor-
tações brasileiras do primeiro para o se-
gundo trimestre de 2013 resultou exclu-
sivamente da elevação das quantidades 
exportadas (26,7%) dada a queda dos 
preços dos produtos exportados (-1,2%). 

1.4. COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO
A expansão das importações brasileiras 
no mesmo período também foi causada, 
em grande medida, pelo aumento das 
quantidades importadas (8,9%), consi-
derando a elevação modesta dos preços 
de importação (0,8%). 

Cotejando os dados comerciais do se-
gundo trimestre de 2013 com os de igual 
período de 2012, notou-se que o saldo 
comercial praticamente reduziu-se pela 
metade (respectivamente, US$ 2,1 bilhões 
comparado a US$ 4,6 bilhões) em decor-
rência da superioridade do aumento do 
valor das importações (7,0%) frente ao in-
cremento do valor das exportações (2,3%) 
(Tabela 5).  Para tal aumento das impor-
tações contribuiu a elevação do volume 
importado (9,2%) considerando a redu-
ção dos preços dos produtos importados 
(-1,9%) no período analisado. Por sua vez, 
o aumento das exportações brasileiras de-
correu exclusivamente do crescimento do 
volume exportado (7,1%) levando-se em 
conta a contração dos preços das exporta-
ções (-4,1%) no mesmo período.
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II-2013 / I-2013 II-2013 / II-2012

Valor Preço Quantum Valor Preço Quantum

Exportações

Total 25,1 (1,2) 26,7 2,3 (4,1) 7,1

  Bens de Capital 44,9 1,2 44,5 20,3 (0,4) 22,0

  Intermediários 31,5 (1,2) 33,1 6,3 (3,4) 10,4

  Consumo Duráveis 33,3 1,2 31,6 41,1 2,6 37,5

  Consumo Não Duráveis 1,8 (0,9) 2,6 2,7 (1,8) 4,6

  Combustíveis (0,8) (4,4) 4,6 (41,5) (15,5) (29,7)

Importações

Total 9,9 0,8 8,9 7,0 (1,9) 9,2

  Bens de Capital 8,9 0,6 8,3 3,7 1,0 2,6

  Intermediários 12,0 1,0 10,9 12,4 (1,4) 14,2

  Consumo Duráveis 32,6 1,4 30,7 8,7 2,6 6,1

  Consumo Não Duráveis (0,2) 2,0 (2,5) 19,9 (3,8) 24,3

  Combustíveis 3,7 (0,8) 4,1 (8,0) (6,2) (2,6)

Tabela 5 – Taxas de Variação das 
Exportações e das Importações por 

Categoria de Uso (em %) 

A expansão das exportações brasileiras 
no segundo frente ao primeiro trimestre 
de 2013 (25,1%) generalizou-se por quase 
todas as categorias de uso, com a exce-
ção dos combustíveis (Tabela 5). O desem-
penho positivo dos valores exportados de-
correu primordialmente da elevação das 
exportações de bens de capital (44,9%) 
e de bens de consumo duráveis (33,3%), 
liderada pela expansão de suas quantida-
des exportadas, dado o tímido crescimen-
to dos preços (1,2% para ambas as ca-
tegorias de uso). Os bens intermediários 
também apresentaram significativo cresci-
mento do valor exportado (31,5%), puxa-
do exclusivamente pelo volume de expor-
tação (33,1%), considerando a queda de 
preços de exportação (-1,2%) no mesmo 
período. Os combustíveis constituíram a 
única categoria de uso que amargou redu-
ção de valor exportado (-0,8%) no período 
analisado, devido exclusivamente à queda 
dos preços de exportação (-4,4%) tendo 
em vista o aumento do volume exporta-
do (4,6%). Contudo, esses últimos dados 
disponíveis para exportações de combus-
tíveis diferenciaram-se do comportamento 
altamente negativo, em termos tanto de 
quantidades quanto de preços de exporta-
ção, apresentado na passagem do último 
trimestre de 2012 para o primeiro trimes-
tre de 2013 (Boletim de Conjuntura Indus-
trial de Junho de 2013).

Os dados de exportação por cate-

Fonte: Elaboração NEIT-IE-UNICAMP com base em FUNCEX.

gorias de uso do segundo trimestre de 
2013 comparados a igual período de 2012 
mostraram, por sua vez, que o modesto 
desempenho das exportações brasileiras 
(2,3%) resultou da preocupante contra-
ção das vendas externas de combustíveis 
(-41,5%), alavancada pela queda das quan-
tidades (-29,7%) e dos preços de exporta-
ção (-15,5%). O comportamento negativo 
das vendas externas de combustíveis con-
seguiu ofuscar o excelente desempenho 
das exportações de bens de consumo 
duráveis (41,1%) e, em menor medida, 
dos bens de capital (20,3%), seguidos de 
forma mais distante pelos bens intermedi-
ários e de consumo não duráveis (respec-
tivamente, 6,3% e 2,7%) (Tabela 5). Em 
todas as categorias de uso, com a mencio-
nada exceção dos combustíveis, o com-
portamento ascendente das exportações 
foi liderado pela expansão das quantida-
des exportadas, considerando o predomí-
nio da redução de preços de exportação. 
Cabe ressaltar o caso dos bens de consu-
mo duráveis, cujo volume exportado apre-
sentou substantivo crescimento (37,5%) 
frente à modesta elevação dos preços de 
exportação (2,6%). Portanto, somente os 
combustíveis sofreram encolhimento de 
suas vendas externas, diferenciando-se 
das demais categorias de uso no período 
considerado.

Analisando o comportamento das im-
portações brasileiras por categorias de 
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uso no segundo sobre o primeiro trimes-
tre de 2012, observou-se aumento dos 
valores importados para quase todas as 
categorias. Lideraram o crescimento das 
importações no período citado os bens 
de consumo duráveis (32,6%), seguidos 
pelos bens intermediários (12,0%) e pelos 
bens de capital (8,6%), cujas importações 
foram alavancadas pelo volume importa-
do. O combustíveis também contribuíram 
para o aumento das importações brasilei-
ras no segundo frente ao primeiro trimes-
tre do ano. Como destacado no Boletim de 
Conjuntura Industrial de Junho de 2013, a 
contabilização atrasada das importações 
de petróleo e derivados ocorridas no ano 
passado segue provocando efeitos negati-
vos na balança comercial brasileira no se-
gundo trimestre do ano. Elas não ingres-
saram na conta do comércio exterior de 
2012 por conta de uma instrução norma-
tiva da Receita Federal que permitiu pos-
tergar a contabilização das importações 
de petróleo e derivados realizadas no ano 
passado. A única exceção ao aumento 
de importações no período analisado fi-
cou por conta da modesta redução das 
compras externas de bens de consumo 
não-duráveis (-0,2%), devido exclusiva-
mente à contração do volume importado 
(-2,5%) em contexto de aumento de pre-
ços (Tabela 5). Apesar de tudo, como an-
teriormente mencionado, o aumento das 
importações foi menos acentuado do que 
o das exportações nesse período, possibi-
litando a recuperação do superávit comer-
cial brasileiro no segundo trimestre do ano 
corrente tendo em vista o déficit comercial 
observado no primeiro trimestre de 2013.

Mudando a base de comparação para o 
segundo trimestre de 2012, percebeu-se a 
generalização do crescimento das impor-
tações por quase todas as categorias de 
uso, com exceção da queda verificada nos 
combustíveis (-8,0%). O crescimento ge-
neralizado das compras externas foi clara-
mente alavancado pelas quantidades im-
portadas. Destacou-se o crescimento do 
volume importado de bens de consumo 
não duráveis (24,3%) e de bens interme-
diários (14,2%) (Tabela 5). Sendo assim, 
o incremento das importações superou 
a elevação das exportações no segundo 
trimestre de 2013 referenciado ao mesmo 
período de 2012, reduzindo pela metade o 

superávit comercial atingido naquele mo-
mento. 

Concluindo a análise do comércio ex-
terno brasileiro, pode-se afirmar que o 
setor externo acabou contribuindo positi-
vamente ao produto interno brasileiro no 
segundo trimestre de 2013 por conta da 
recuperação das exportações frente ao 
modesto crescimento das importações na 
comparação com o primeiro trimestre do 
ano. O preocupante comportamento defi-
citário da balança comercial brasileira foi 
revertido no segundo trimestre de 2013, 
mas o saldo alcançado na primeira me-
tade do ano ainda se encontra negativo, 
destoando dos demais saldos atingidos 
nesse mesmo período na série histórica 
de comércio externo dos anos 2000. 

O cenário internacional continua marca-
do pela ausência de dinamismo dos princi-
pais mercados consumidores, por desace-
leração das economias emergentes, como 
a China, e por crescente agressividade da 
concorrência no plano mundial. Além dis-
so, diversas atividades econômicas, prin-
cipalmente as industriais, enfrentam pro-
blemas de competitividade, inclusive rela-
cionados ao longo período de valorização 
cambial. Tais problemas também contri-
buem para dificultar a inserção de produ-
tos brasileiros em mercados externos. O 
movimento recente de desvalorização da 
moeda nacional pode beneficiar a inser-
ção comercial externa brasileira em futuro 
próximo, o que dependerá igualmente da 
menor volatilidade cambial. Lembrando, 
contudo, que a virtuosidade do comércio 
externo brasileiro também depende da 
superação tanto dos problemas relativos 
à produção e ao comércio externo de pe-
tróleo e combustíveis quanto das dificul-
dades de competitividade dos vários se-
tores, principalmente industriais, além da 
retomada da atividade econômica mundial 
de forma mais sustentada.

A análise das informações contidas 
neste documento ressaltou a expansão 
surpreendente da economia brasileira no 
segundo trimestre de 2013, liderada pelo 
comportamento virtuoso da formação bru-
ta de capital fixo em ambiente de perda de 
dinamismo do consumo das famílias e do 
governo. Lembrou-se que os investimen-
tos continuam sofrendo com as incertezas 
presentes no mercado doméstico e inter-
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nacional e que, portanto, precisam ser in-
sistentemente estimulados com o intuito 
de garantir a sustentabilidade do cresci-
mento econômico brasileiro.

 No que se refere à produção física in-
dustrial, notou-se modesto crescimento 
ou mesmo retração para a maioria das 
categorias de uso – e para grande parte 
dos subsetores industriais brasileiros – no 
segundo frente ao primeiro trimestre de 
2013 em série dessazonalizada. Obser-
vou-se, todavia, resultados mais promis-
sores no segundo trimestre de 2013 ao se 
comparar com o mesmo período de 2012, 
considerando a produção física tanto por 
categorias de uso quanto por subsetores 
industriais. Destacou-se o substancial 
crescimento da produção de bens de ca-
pital e de bens de consumo duráveis, li-
derados por veículos automotores, no 
segundo trimestre de 2013 comparado ao 
mesmo trimestre de 2012. Ademais, no-
tou-se a semelhança dos resultados alcan-
çados pela geração de emprego industrial 
formal nos segundos trimestres de 2012 
e de 2013, acompanhada, todavia, da du-

plicação da perda de massa salarial verifi-
cada no mesmo período do ano passado. 
Afirmou-se, portanto, que trabalhadores 
industriais estão sendo contratados por 
salários menores do que aqueles dos tra-
balhadores desligados.

Por fim, ressaltou-se que o comércio 
externo brasileiro continuou marcado pe-
las dificuldades de alavancagem das ex-
portações e pela pressão competitiva das 
importações, apesar do saldo comercial 
positivo alcançado no segundo trimestre 
de 2013. O cenário de desaquecimento da 
demanda externa e de competição acirra-
da segue prejudicando o desempenho da 
conta comercial externa brasileira. Porém, 
a volta de uma trajetória mais adequada 
do câmbio, desde que acompanhada de 
menor volatilidade, pode contribuir para 
melhorar a inserção comercial externa 
brasileira em futuro próximo, a depender 
igualmente da persistência e da efetivida-
de dos estímulos aos investimentos e do 
enfrentamento dos problemas de compe-
titividade que acompanham as atividades 
econômicas brasileiras.
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Os dois últimos anos (2011 e 2012) têm 
sido de grande expectativa para aqueles 
que observam o desempenho da indústria 
de transformação brasileira. Passada a re-
cuperação de meados de 2009 e 2010, os 
estímulos concedidos à indústria, incluin-
do incentivos ao investimento e desonera-
ções à produção, têm surtido efeitos ainda 
limitados. Como o Boletim de Conjuntura 
Industrial tem ressaltado, em diversas 
edições, a análise dos dados da indústria 
apenas no âmbito local, isolados do con-
texto mundial, é insuficiente para a com-
preensão do fenômeno, que pode (e deve) 
ser explorado segundo uma perspectiva 
internacional. O texto a seguir busca justa-
mente contextualizar a desaceleração da 
produção industrial manufatureira brasilei-
ra considerando o ambiente internacional. 

2. ANÁLISE COMPARATIVA DA PRODUÇÃO  
INDUSTRIAL DE PAÍSES SELECIONADOS

Segundo dados do Banco Mundial, a 
produção líquida real da indústria manu-
fatureira global cresceu de 6,4 trilhões 
de dólares, em 2000, para 8,4 trilhões 
em 2010 (a preços constantes de 2005), 
registrando uma elevação real de quase 
32% no período. Neste processo de ex-
pansão, os ganhos foram diferenciados 
entre as regiões do mundo (Gráfico 1). Em 
uma perspectiva de médio prazo, nota-se 
a continuidade do importante movimento 
de deslocamento da produção manufatu-
reira em direção aos países em desenvol-
vimento, em especial da Ásia, que se inicia 
nos anos 80 e se prolonga ao longo dos 
anos 2000. Esse movimento manteve-se 
mesmo após o recrudescimento da crise 
internacional entre o último trimestre de 
2008 e o ano de 2009.

Gráfico 1 – Participação de Regiões e Países 
Selecionados na Produção Manufatureira 

Mundial (2000, 2005 e 2010) (em %)

Nota: Proporção do valor adicionado. Calculado a dólares constantes de 2005.
Fonte: Elaboração NEIT-IE-UNICAMP com base em dados organizados pelo Banco Mundial. 
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Os dados do Banco Mundial também 
mostram que, na Zona do Euro, o cresci-
mento real do valor agregado da indústria 
de transformação foi praticamente nulo 
entre 2000 e 2010 (0,8%); nos Estados 
Unidos o crescimento foi de 11,8% e no 
Japão de 15,1%. Brasil e África do Sul acu-
mularam ganhos de 27,3% e 26,9%, res-
pectivamente ─ superior ao visto nas eco-
nomias mais industrializadas. O destaque, 
entretanto, foi para a elevação da produ-
ção manufatureira nas demais economias 
asiáticas assinaladas: Coreia (84,3%), Ín-
dia (120,7%) e China (177,7%). Ou seja, a 
antiga Tríade (Estados Unidos, Alemanha 
e Japão), apesar de ainda ser grande pro-
dutora, perdeu parte de sua proeminência 
industrial no período. Juntos, a Zona do 
Euro, Estados Unidos e Japão deixaram de 
alojar 60,5% do valor agregado na produ-
ção manufatureira mundial em 2000 para 
contribuir com apenas 49,7% dez anos 
depois (Gráfico 1). De forma simétrica, a 
produção conjunta da China, da Coreia e 
da Índia saltou de 10,7% para 20,4% da 
produção mundial de manufaturados en-
tre 2000 e 2010. África do Sul e Brasil so-
freram reduzida queda de sua já pequena 
participação na produção mundial de ma-
nufaturados, de 2,4% em 2000 para 2,3% 
em 2010. Assim, Brasil e África do Sul, 
integrantes do acrônimo “BRIC”, forma-
riam “o lado frágil” em termos do avanço 
industrial dentro do conjunto de países ali 
reunidos3.

Em termos absolutos, a maior produ-
tora mundial de manufaturas ainda seria 
a economia norte-americana, com 19,2% 
da produção líquida mundial em 2010; 
seguida pela Zona do Euro (18,6%) e pela 
China, que superou a posição do Japão 
com 14,8% da produção mundial de ma-
nufaturados (Gráfico 1). O Japão, por sua 
vez, passou ao quarto lugar, com 11,8% 
da produção mundial em 2010. A Coreia 
apareceu como quinto maior produtor 
das regiões assinaladas (3,3%), seguida 
pela Índia (2,2%), que ultrapassou o Brasil 
(1,8%) entre 2000 e 2010. A África do Sul 
se manteve com 0,5% do valor agregado 
pela indústria manufatureira mundial.

A Tabela 1 apresenta o desempenho 
médio anual da produção física da indústria 

manufatureira para as principais regiões e 
países industriais em períodos seleciona-
dos, que coincidem com o movimento cí-
clico brasileiro mais recente: a expansão 
de 2005 a 2007; a retração e recuperação 
de 2008 a 2010 e a volta da contração em 
2011 e 2012. A Tabela 2, por sua vez, deta-
lha o desempenho trimestral da produção 
física para o último período considerado 
(primeiro trimestre de 2011 ao primeiro tri-
mestre de 2013, tendo como referências 
os mesmos trimestres de anos anteriores), 
a fim de comparar a evolução da indústria 
manufatureira brasileira com a das demais 
economias selecionadas em período mais 
recente. Os resultados da economia chi-
nesa estão ausentes, pois não se apura a 
evolução de sua produção física industrial.

As informações estão organizadas se-
gundo grupos de países ─ os “desenvol-
vidos”, incluindo a Zona do Euro, Estados 
Unidos, Canadá, Japão e Coreia; e os “em 
desenvolvimento”, representados pelas 
economias latino-americanas, como Bra-
sil, Chile e México, e pelas asiáticas, como 
Índia e Indonésia, além da Rússia e da 
África do Sul. As variações negativas es-
tão destacadas em cinza, permitindo uma 
rápida observação dos movimentos gene-
ralizados de queda da produção física.

Analisando os dados da Tabela 1, ve-
rifica-se que o período identificado como 
de expansão para a produção industrial 
brasileira, entre 2005 e 2007, foi também 
favorável ao conjunto das regiões observa-
das, com exceção da economia canaden-
se, que apresentou uma pequena retração 
da produção física média de manufatura-
dos. De fato, este período corresponde ao 
último momento de crescimento sincroni-
zado da economia global, antes do início 
da crise internacional.

O período seguinte, identificado como 
de crise e recuperação da economia bra-
sileira, de 2008 a 2010, foi acompanhado 
pelo crescimento da produção industrial 
apenas para a Coreia do Sul, Brasil, Índia e 
Indonésia, ao passo que todas as demais 
regiões/países incorreram em queda da 
produção manufatureira.

A contração da produção entre 2011 e 
2012, ocorreu apenas no Brasil e no Japão 
(Tabela 1). Este último sofreu impactos 
importantíssimos do tremor e tsunamis 
de março de 2011 e da decorrente crise 3. O mesmo provavelmente ocorreria com a Federação Russa, se 

existissem dados disponíveis para o período.
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energética. Os países do NAFTA (Estados 
Unidos, Canadá e México), assim como o 
Chile e a Indonésia, apresentaram maior 
expansão entre 2011 e 2012 do que a ob-
servada entre 2005 e 2007. A Zona do Euro 

Fonte: Elaboração NEIT-IE-UNICAMP com base em dados da OCDE.

2005 a 2007 2008 a 2010 2011 e 2012

Economias Desenvolvidas

Zona do Euro 3,4 -4,0 0,8

     Alemanha 5,1 -2,3 3,2

Estados Unidos 3,1 -4,4 3,6

Canadá -0,6 -4,6 2,0

Japão 2,9 -4,4 -1,1

Coreia 7,4 6,3 3,4

Economias em desenvolvimento

Brasil 3,8 1,7 -1,2

Chile 4,3 -2,1 6,5

México 3,7 -0,6 4,6

Índia 14,7 5,9 2,9

Indonésia 1,7 2,9 4,1

Rússia 8,9 -1,6 5,3

África do Sul 3,9 -3,5 2,6

A análise do período mais recente re-
vela, entre as economias desenvolvidas, 
um movimento de queda generalizada 
da produção manufatureira na Zona do 
Euro em 2012 e no primeiro trimestre de 
2013, levando a crer que a recuperação 
daquele conjunto de economias ainda 
está por acontecer (Tabela 2). Quanto 
aos Estados Unidos, observa-se que a 
produção vem se mantendo em traje-
tória positiva, mas com desaceleração 
entre o segundo semestre de 2012 e o 
primeiro trimestre de 2013. Canadá e 
Coreia também apresentaram queda de 
produção no período mais recente, e a 
produção do Japão, que ensejou alguma 
recuperação no primeiro semestre de 
2012, voltou a sofrer retração no segun-

(inclusive Alemanha), Coreia, Índia, Rússia 
e África do Sul apresentaram crescimento 
médio da produção manufatureira entre 
2011 e 2012, porém abaixo daquele verifi-
cado entre 2005 e 2007.

Tabela 1 – Variação Média Anual da 
Produção Física da Indústria Manufatureira 
de Regiões e Países Selecionados (em %)

do semestre daquele ano e no primeiro 
trimestre de 2013. Ou seja, mantém-se 
a grande dificuldade para a retomada da 
produção industrial de maneira sustenta-
da no conjunto de países desenvolvidos.

A situação das economias em de-
senvolvimento, por sua vez, parece um 
pouco mais confortável, uma vez que a 
maioria delas apresentou crescimento 
da produção física em grande parte do 
período analisado. Por outro lado, com a 
exceção da Indonésia (e, em menor es-
cala, do Chile), as taxas de crescimen-
to trimestral estão se reduzindo nessas 
economias, mostrando que a expansão 
da produção manufatureira das econo-
mias em desenvolvimento também está 
perdendo dinamismo.
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I/11 II/11 III/11 IV/11 I/12 II/12 III/12 IV/12 I/13

Economias Desenvolvidas

Zona do Euro 8,5 5,1 4,0 0,6 -1,6 -2,7 -2,5 -3,3 -2,7 

Alemanha 14,1 8,7 7,7 2,4 1,4 -1,5 -1,8 -3,6 -3,9 

Áustria 11,9 8,3 4,5 3,0 -1,9 0,9 0,7 0,6 1,5 

Bélgica 12,1 7,4 4,8 0,2 -3,1 -4,2 -1,8 -0,2 -2,0 

Eslováquia 13,4 11,0 8,6 7,7 14,7 18,1 16,8 6,5 4,3 

Espanha 3,4 -1,5 -1,4 -5,4 -7,5 -7,6 -5,5 -5,5 -6,3 

Estônia 36,0 27,8 21,0 8,9 2,3 0,3 -0,2 1,7 3,8 

República Tcheca 15,2 9,3 3,8 4,1 2,0 -1,5 0,3 -5,0 -4,1 

Dinamarca 6,7 5,5 1,7 5,3 2,2 -1,0 3,5 -1,0 3,3 

Finlândia 8,4 3,9 1,6 1,5 1,1 0,7 -0,7 -2,6 -5,6 

França 7,3 3,8 2,7 1,0 -3,2 -3,7 -1,7 -4,2 -3,8 

Grécia -6,2 -10,7 -4,5 -13,1 -9,7 -3,7 -4,2 1,9 -0,8 

Irlanda -0,4 -0,3 1,0 1,4 1,0 3,6 -2,9 -6,5 -3,3 

Itália 5,8 3,1 0,2 -2,4 -6,3 -7,7 -6,4 -7,0 -4,6 

Luxemburgo 5,2 -3,8 0,2 -9,4 -8,2 -8,0 -5,7 -0,8 -6,7 

Holanda 6,8 2,6 2,4 1,5 -0,8 -0,6 -0,6 -1,1 -2,5 

Portugal 0,5 0,2 -0,4 -4,3 -1,7 -5,0 -2,9 -2,1 -4,0 

Estados Unidos 5,5 2,5 2,4 3,2 4,3 4,9 3,6 2,9 2,1 

Canadá 4,0 0,4 1,5 3,9 2,3 3,9 1,7 -1,9 -2,2 

Japão -2,0 -6,9 -1,5 -0,2 4,6 6,8 -3,7 -6,3 -6,5 

Coreia 9,9 5,4 5,3 3,5 2,6 2,0 -1,7 1,8 -0,7 

Economias em desenvolvimento

Brasil 2,3 0,8 0,1 -1,9 -4,0 -4,7 -2,1 -0,4 1,7 

Chile 10,9 7,6 2,6 1,4 8,4 6,0 5,1 9,1 1,8 

México 6,4 4,5 4,7 4,6 5,1 5,0 4,3 2,5 0,8 

Índia 8,6 7,9 3,6 1,0 0,2 -0,8 0,5 2,5 2,9 

Indonésia 1,1 1,8 9,9 3,6 3,8 2,1 -0,2 10,9 9,4 

Rússia 10,6 5,4 6,0 4,9 3,2 4,5 5,1 3,2 2,6 

África do Sul 4,8 0,9 2,3 2,7 1,6 2,7 2,5 3,4 -0,1 

Tabela 2 – Variação Trimestral da Produção 
Física da Indústria Manufatureira de Regiões 

e Países Selecionados (I/2011 a I/2013) 
(trimestre contra o mesmo trimestre do ano 

anterior – em %)

Fonte: Elaboração NEIT-IE-UNICAMP com base em dados da OCDE.

Ainda observando o período recente, 
o Gráfico 2 mostra a taxa de crescimento 
real em 12 meses do valor agregado pela 
indústria chinesa (mês contra mesmo mês 
do ano anterior), incluindo a produção ma-
nufatureira, extrativa, assim como a pro-
dução e distribuição de energia, água, gás. 

Se, por um lado, também há uma desa-
celeração importante do crescimento da 
produção industrial chinesa; por outro, a 
taxa média de crescimento em 12 meses, 
ponta a ponta, ainda se encontra em nível 
bastante elevado, oscilando ao redor de 
9% ao ano.
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Os dados explorados apontam para 
uma situação internacional ainda desfavo-
rável para a produção manufatureira brasi-
leira.  Ficam dúvidas sobre as condições 
para a volta de um crescimento mais vigo-
roso nos países avançados, assim como 
sobre as condições de continuidade da 
recuperação das economias em desenvol-
vimento.

 Dessa forma, como a demanda exter-
na deve continuar enfrentando dificulda-
des para retomar sua trajetória de cres-
cimento frente a esse cenário de baixo 
crescimento das economias desenvolvi-
das e de desaceleração das economias 
em desenvolvimento, as exportações de-
vem pouco contribuir para a retomada do 
crescimento da produção industrial brasi-
leira nos próximos trimestres. A demanda 
interna provavelmente continuará sendo 
o estímulo para a aceleração do cresci-

Fonte: Elaboração NEIT-IE-UNICAMP com base em dados do National Bureau of Statistics of China. 

Gráfico 2 – Taxa de Crescimento do Valor 
Adicionado pela Indústria Chinesa (fev./2011 

a jul./2013) (mês contra o mesmo mês do 
ano anterior – em %)

mento da produção industrial. No entan-
to, vale destacar que o cenário internacio-
nal também aponta para a continuidade 
da disputa acirrada por mercados. Nesse 
contexto, a recente desvalorização do 
Real pode constituir um incentivo impor-
tante à produção doméstica.

A desvalorização isolada, no entanto, 
não será suficiente para recolocar a indús-
tria brasileira em uma trilha de crescimen-
to mais sustentado. Utilizar o potencial de 
expansão do mercado doméstico, assim 
como os vetores associados às necessi-
dades de investimentos em várias áreas 
para fortalecer e estimular a reestrutura-
ção competitiva da atividade industrial, 
provavelmente exigirá maior capacidade 
de coordenação entre setor público e se-
tor privado, e entre as várias instâncias 
dentro das instituições responsáveis pela 
política industrial.
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