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B ra s i l

C o n j u n t u ra IBC-Br subiu 0,6% em abril, estimam economistas, mas atividade não manteve ritmo em maio

Produção industrial e varejo puxam crescimento
Tainara Machado
De São Paulo

O forte avanço da produção in-
dustrial e do comércio entre mar-
ço e abril, sustentado por incenti-
vos ao setor automotivo e aos in-
vestimentos, contribuíram para
manutenção do ritmo de cresci-
mento no período. Após alta de
0,7% em março, a média das pro-
jeções de 13 instituições financei-
ras e consultorias ouvidas pelo
Valor Data é de avanço de 0,6% do
Índice de Atividade Econômica
do Banco Central (IBC-Br) em
abril, na comparação com o mês
anterior, feitos os ajustes sazo-
nais. As estimativas para o indica-
dor, que procura reproduzir o de-
sempenho do Produto Interno
Bruto (PIB) e será divulgado hoje
pela autoridade monetária, va-
riam entre queda de 0,3% a avan-
ço de 1,2% no período.

Para Rafael Bacciotti, econo-
mista da Tendências Consultoria,
a alta de 1,8% da produção indus-
trial deu o principal impulso para
o avanço de 0,8% esperado para o
indicador do BC entre março e
abril. “Ainda que gradualmente,
o setor industrial mostra tendên-
cia positiva, apesar das altas e bai-
xas mensais, principalmente em
função do desempenho melhor
da indústria de transformação.”
Para o economista, são os estímu-
los já concedidos pelo governo,

principalmente o Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI)
menor para automóveis e a redu-
ção de juros para compra de ca-
minhões e de máquinas e equipa-
mentos que explicam a retoma-
da. Outros setores, diz, também
estão crescendo, mas são esses
dois segmentos que estão dando
a principal contribuição para a
alta recente da indústria, explica.

“No curto prazo, os estímulos
dão algum fôlego para a ativida-
d e”, diz. O segundo trimestre de-
ve ser de crescimento maior do
que o primeiro, quando a econo-
mia avançou 0,6%, na avaliação
da Tendências. As estimativas
preliminares da consultoria indi-
cam que entre abril e junho a ati-
vidade deve ganhar ritmo e avan-
çar algo como 0,9%.

Em relatório, o Itaú Unibanco
faz avaliação parecida. O banco
projeta alta de 0,7% do IBC-Br no
quarto mês do ano, em linha com
o avanço de 0,8% do PIB mensal
calculado pela instituição, que
também procura reproduzir o
comportamento da economia no
período. O crescimento, segundo
a equipe econômica do banco,
foi puxado pela indústria de
transformação. A segunda maior
contribuição veio da alta de 1,9%
das vendas no comércio varejista
ampliado (que considera o co-
mércio de automóveis e material
de construção). Do lado negati-
vo, ressaltam os economistas, o
consumo de energia elétrica e
gás recuou 0,3% no período.

O banco observa que em maio
os indicadores preliminares

apontam para recuo de 0,7% do
PIB mensal do Itaú, na compara-
ção com abril, por causa da ex-
pectativa de fraco desempenho
do setor industrial. Ainda assim,
a perspectiva é de aceleração da
atividade no segundo trimestre,
com alta de 0,8% em relação ao
período entre janeiro e março,
com ajuste sazonal.

Thaís Zara, economista-chefe da
Rosenberg & Associados, também
avalia que o segundo trimestre se-
rá o de maior crescimento do ano,
apesar da perspectiva de dados
mais fracos em maio. “A volatilida-
de dos indicadores é característica
de uma recuperação lenta. Quanto
mais vagarosa a retomada, mais
intensas são as oscilações”, diz.

Igor Velecico, economista do
B r a d e s c o, também afirma que o

segundo trimestre será melhor
que o primeiro, mas tem visão
cautelosa em relação à retomada
da economia. “A atividade conti-
nua muito instável e o setor in-
dustrial está praticamente para-
do desde o segundo trimestre do
ano passado, se a produção de
automóveis e caminhões não for
levada em conta”, diz. O proble-
ma, afirma, é que a demanda por
veículos está cedendo e parte dos
incentivos para caminhões irá
expirar no segundo semestre, o
que pode diminuir as encomen-
das nesse setor. “Depois disso,
não vemos nenhum outro seg-
mento que possa puxar a indús-
t r i a”, afirma o economista.

A notícia positiva neste início
de segundo trimestre, segundo
Velecico, vem dos dados de inves-

timento. Após um primeiro tri-
mestre forte, quando a formação
bruta de capital fixo (medida do
que se investe em máquinas e
equipamentos e na construção ci-
vil) subiu 4,6% em relação ao tri-
mestre anterior, a produção de
bens de capital avançou 3,2% em
abril. Para Velecico, no entanto,
ainda não é possível afirmar que
há um ciclo de retomada dos in-
vestimentos em curso.

Na opinião do economista, a
valorização recente do dólar po-
de inibir compra de máquinas e
equipamentos, dificultando in-
vestimentos. Por outro lado, a
desvalorização do real pode em
alguma medida ajudar a indús-
tria, ao torná-la mais competitiva
com o produto importado, que fi-
ca mais caro. O efeito líquido des-
ses dois movimentos, contudo, é
incerto. “A desvalorização do real
tende a diminuir investimentos e
também inibir importações. Co-
mo a demanda externa segue fra-
ca, é possível que o efeito desse
movimento no PIB seja negativo”,
afirma, ainda que a “q u a l i d a d e”
do crescimento, com maior ex-
pansão da indústria, melhore.

Thaís, da Rosenberg, também
afirma que, para a indústria, a
desvalorização do real pode aju-
dar setores exportadores, mas
afetar negativamente segmentos
em que insumos importados são
parcela importante dos custos.
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Fontes: Instituições financeiras e consultorias. * Na comparação com o mês anterior, com ajuste sazonal 

O que os economistas esperam
Projeções para o Índice de Atividade Econômica do Banco Central - em %  
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Fôlego menor
Evolução do crescimento das vendas do varejo e da massa salarial, em 12 meses, em %

3

6

9

12

15

Varejo ampliado*5,27

Massa salarial

Desempenho em abril, em %

Acumulado no ano

7,65

Varejo restrito6,42

Abr

2013

Jan

2007

Fev

2008

Mar

2010

4,84

10,22

9,64

8,03

3,32

14,38

0

3

6

9

12

Abril/Março Abril 2013/ Abril 2012

0,5
1,9 1,6

9,1

3 5,1

Comércio não será mais
motor do crescimento,
dizem economistas
Juliana Elias e Diogo Martins
De São Paulo e do Rio

Com um desempenho abaixo
do esperado, o comércio confir-
mou em abril uma trajetória de
desaceleração das vendas e a
mudança para um novo pata-
mar no ritmo de crescimento.
No mês, o volume vendido teve
um aumento de 0,5% ante mar-
ço, na série com ajuste sazonal, o
que frustrou as expectativas do
mercado, que aguardava em mé-
dia um aumento de 1,1%, segun-
do levantamento feito pelo Va-
lor Data. Em relação a abril de
2012, o setor cresceu 1,6%, o re-
sultado mais baixo desde 2003
para um mês de abril.

O varejo ampliado, que consi-
dera também a cadeia automoti-
va e de materiais de construção,
cresceu 1,9% na passagem men-
sal, e 9,1% ante abril do ano passa-
do, impulsionado principalmen-
te pelos incentivos a automóveis.

Os dados foram divulgados on-
tem pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

O gerente da coordenação de
serviços e comércio IBGE, Reinal-
do Pereira, destacou o aumento
da inflação, da inadimplência e a
saturação do consumo como fa-
tores que estão inibindo as com-
pras em 2013. “Antes, havia a en-
trada de pessoas na classe média,
e que vinham com a demanda re-
primida e consumiam muito. Ou-
tras pessoas já tinham esses bens,
mas queriam outros mais moder-
nos. Só que isso chega a um mo-
mento em que se esgota. O pro-
cesso de troca de bens é muito
mais lento”, afirmou Pereira.

“O comércio não vai mais ser o
carro-chefe do crescimento, e te-
remos que nos acostumar com is-
s o”, disse o economista-chefe do
banco ABC Brasil, Luis Otávio
Leal. “Daqui para frente veremos
o comércio perdendo fôlego e
crescendo a taxas mais próximas

do PIB, e teremos que estimular
os investimentos, porque, se não
tiver outra coisa para substituí-lo
o comércio, é uma má notícia.”

Em 2012, as vendas do varejo
restrito, segundo o IBGE, cresce-
ram 8,44% e, para 2013, as proje-
ções dos economistas já giram
em torno dos 5%, “podendo ficar
estável ou até ter uma leve que-
da no ano que vem”, segundo
Leal. Nos resultados do PIB do
primeiro trimestre, o comércio
teve crescimento de 0,9% no acu-
mulado em 12 meses, ante cres-
cimento de 1,2% do PIB total. Ao
lado de 2009, ano em que estou-
rou a crise internacional, foi a
única vez desde 2003 que o co-

mércio cresceu menos do que o
país como um todo.

A ligeira melhora da renda
em abril, ao lado de uma infla-
ção dos alimentos que passou a
desacelerar, foram algumas das
razões citadas por Paulo Neves,
analista da LCA Consultores, pa-
ra as expectativas superestima-
das para o comércio no mês. “O
rendimento real, que havia subi-
do apenas 0,6% em março, subiu
1,6% em abril (ante o mês ante-
rior). Imaginávamos que isso já
poderia ter um efeito maior”,
disse, citando também a infla-
ção dos alimentos, que, depois
de marcar 1,45% e 1,14% em fe-
vereiro e março, foi a 0,96% em

abril e 0,31% em maio, pelo
IPCA, índice de preços ao consu-
midor do IBGE.

A trajetória de desaceleração
dos preços é justamente uma das
principais razões apontadas pe-
los economistas para a perspecti-
va de que, nos próximos meses, o
comércio registre taxas melhores
que no início do ano: em março
(0,0%) e em fevereiro (-0,4%), o
setor não cresceu e, em janeiro,
subiu apenas 0,5%. Os preços me-
nores devem ajudar a recompor
as vendas do grupo de super, hi-
permercados, fumo e bebidas,
que respondem por cerca de 45%
do varejo restrito e tiveram que-
da de 0,5% em abril, o terceiro

mês seguido de retração.
“O ritmo de expansão está com

uma trajetória mais lenta, mas
do ponto de vista da atividade o
resultado de abril é bom, porque
começa o segundo trimestre com
um número positivo”, disse Jan-
kiel Santos, economista-chefe do
Banco Espírito Santo. Além do

arrefecimento da inflação, ele
cita também a grande leva de ne-
gociações salariais feitas por sin-
dicatos neste período do ano, o
que ajuda a recompor a perda do
poder de compra. “O segundo
trimestre com certeza já será
mais forte que o primeiro, e o da-
do de abril já aponta para isso”,
disse Neves, da LCA.A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14, 15 e 16 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A5.




