
Série 
ESTUDOS ECONÔMICOS 

NOTA TÉCNICA DEA 009/17 

 
Caracterização do 

Cenário Macroeconômico 
para os próximos 10 anos 

(2017-2026) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro   
Maio de 2017     

 

 

 

As informações aqui contidas referem-se às projeções mais 

atualizadas elaboradas pela EPE para o horizonte decenal.  

Tais projeções poderão, eventualmente, servir de base para 

estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia - PDE. 

A EPE se exime de quaisquer responsabilidades sobre 

decisões ou deliberações tomadas com base no uso das 

informações contidas nesta nota técnica, assim como pelo 

uso indevido dessas informações. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Esta página foi intencionalmente deixada em branco para o adequado alinhamento de páginas na 
impressão com a opção frente e verso - “double sided”) 



 

 

 
GOVERNO FEDERAL 

Ministério de Minas e Energia 

Ministro 
Fernando Coelho Filho  

Secretário Executivo 

Paulo Pedrosa 

Secretário de Planejamento e Desenvolvimento 
Energético 
Eduardo Azevedo Rodrigues 

Série 
ESTUDOS ECONÔMICOS 

NOTA TÉCNICA DEA 009/17 

 
Caracterização do Cenário 

Macroeconômico 
para os próximos 10 anos 

(2017-2026)  

 

Empresa pública, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, instituída 
nos termos da Lei n° 10.847, de 15 de março de 2004, a EPE tem por 
finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a 
subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, 
petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras. 

Presidente 

Luiz Augusto Nóbrega Barroso 

Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais 
Ricardo Gorini de Oliveira 

Diretor de Estudos de Energia Elétrica 
Amilcar Guerreiro 

Diretor de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustível 

José Mauro Ferreira Coelho 

Diretor de Gestão Corporativa 
Alvaro Henrique Matias Pereira 

Coordenação Geral 
Ricardo Gorini de Oliveira 

 

Coordenação Executiva  
Jeferson Borghetti Soares 

 

Coordenação Técnica  
Jeferson Borghetti Soares 
Ricardo Gorini de Oliveira 

 

Equipe Técnica 
Aline Moreira Gomes 

Bruno Stukart  
Camila de Araújo Ferraz 

Carlos Pacheco 
Isabela de Almeida Oliveira 

João Moreira Schneider de Mello 
Lidiane de Almeida Modesto 

Marcelo Cavalcanti 
Paula Barbosa 

 
URL: http://www.epe.gov.br 
Escritório Central 
Av. Rio Branco, n.º 01 – 11º Andar 
20090-003 - Rio de Janeiro – RJ 

Rio de Janeiro 
Maio de 2017 

 
Sede 
Esplanada dos Ministérios Bloco "U" 
Sala 744 - Brasília - DF - Brasil 
70.065-900 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Esta página foi intencionalmente deixada em branco para o adequado alinhamento de páginas na 
impressão com a opção frente e verso - “double sided”) 



 

 

Ministério de Minas e Energia 

Série 
ESTUDOS ECONÔMICOS 

 

NOTA TÉCNICA DEA 009/17 

 
Caracterização do Cenário Macroeconômico 

para os próximos 10 anos (2017-2026) 
 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO_______________________________________________________ 3 

2 ECONOMIA MUNDIAL _________________________________________________ 4 

2.1 CRESCIMENTO ECONÔMICO DAS PRINCIPAIS ECONOMIAS 4 

2.2 COMÉRCIO MUNDIAL 5 

2.3 PREÇO DE COMMODITIES 6 

3 ECONOMIA BRASILEIRA ______________________________________________ 10 

3.1 CONJUNTURA ECONÔMICA 10 

3.2  CENÁRIO ECONÔMICO DE REFERÊNCIA 12 

4 PERSPECTIVAS SETORIAIS ____________________________________________ 16 

4.1 CONJUNTURA E HISTÓRICO DOS SETORES 16 

4.2 PROJEÇÕES 20 

5 BIBLIOGRAFIA _____________________________________________________ 27 

 

  



 

 

Ministério de Minas e Energia 

 

ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela 1 - Evolução do preço do petróleo tipo Brent (médias no período) 7 

Tabela 2 - Indicadores econômicos do setor público (médias no período) 14 

Tabela 3 - Indicadores econômicos do setor externo (médias no período) 14 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 – Comércio e PIB mundial 5 

Gráfico 2 - Evolução dos preços de commodities (Preço índice em US$ de 2010) 6 

Gráfico 3 – Projeções de PIB e comércio mundial 9 

Gráfico 4 - Evolução dos Indicadores de Confiança da Indústria e do Consumidor com ajuste 
sazonal 10 

Gráfico 5 - Evolução do Indicador IPEA de Formação Bruta de Capital Fixo - com ajuste 
sazonal (1995=100) 11 

Gráfico 6 - Evolução do mercado de trabalho 11 

Gráfico 7 - Investimento em % do PIB – histórico e projeção 13 

Gráfico 8 - Trajetória de PIB – histórico e projeção 15 

Gráfico 9 - PIB per capita (R$ mil de 2015) em fim de período 15 

Gráfico 10 - Histórico de crescimento - 1996-2016 (1996=100) 17 

Gráfico 11 - Evolução da participação – 1996-2016 17 

Gráfico 12 - Evolução do valor adicionado de setores da indústria 1996-2016 (1996=100) 19 

Gráfico 13 - Produção industrial física por grandes categorias econômicas – 2002-2016 
(2002=100) 20 

Gráfico 14 - Projeção de crescimento médio (% a.a.) – macrossetores - 2017-2026 21 

Gráfico 15 - Participação dos macrossetores em 2026 (%) 21 

Gráfico 16 - Projeção de crescimento médio (% a.a.) – grandes setores industriais - 2017-
2026 23 

Gráfico 17 - Projeção de crescimento médio (% a.a.) - setores selecionados - 2017-2026 25 

 



 
 

NOTA TÉCNICA DEA 009/17 - Caracterização do Cenário Macroeconômico para os próximos 10 anos (2017-2026) 

 
3 

Ministério de Minas e Energia 

1 INTRODUÇÃO 

A evolução da economia é crucial para a elaboração de estudos de projeção de demanda e de 
expansão de oferta de energia. As projeções de indicadores macroeconômicos, dentre eles o 
crescimento econômico, aqueles voltados para o setor externo e para os investimentos, bem 

como de evolução dos principais setores consumidores de energia baseiam a construção do 
cenário econômico e energético.  

Essa nota técnica visa apresentar o cenário econômico para os próximos dez anos. Com esse 

objetivo, tal estudo apresenta o acompanhamento da conjuntura econômica buscando 
diferenciar, dentre os fatores que explicam o desempenho atual da economia, aqueles que 
terão seus efeitos prolongados ao longo dos anos e discutir os desafios para solucionar os 

gargalos existentes e, dessa forma, alcançar uma trajetória de crescimento robusto e 
consistente. 

A forma como esse crescimento é distribuído entre os setores da economia também é 

extremamente relevante para se estimar a demanda de energia do país, visto que o consumo 
de energia varia bastante entre os setores. Neste estudo são apresentadas as projeções para 
os macrosetores, a saber agropecuária, serviços e indústria, com destaque para a os setores 

industriais energointensivos. 

Este trabalho se divide em três partes. A primeira apresenta as principais incertezas acerca 
da economia mundial e a evolução esperada para o crescimento e comércio mundial. A 

seguinte mostra os principais destaques da conjuntura nacional, ressaltando as dificuldades a 
serem enfrentadas pela economia brasileira. Por fim, é caracterizado o cenário 
macroeconômico de referência, com as projeções para as principais variáveis 

macroeconômicas, bem como sua respectiva desagregação setorial.  
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2 ECONOMIA MUNDIAL 

O cenário internacional vive um momento conturbado marcado por incertezas que podem 
afetar o crescimento econômico global nos próximos anos. Dentre os fatos que mais trazem 
preocupações para a economia global estão: as políticas a serem adotadas por Donald Trump 

nos Estados Unidos, os reflexos da saída do Reino Unido da União Europeia, a transição da 
economia chinesa para um modelo de crescimento com foco no consumo, a evolução dos 
preços de commodities e os reflexos dos fatos anteriores sobre o comércio mundial. Sendo 

assim, a seguir serão apresentados cada um desses fatores, com o objetivo de vislumbrar seus 
possíveis impactos. 

2.1 Crescimento econômico das principais economias 

A vitória de Donald Trump nas eleições americanas trouxe consigo incertezas em termos do 
grau de implementação de algumas  políticas anunciadas durante a campanha eleitoral que o 
elegeu.  

Por exemplo, no que diz respeito à política comercial, Trump defende uma política mais 
protecionista. Tal medida, aliada a uma política fiscal mais expansionista, tende a gerar 
impactos inflacionários. Como resposta a esse aumento dos preços, espera-se que o FED adote 

uma política monetária mais restritiva, aumentando o ritmo da elevação da taxa de juros, o 
que pode levar a uma saída de capitais de economias emergentes, bem como a pressões 
cambiais nestes países. 

Além disso, a política de restrição à entrada de imigrantes em território americano, com um 
aumento da fiscalização e a criação de um muro na fronteira com o México, tenderia a 
prejudicar as relações internacionais com os países de origem dos imigrantes.  

A questão imigratória também impõe desafios à União Europeia, que após a saída do Reino 
Unido teve retomada a discussão sobre o futuro do bloco. Esse debate tende a ser 
intensificado com as eleições presidenciais que acontecerão neste ano em alguns países 

europeus. Com relação ao crescimento econômico, o bloco segue com um crescimento 
bastante desigual entre seus países membros. 

Em relação aos países emergentes, a economia chinesa está passando por uma reestruturação 

do modelo de crescimento através de estímulo ao fortalecimento da demanda interna, com 
maior participação do setor de serviços, ao contrário dos anos anteriores em que o 
crescimento se baseava em aumento de investimentos e maior produção industrial. 

Entretanto, a capacidade de resposta rápida a esses novos estímulos ainda é incerta.  

Assim, ao longo dos próximos anos, espera-se uma desaceleração suave da economia  chinesa 
em resposta às mudanças necessárias para alcançar esse novo padrão de crescimento. A 

redução da demanda deste país, dado o menor investimento e menor participação da 
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indústria, continuará afetando os preços internacionais das commodities e a balança 
comercial de diversos países, incluindo o Brasil.  

2.2 Comércio mundial 

De acordo com a Organização Mundial do Comércio (OMC, 2016), o comércio mundial em 2016 
terá o menor ritmo de crescimento desde a crise financeira de 2008. Ao longo do ano, tiveram 
redução do volume do comércio economias emergentes como China e Brasil, mas também 

países desenvolvidos, como Estados Unidos. A questão que se coloca é se essa redução é 
pontual ou se denota uma mudança de padrão do comércio mundial. 

De acordo com os dados do Fundo Monetário Internacional (FMI, 2016), a elasticidade do 

comércio internacional em relação ao crescimento econômico mundial que era de dois na 
década de 90, reduziu-se nos anos 2000, atingindo um valor menor que um entre 2008 e 2015. 

 Gráfico 1 – Comércio e PIB mundial 

 
Fonte: FMI 

Segundo estudo do Banco Opportunity (BRUM, 2016), há fatores conjunturais e estruturais que 

podem explicar essa redução do comércio mundial. Dentre os fatores conjunturais, destaca-se 
a redução dos investimentos depois da crise financeira, visto que o investimento “é o 
componente da demanda com maior conteúdo de bens transacionáveis internacionalmente”. 

Como fator estrutural, o principal é “o paulatino esgotamento do processo de expansão das 

cadeias produtivas globais visto ao longo da década de 90 e início dos anos 2000”. Dessa 
forma, a retomada mais lenta da economia mundial e a mudança do padrão de crescimento 

da China são fatores que indicam que não haverá um vigoroso crescimento do comércio 
mundial nos próximos anos. 
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2.3 Preço de commodities 

As principais commodities sofreram queda em 2016, explicada, em grande parte, pelo excesso 
de oferta do mercado. Entretanto, é preciso destacar que ao longo do ano a trajetória de 

preços foi crescente, com destaque para a de commodities energéticas, puxada pelo preço de 
petróleo. 

A expectativa do Banco Mundial para 2017 é de elevação do preço de commodities em relação 

ao ano anterior, com um aumento mais substancial das energéticas, enquanto a expectativa 
para as não-energéticas é de crescimento baixo de tal forma que a queda sofrida em 2016 não 
é compensada.  

No médio e longo prazo, os preços esperados das commodities energéticas devem apresentar 
uma leve retomada, o mesmo não sendo esperado para agrícolas e metálicas. Com relação 
aos metais e minerais, a transição do modelo de crescimento da China tem reduzido a 

demanda do país por essas commodities. Além disso, o excesso de oferta e estoques tem 
limitado a expansão da produção desses produtos. A evolução esperada para os próximos anos 
pode ser vista no Gráfico 2. 

Gráfico 2 - Evolução dos preços de commodities (Preço índice em US$ de 2010) 

 
Fonte: Banco Mundial, 2016. 

O nível de preço do petróleo Brent saiu de patamares muito elevados, especialmente entre 

2012 e 2014, com uma média acima de US$ 100/b, para patamares persistentemente baixos a 
partir do fim de 2014. O preço do barril iniciou o ano de 2016 muito desvalorizado, 
registrando uma média mensal de US$ 30,70/b em janeiro, menor valor registrado desde 

2003. Isso causou problemas sérios para países exportadores de petróleo, como os integrantes 
da Organização dos Países Produtores de Petróleo (OPEP) que tiveram redução de mais de 60% 
em suas receitas. 

No final de 2016, a Arábia Saudita resolveu abandonar sua estratégia anterior de disputa por 
market share com vistas a reverter a situação de déficit e tentar recuperar seus orçamentos. 
Essa estratégia havia sido adotada por motivos geopolíticos e também em vista da ascensão 

da produção de outras regiões. A OPEP conseguiu entrar em acordo com alguns produtores 
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não-OPEP, prometendo cortes de produção de quase 2 milhões de b/d1. A partir do anúncio do 
acordo, o preço médio do petróleo Brent aumentou de US$ 47,5/b no segundo semestre de 
2016 para valores entre US$ 52/b e US$ 56/b em dezembro de 2016 e janeiro de 2017.  

Apesar da alta dos preços de petróleo Brent, a nova dinâmica do mercado não permite uma 
elevação considerável dos preços no primeiro quinquênio. Essa visão reflete a expectativa de 
uma recuperação mais lenta do preço, dado a entrada de grandes projetos encomendados na 

última década; da retomada de países produtores que sofreram severas rupturas; da 
dificuldade de uma coordenação duradoura pela OPEP; da resiliência da oferta mundial de 
petróleo no curto prazo; além da menor perspectiva de crescimento econômico mundial. 

No início do segundo quinquênio, é prevista uma maior participação da OPEP bem como a 
retomada de investimentos em produção em países não-OPEP, em função do novo patamar de 
preços. Em particular, a produção em campos não convencionais com custos mais elevados 

(tais como: óleo não convencional, areias betuminosas e águas ultraprofundas- incluindo o 
pré-sal brasileiro), devem experimentar um crescimento da produção. 

Com relação à demanda, grandes consumidores, como os Estados Unidos e a China, tiveram 

recentemente um crescimento expressivo, em grande medida, como resposta à baixa dos 
patamares de preços do petróleo. Em outros países, no entanto, o petróleo mais barato não 
se refletiu em queda nos preços dos derivados, seja porque a tributação é mais alta, como na 

Europa, ou porque foram retirados subsídios, como na Ásia, África e América Latina. 

Para os próximos anos, a projeção é de crescimento moderado da demanda devido ao menor 
crescimento econômico. Ademais, medidas para mitigar a poluição do ar e os efeitos da 

mudança climática, bem como para aprimorar a eficiência no uso final dos energéticos, 
devem contribuir para reduzir o ritmo do crescimento da demanda por petróleo. No entanto, 
no final do primeiro quinquênio, a expectativa é que a demanda recupere sua tendência de 

crescimento, em virtude da recuperação econômica de países emergentes, maior consumo 
energético da classe média dos países em desenvolvimento e aumento da frota de automóveis 
e utilitários, herdado do período de preços baixos de combustíveis. 

A Tabela 1 apresenta a média quinquenal histórica e projetada do preço do petróleo Brent 
para o PDE 2026, com a cotação média em torno de US$ 60/bbl no primeiro quinquênio e de 
US$ 77/bbl no segundo, refletindo maior equilíbrio entre oferta e demanda a partir do 

aumento da demanda e do maior custo de produção de petróleo. 

Tabela 1 - Evolução do preço do petróleo tipo Brent (médias no período) 

Indicadores Econômicos 
Histórico Projeção 

2006-2010 2011-2016 2017-2021 2022-2026 

Preço do Petróleo tipo Brent  
(US$ junho 2016/barril) 

78 82 60 77 

Fontes: EIA-DOE, BLS (dados históricos) e EPE (Projeções). 

  

                                                           
1 O acordo de seis meses de duração visa limitar a produção, enxugando os estoques mundiais que 
estão em níveis recordes, levando a um aumento no nível de preços a patamares que possibilitem aos 
países dependentes das receitas petrolíferas equilibrar seus orçamentos. 
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BOX I - O AMBIENTE DE INCERTEZAS E AS PROJEÇÕES DE PREÇOS DE 

PETRÓLEO 

Há uma multiplicidade de variáveis envolvidas na projeção de preços de petróleo, tais como o ritmo 

das transformações econômicas, sociais, geopolíticas, tecnológicas e climáticas, dentre outras. Diante 

das incertezas que envolvem a definição de uma trajetória de referência, cabe ressaltar que alguns 

eventos não considerados no cenário-base podem vir a ocorrer e, dependendo da data de sua 

ocorrência, impactarão o preço do petróleo.  

Dentre os eventos capazes de diminuir o preço do energético, destaca-se: i) maior conscientização em 

relação ao aquecimento global, graças à ocorrência de maiores e mais frequentes catástrofes climáticas; 

ii) maior inserção e disseminação de políticas normativas de substituição de derivados por novas 

tecnologias, com ênfase especial na difusão dos veículos híbridos e elétricos, com controle de emissões 

e precificação do carbono; iii) maior difusão da eficiência energética nos equipamentos e processos em 

geral; iv) redução dos custos de investimento em novas fontes de energia; v) redução nos custos de 

E&P. Neste cenário, os preços do petróleo tendem a cair no longo prazo, e os produtores com maiores 

custos serão forçados a abandonar a atividade, concentrando a produção cada vez mais na OPEP. 

No sentido oposto, poderiam aumentar o preço da commodity: i) o significativo aumento da demanda 

mundial conduzido pelo crescimento econômico ; ii) a pouca mobilização da opinião pública mundial 

para as questões ambientais; iii) a baixa inserção de veículos com tecnologias alternativas, como 

híbridos e elétricos, resultando na continuada dependência do setor de transportes por derivados de 

petróleo; iv) a intensificação tardia da substituição dos derivados de petróleo por outras fontes; v) a 

insuficiência dos recursos de petróleo em áreas de custo mais baixo, exigindo o uso de recursos não 

convencionais, com custos mais elevados; vi) pouco avanço na redução nos custos de E&P. Neste 

cenário, os preços aumentariam no longo prazo e os produtores com maiores custos conseguiriam 

prosseguir em sua atividade, reduzindo aparticipação da OPEP.   

Gráfico 3 - Projeções do preço do petróleo tipo Brent por cenário 

 
Fonte:  EPE. 
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Diante de todos os elementos apresentados anteriormente, espera-se um crescimento mais 
moderado tanto do PIB mundial como do comércio mundial nos próximos dez anos, conforme 
apresentado no Gráfico 4. 

Gráfico 4 – Projeções de PIB e comércio mundial 

 
Fonte:  EPE e FMI (dados históricos). 
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3 ECONOMIA BRASILEIRA 

O cenário econômico elaborado para os próximos dez anos sofreu uma revisão em novembro 
de 20162, sobretudo no curto prazo, em virtude de aspectos conjunturais e das incertezas que 
devem impactar o desempenho econômico nos anos subsequentes.  

Sendo assim, será apresentado inicialmente um breve resumo da conjuntura econômica 
nacional, seguido do cenário econômico de referência utilizado para as projeções de demanda 
de energia no horizonte decenal. 

3.1 Conjuntura econômica 

Em meados de 2016, houve um movimento de recuperação de expectativas dos agentes, que 
pôde ser observado nos indicadores de confiança dos consumidores e da indústria, conforme 

pode ser visto no Gráfico 5.  

Gráfico 5 - Evolução dos Indicadores de Confiança da Indústria e do Consumidor com ajuste sazonal 

 
Fonte: FGV. 

 

No entanto, como não houve uma resposta dos indicadores de situação econômica, as 

perspectivas de recuperação para o segundo semestre do ano passado foram frustradas e 
percebeu-se que a crise duraria mais que o esperado. A divulgação das contas nacionais do 
terceiro trimestre pelo IBGE no final de novembro foi crucial para essa revisão de 

expectativas dos agentes, pois mostrou que a situação da economia brasileira ainda era 
complexa e não havia sinais de recuperação. 

Pela ótica da oferta, a retração é disseminada nos três grandes setores da economia –

agropecuária, indústria e serviços. Segundo dados do IBGE, o volume no, setor de serviços 

                                                           
2 Em relação ao cenário econômico publicado na Nota Técnica DEA 08/16 - Caracterização do Cenário 
Macroeconômico para os próximos 10 anos (2016-2025) em abril de 2016. 
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caiu 5% no ano de 2016, enquanto a produção industrial registrou queda de 6,6%. Os 
destaques negativos da indústria foram os bens de consumo duráveis e os bens de capital que 
caíram 14,7% e 11,1%, respectivamente.  

O grau de ociosidade na indústria se encontra em patamares historicamente elevado, o que 
tende a retardar as tomadas de decisão de investimentos pelos empresários, conforme pode 
ser visto no Gráfico 6. É importante ressaltar que a formação bruta de capital fixo já se 

encontra em uma trajetória de queda desde o ano de 2014. 

Gráfico 6 - Evolução do Indicador IPEA de Formação Bruta de Capital Fixo - com ajuste sazonal 

(1995=100) 

 
Fonte: IPEA 

Uma das principais causas do baixo desempenho dos setores produtivos e, consequentemente, 
da queda de atividade econômica é a demanda interna enfraquecida. Após um ciclo de forte 
crescimento, o consumo das famílias vem apresentando quedas sucessivas, em virtude, 

sobretudo da deterioração do mercado de trabalho, ilustrada no Gráfico 7, e do crédito mais 
restrito. 

Gráfico 7 - Evolução do mercado de trabalho 

 
Fonte: PNAD contínua - IBGE 

Por outro lado, o setor externo vem apresentando resultados positivos. Em 2016, de acordo 
com dados do MDIC, o saldo de balança comercial bateu recorde na série dos últimos vinte 
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anos (47,7 bilhões de dólares), ainda que as exportações e importações tenham apresentado 
quedas respectivas de cerca de 3% e 20%.  

Diante desse contexto nacional conturbado e das incertezas no cenário internacional, é difícil 

prever quando a economia brasileira sairá efetivamente da recessão e quais serão os drivers 
que impulsionarão o crescimento econômico. 

3.2  Cenário econômico de referência 

Nesta seção é detalhado o cenário macroeconômico de referência para o planejamento 
energético no horizonte decenal. Há que se considerar que a conjuntura internacional e 
nacional está repleta de elementos que elevam a incerteza acerca das possíveis trajetórias de 

crescimento econômico ao longo dos próximos anos. Entretanto, optou-se por descrever o 
cenário considerado o de maior probabilidade, analisando os condicionantes e restrições para 
sua concretização, e posteriormente, seus desdobramentos para os setores da economia. 

No curto prazo, o direcionamento da inflação para a meta e a esperada redução da taxa de 
juros são fatores que contribuem para a retomada de crescimento da economia brasileira, 
que também deve ser beneficiada pelo melhor desempenho da economia mundial, pelo 

câmbio favorável e pela existência de capacidade ociosa. Contudo, ainda que a economia 
possa ser favorecida pelo crescimento do comércio internacional, internamente ela segue 
limitada por uma conjuntura econômica e política que dificulta uma recuperação mais rápida 

dos condicionantes que impulsionarão os setores produtivos voltados ao mercado interno. 

Um dos fatores que indicam que a economia não deve ter uma forte retomada no curto prazo 
é a deterioração do mercado de trabalho que, aliado à restrição da política creditícia, deve 

continuar contribuindo para a demanda enfraquecida. A realização dos ajustes das contas 
públicas e a complicada situação fiscal dos estados também devem restringir o crescimento 
no curto prazo. 

No médio e longo prazo, um crescimento econômico sustentável exige uma maior capacidade 
de oferta da economia e menor restrição dos gargalos existentes. O país precisa expandir sua 
capacidade produtiva através de investimentos em infraestrutura, melhoria da educação, 

avanços tecnológicos e qualificação profissional, além de melhorias em seu ambiente de 
negócios. Com avanço nesses fatores e o aumento da produtividade será possível aumentar a 
competitividade dos produtos nacionais. 

Certamente, algumas políticas necessitam de períodos longos para gerar efeitos significativos, 
é o caso dos investimentos em educação e P&D, além de medidas que exijam mudança de 
padrão de comportamento da sociedade.  

Como se sabe, a taxa de poupança brasileira é historicamente baixa. Portanto, no horizonte 
considerado, ainda que se considere uma elevação da poupança, não se descarta a 
necessidade de captação de poupança externa visando atender os recursos necessários para 

viabilizar o investimento. 
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A retomada dos investimentos públicos, a melhora no ambiente político e institucional e a 
recuperação de confiança dos agentes são fatores essenciais para possibilitar a trajetória de 
investimento apresentada no Gráfico 8. 

Gráfico 8 - Investimento em % do PIB – histórico e projeção 

 
Fonte: IBGE (histórico) e EPE (projeção) 

Ao longo deste horizonte, espera-se que a retomada do ritmo das inversões seja 
impulsionada, especialmente, pelos investimentos no setor de infraestrutura, com destaque 
para as áreas de produção de energia elétrica, mobilidade urbana e transportes (rodovias, 

ferrovias, portos e aeroportos), bem como em exploração e produção de petróleo. Além 
disso, também terão destaque os investimentos voltados para infraestrutura social, tais como 
habitação, saneamento básico e distribuição de água. 

Para que haja retomada dos investimentos, contudo, é necessário considerar uma condução 
eficaz das contas públicas capaz de aumentar a confiança do agentes na economia brasileira.  

Se no curto prazo, a política fiscal estará voltada para o ajuste das contas públicas nacionais, 

nos anos seguintes, acredita-se que a retomada do crescimento econômico favorecerá a 
arrecadação, permitindo um equilíbrio das contas e retomada de confiança na economia 
brasileira. Com a inflação de volta ao centro da meta e uma maior austeridade na política 

fiscal, haverá espaço para redução dos juros e queda da dívida líquida do setor público. 

Conforme pode ser visto naTabela 2, espera-se, no primeiro quinquênio, que o país obtenha 
menores superávits primários, em termos de percentual do PIB, em relação à década anterior. 

Entretanto, a expectativa é que o superávit primário alcance patamares que permitam a 
retomada da trajetória declinante da dívida líquida do setor público em termos do PIB a partir 
do segundo quinquênio. 
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Tabela 2 - Indicadores econômicos do setor público (médias no período) 

Indicadores Econômicos 
Histórico Projeção 

2006-2010 2011-2015 2017-2021 2022-2026 

Superávit Primário (% PIB) 2,9% 0,9% -0,2% 1,7% 

Déficit Nominal (% PIB) 2,8% 4,8% 5,4% 2,0% 

Dívida Líquida (% PIB) 41,5% 33,3% 58,5% 55,1% 

Fonte: Banco Central (dados históricos) e EPE (projeção) 

À medida que houver retomada dos investimentos e, consequentemente, maior crescimento 
econômico brasileiro, as importações tendem a crescer. O saldo da balança comercial, 
contudo, apresentará resultados positivos em resposta ao câmbio mais desvalorizado e ao 

maior ritmo do comércio internacional que terá impacto positivo nas exportações brasileiras. 
Espera-se que um dos destaques seja  o setor extrativo, ainda que a redução das taxas de 
crescimento da economia chinesa e o patamar mais baixo dos preços de commodities 

impactem estes resultados. 

Na conta de transações correntes, a expectativa é de saldo negativo ao longo de todo 
período, com destaque para o primeiro quinquênio, consequência dos déficits crescentes na 

balança de serviços e rendas. Este resultado, contudo, é sustentável considerando-se que 
haverá entrada de capitais, via investimento direto no país, que deve retomar com maior 
vigor à medida que a economia brasileira apresente melhores resultados. 

Os resultados dos principais indicadores relacionados ao setor externo brasileiro para os 
próximos dez anos são apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3 - Indicadores econômicos do setor externo (médias no período) 

Indicadores Econômicos 
Histórico Projeção 

2006-2010 2011-2015 2017-2021 2022-2026 

      Balança Comercial (US$ bilhões) 31,37 13,42 49,74 53,61 

     Exportações (US$ bilhões) 170,26 231,38 227,70 303,44 

     Importações (US$ bilhões) 138,89 217,96 177,96 249,83 

      IDP (US$ bilhões)¹ 46,93 85,78 66,98 76,76 

      Transações Correntes (% PIB) -1,1% -2,9% -1,3% -2,0% 

Fontes:  Banco Central (dados históricos) e EPE (Projeções). 

Nota:¹ Investimento direto no país (antigo Investimento externo direto). 

 

Dessa forma, mesmo considerando as restrições a um crescimento mais vigoroso ao longo da 

próxima década, na medida do sucesso do enfrentamento de alguns dos fatores que tem 
inibido o aumento da competitividade, a economia brasileira poderá retomar sua trajetória 
de crescimento sustentado. Estima-se, no período, expansão de 2,5% ao ano, em média. O 

Gráfico 9 mostra a trajetória esperada para o PIB no horizonte decenal. 
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Gráfico 9 - Trajetória de PIB – histórico e projeção 

 
Fonte: IBGE (histórico) e EPE (projeção) 

Como resultado do crescimento econômico e considerando a evolução demográfica no 

período, espera-se que o  PIB per capita brasileiro cresça aproximadamente 1,8% ao ano em 
média no período decenal. Conforme pode ser visto no Gráfico 10, o PIB per capita alcançará 
um patamar de R$ 33.000 em 2026, partindo de cerca de R$ 27.000 em 2017 (preços de 

2015).  

Gráfico 10 - PIB per capita (R$ mil de 2015) em fim de período 

 
Fonte: EPE. 
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4 PERSPECTIVAS SETORIAIS 

Considerando o cenário macroeconômico apresentado, são traçadas premissas para os 
macrossetores do PIB: agropecuária, indústria e serviços. 

A desagregação do PIB entre macrossetores segue a ótica da produção, utilizando o conceito 

de Valor Adicionado (VA) do IBGE, divulgado no âmbito das Contas Nacionais Trimestrais 
(CNTs). Segundo esse conceito, o VA de um setor é a diferença entre o seu valor de produção 
e o consumo intermediário absorvido por esse setor, e representa “a contribuição ao produto 

interno bruto pelas diversas atividades econômicas” (IBGE, 2016). Na projeção, considera-se o 
VA a custo de fatores, isto é, sem considerar os impostos líquidos de subsídios. Além disso, 
adota-se o VA a preços fixos de 2010, a fim de se obter as taxas de variação reais (isto é, sem 

o efeito da variação de preços). 

Além das projeções para os macrossetores, também serão apresentadas as trajetórias dos 
setores da indústrias mais relevantes do ponto de vista do consumo de energia elétrica, a 

saber: alumínio primário, siderurgia, ferroligas, celulose, papel, cimento e química. 

4.1   Conjuntura e Histórico dos setores 

O desempenho setorial recente, em especial a partir de 2014, mostra desaceleração e queda 

no valor adicionado dos três grandes macrosetores (Gráfico 11). Em 2016, de acordo com os 
resultados divulgados pelas Contas Nacionais Trimestrais do terceiro trimestre (CNTs 3T)3, do 
IBGE, acumulam resultados negativos a agropecuária (-6,9%), a indústria (-4,3%) e os serviços 

(-2,8%). Vale destacar que a Indústria fechará o ano com a terceira queda consecutiva desde 
2014. Esse movimento revela não apenas aspectos conjunturais em função da crise econômica 
tratada na sessão anterior, mas também estruturais, como a acentuação da perda de 

participação da Indústria no PIB, conforme será detalhado a seguir.   
  

                                                           
3 Até o momento do fechamento desta seção, ainda não haviam sido divulgadas as Contas Nacionais 
Trimestrais do quarto trimestre. 
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Gráfico 11 - Histórico de crescimento - 1996-2016 (1996=100) 

 
Fonte: IBGE (Contas Nacionais Trimestrais) e EPE (estimativa 2016). 

 

Gráfico 12 - Evolução da participação – 1996-2016 

 
Fonte: IBGE (Contas Nacionais Trimestrias) e EPE (estimativa 2016). 

 

Considerando a evolução dos macrosetores nos últimos 20 anos, percebe-se que a indústria  
desacelerou ao final do horizonte, sobretudo após a crise financeira internacional iniciada em 
2008. A retração das principais economias desenvolvidas europeias e dos EUA teve impacto 

significativo sobre a demanda externa de produtos brasileiros, principalmente manufaturados, 
os quais já sofrem pela baixa competitividade nos mercados internacionais. Conforme IEDI 
(2015a), os fatores que impactam negativamente a competitividade da indústria, incluem a 

tributação elevada e complexa, a infraestrutura insuficiente, o baixo nível de qualificação da 
mão de obra, assim como o elevado custo de capital de terceiros. O câmbio acentuadamente 
valorizado ao longo da última década também dificultou a “reação dos setores domésticos 

através de aumentos de produtividade e reduções de custos” (IEDI, 2015b). Tais fatores, 
somados à fragilidade das políticas industrial e de inovação, acarretaram na perda de 
participação da indústria no valor adicionado nacional, passando de  29,8% em 1996 a 25,1% 

em 2016, conforme pode ser observado no Gráfico 12.  

Paralelamente à perda de participação industrial, o setor de serviços apresentou taxas 
expressivas de crescimento de 2006 a 2014, beneficiado em grande parte pela expansão da 
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massa salarial e do consumo das famílias. Com isso, apesar da retração recente decorrente da 
crise econômica brasileira,sua participação atingiu 69,5% do VA em 2016, 3,7 p.p superior à 
1996.  

A maior participação dos serviços no PIB  em detrimento da indústria é um movimento 
também observado nas economias desenvolvidas. No entanto, nestas o processo de 
desindustrialização esteve associado ao aumento do emprego de alta produtividade e à 

elevada qualificação da mão de obra na indústria, permitindo a transferência de 
trabalhadores para setores de serviços de maior valor agregado, cujas atividades se 
relacionam com a própria produção industrial, como desenvolvimento de softwares, 

marketing, telecomunicações, etc. No Brasil, entretanto, a perda de participação da indústria  
esteve associado a uma expressiva deterioração da balança comercial de manufaturados, à 
baixa intensidade tecnológica da pauta exportadora e à menor produtividade total da 

economia (FIESP, 2013; IPEA, 2014; 2015). 

Já setor agropecuário apesar dos gargalos de infraestrutura associados principalmente ao 
escoamento da produção, foi beneficiado pelo superciclo das commodities que contribuiu 

para manutenção dos preços internacionais desses bens em patamares elevados. Esta 
conjuntura juntamente ao perfil primário da pauta de exportação brasileira contribuíram para 
taxas positivas de crescimento do valor adicionado agropecuário no período, com ganho de 1 

p.p no valor adicionado.  

Analisando os grandes setores industriais (Gráfico 13), observa-se que nos últimos vinte anos a 
indústria extrativa cresceu bem acima das demais, impulsionada também pelo boom de 

commodities ocorrido no início dos anos 2000 até meados de 2011, com aumento da demanda 
chinesa por minério de ferro e petróleo. Entre 2000 e 2010, a indústria extrativa cresceu a 
uma taxa média de 6,1% a.a. A indústria de construção Civil também apresentou crescimento 

de destaque, puxada pelos maiores investimentos em infraestrutura promovidos pelos 
Programas de Aceleração do Crescimento a partir de 2007 e um forte aquecimento do setor 
imobiliário neste período, levando a um crescimento médio de 8,5% a.a. entre 2007 e 2011. A 

indústria de transformação, pode se beneficiar do crescimento desses segmentos industriais, 
com o fornecimento de insumos e bens de capitais necessários ao crescimento da indústria. 
Outro fator de destaque foi o crescimento vigoroso do consumo das famílias, possibilitado 

pelo aumento da massa salarial, pelas melhorias nas condições de crédito e pela redução do 
desemprego em níveis muito baixos para o padrão histórico, que impulsionou os setores de 
bens de consumo.  

 



19 
 

NOTA TÉCNICA DEA 009/17 - Caracterização do Cenário Macroeconômico para os próximos 10 anos (2017-2026) 

 
19 

Gráfico 13 - Evolução do valor adicionado de setores da indústria 1996-2016 (1996=100) 

 
Fonte: IBGE (Contas Nacionais Trimestrias). 

 

Nos últimos anos, no entanto, a crise econômica reverteu o cenário favorável, afetando 
sobremaneira os setores de construção civil e da indústria de transformação, especialmente 

bens de capitais e bens de consumo duráveis (Gráfico 14).  Segundo as CNTs 3T, no acumulado 
no ano o único segmento que não apresenta queda é o de produção de eletricidade e gás, 
água, esgoto e limpeza urbana. A maior queda se observa na indústria de transformação (-

6,1%), seguida por extrativa mineral (-5,1%) e construção civil (-4,4%). Analisando a indústria 
de transformação, usando como medida de desempenho o indicador do IBGE da Pesquisa 
Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF) de dezembro de 2016, bem como dados 

divulgados por instituições e associações, pode-se afirmar que tal desempenho negativo tem 
perfil disseminado, com apenas alguns setores apresentando taxas positivas, como alumínio e 
setores ligados ao agronegócio, como celulose, produção de açúcar e fabricação de adubos e 

fertilizantes. 
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Gráfico 14 - Produção industrial física por grandes categorias econômicas – 2002-2016 (2002=100) 

 
Fonte:  IBGE (PIM-PF dez. 2016) 

 

4.2 Projeções 

As projeções elaboradas tomaram como base algumas premissas gerais. 

Os primeiros anos de projeção serão marcados por um crescimento ainda modesto, uma vez 
que a economia ainda estará se recuperando da crise iniciada em 2014. A lenta retomada dos 
condicionantes de demanda interna – emprego, massa salarial, crédito e confiança dos 

agentes – levará a um crescimento mais fraco no primeiro quinquênio de setores dependentes 
do mercado interno, como os serviços e setores da indústria de construção civil. A indústria 
de transformação também sofrerá com a fraca atividade, especialmente os setores produtores 

de bens de consumo duráveis (veículos, eletrodomésticos) e de bens de capitais (produção de 
máquinas e equipamentos). 

Espera-se que ao final do primeiro quinquênio, no entanto, esse cenário já tenha sido 

revertido em sua maioria. O excesso de capacidade ociosa existente na indústria de 
construção civil e transformação permitirá um maior crescimento desses setores sem 
necessidade de investimentos significativos. O setor de serviços também se beneficiará do 

crescimento do emprego e do consumo das famílias, crescendo a taxas maiores nos últimos 
cinco anos de projeção. 

O cenário externo considera um crescimento mais forte para os EUA e Europa, enquanto a 

China continuará crescendo a taxas consideráveis, embora em ritmo menor do que o 
observado nos últimos anos. Tais fatores, aliados a uma taxa de câmbio favorável, 
impulsionará a produção de setores primário-exportadores, especialmente aqueles em que o 

país possui boa competitividade internacional, como agropecuária e alguns setores da 
indústria extrativa (como minério de ferro e petróleo) e setores da agroindústria (como 
celulose e açúcar).  
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Dessa forma, ao longo da projeção, considera-se que o crescimento será puxado mais 
fortemente por setores primário-exportadores, especialmente no início do horizonte, 
enquanto a indústria mais intensiva em bens de capital (transformação, construção civil) e o 

setor de serviços apresentarão um crescimento mais modesto, crescendo mais vigorosamente 
a partir do segundo quinquênio. Ao final do horizonte, projeta-se que o bom desempenho da 
agropecuária e o movimento de retomada da indústria permitirão ganhos de participação 

desses setores no PIB, enquanto serviços deverá ceder espaço.  

 

Gráfico 15 - Projeção de crescimento médio (% a.a.) – macrossetores - 2017-2026 

                        
Fonte:  EPE. 

 

Gráfico 16 - Participação dos macrossetores em 2026 (%) 

 
Fonte:  EPE. 

 

Agropecuária 

Projeta-se no período um crescimento médio do setor agropecuário de 3,1%a.a., impulsionado 
pela boa competitividade brasileira no comércio mundial de commodities agrícolas. O país faz 

parte de um seleto grupo de países com disponibilidade de terra capaz de viabilizar um 
crescimento vigoroso da produção, e mudanças no perfil da pecuária na direção do tipo mais 
intensivo deverão aumentar esse potencial. Com o fim do superciclo das comodities, a 

produção e a produtividade serão os principais fatores para a expansão da produção 
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agropecuária em 2017, conforme aponta o Ministério de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA)4.  

Do lado da demanda, considera-se que o crescimento populacional, da renda mundial e o 

aumento da tendência de políticas na direção de energia mais limpas garantirão um aumento 
da demanda doméstica e mundial por alimentos e bioenergéticos (como etanol e biodiesel). O 
país já possui posição de destaque no mercado internacional, sendo um dos líderes nas 

produções de soja, milho, café e carne bovina. 

Principal produto da pauta exportadora brasileira em 2016, o complexo de soja (formado por 
soja em grãos, farelo e óleo) continuará crescendo ao longo do horizonte do estudo, segundo 

as projeções do MAPA. A produção de soja em grãos deverá crescer 35%, impulsionada pelo 
aumento do consumo doméstico (em 22,6%) e, principalmente, pela exportação, que deverá 
crescer 41% nesse horizonte. A produção de farelo e óleo de soja crescerão 24,5% e 23,4%, 

respectivamente, puxados pelo aumento no consumo doméstico (MAPA, 2016). 

Outras culturas importantes devem crescer nesse horizonte, como a produção de milho (24%), 
de café (29%), de carne bovina (21%), segundo o relatório. As exportações desses bens 

deverão crescer 52%, 28% e 36%, respectivamente, no horizonte de dez anos.  

 

Serviços 

Espera-se que o setor de serviços cresça a uma taxa média de 2,3% a.a. no horizonte de dez 
anos. Nos período recente, o setor foi afetado pela retração da demanda interna, decorrente 
da crise e do aumento do desemprego, que, associado a altas taxas de inflação e juros, 

atuaram para a deterioração da massa salarial e do poder de compra dos agentes. Uma vez 
retomado os condicionantes de demanda interna, haverá reversão desse cenário, com 
crescimento mais vigoroso a partir do segundo quinquênio.  

O setor de serviços brasileiro possui considerável potencial de crescimento, em parte como 
consequência do movimento de ganho de participação já observado nos últimos anos, mas 
também em função do potencial de evolução de um perfil de baixo valor agregado para um 

perfil de maior conteúdo tecnológico, principalmente aqueles ligados à informática, 
telecomunicações, logística, entre outros. Este tipo de serviços, conhecidos como “serviços 
modernos”, atuam de forma complementar à indústria, agregando valor ao bem final através 

das atividades de design, marketing, etc. No entanto, para que essa evolução aconteça serão 
necessários importantes investimentos em qualificação de mão obra e sofisticação da 
estrutura produtiva brasileira. 

 

Indústria 

A crise econômica afetou sobremaneira os setores da indústria mais intensivos em capital  e 

mais atrelados à demanda interna, como a indústria de transformação e construção civil.  

                                                           
4 Disponível em: http://www.agricultura.gov.br/noticias/valor-da-producao-agropecuaria-pode-atingir-
r-545-9-bilhoes-em-2017  
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Segundo estatísticas da Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2017), o nível de utilização 
capacidade instalada da indústria de transformação atingiu 76,0% ao final de 2016, o menor 
valor da série histórica, com início em 2003. Segundo esse mesmo indicador, a produção de 

máquinas e equipamento registra utilização de 68,9% da capacidade instalada.  

As premissas para o horizonte de projeção consideram que o bom desempenho da indústria 
extrativa será o destaque no primeiro quinquênio. Uma uma vez recuperada a demanda, as 

indústrias de transformação e construção civil apresentarão crescimento mais forte, 
possibilitado pelo excesso de capacidade ociosa. Projeta-se um crescimento médio de 2,6% 
a.a. para a indústria. A seguir serão detalhadas as premissas para os grandes setores da 

indústria (Gráfico 17): extrativa, construção civil e infraestrutura, produção e distribuição de 
energia elétrica, água e gás e transformação.  

 

Gráfico 17 - Projeção de crescimento médio (% a.a.) – grandes setores industriais - 2017-2026 

 
Fonte:  EPE. 

 

Composta basicamente pela extração de minerais fósseis e de ferro, a indústria extrativa 
apresenta grande potencial de crescimento em função da competitividade que possui no 
mercado internacional e da expectativa de crescimento da demanda interna (a partir do 

segundo quinquênio) e mundial, principalmente considerando a recuperação do crescimento 
nos EUA e na Europa, e que a China continuará crescendo a altas taxas, embora em um ritmo 
menor que o anterior. Em 2016, 56,8% das exportações brasileiras de minério de ferro e 38,8% 

de petróleo destinaram-se à China, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior – Secex 
(MDIC). O país possui grande quantidade de minério de ferro de boa qualidade, com baixos 
custos de extração associados, sendo um dos principais produtores e exportadores de minério 

de ferro do mundo. Em relação aos minerais fósseis, é esperada significativa expansão da 
produção de óleo e gás através da exploração da região do Pré-sal, com a demanda por óleo 
bruto e derivados em perspectiva de crescimento. Projeta-se um crescimento da indústria 

extrativa bem acima da indústria global, com taxa média de 4,8% a.a.  
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O setor de construção civil e infraestrutura apresentará crescimento médio de 2,3% a.a. no 
decênio, marcado por um fraco desempenho nos primeiros anos de projeção em decorrência 
da deterioração do cenário econômico, com retração dos investimentos em infraestrutura e 

da construção de imóveis residenciais. Apesar disso, tal setor apresenta grande potencial de 
crescimento, em decorrência do grande déficit habitacional e da precariedade da 
infraestrutura, quando comparado a países desenvolvidos, e mesmo alguns emergentes como 

a China. Considera-se que, ao longo do horizonte, haverá retomada de investimentos em 
infraestrutura e construção civil, impulsionados pelas políticas de concessão e pelo 
reaquecimento da demanda imobiliária. 

Em relação ao setor de produção e a distribuição de eletricidade, de água e de gás, 
considera-se que haverá um crescimento natural em função do aumento do acesso da 
população ao saneamento básico e do uso da energia  na atividade da indústria e dos serviços, 

além do perfil de consumo das famílias, com mais pessoas tendo acesso aos itens da “linha 
branca” (geladeira, fogão etc.) e de outros produtos eletroeletrônicos. O segmento de 
distribuição de gás poderá apresentar um crescimento mais intenso, principalmente com a 

exploração do pré-sal, mas isto só poderá ser viabilizado com a realização de importantes 
investimentos em gasodutos de transporte e distribuição. No horizonte decenal, projeta-se 
um crescimento de 2,2% a.a.  

O desempenho da indústria de transformação nos próximos dez anos é modesto, 
apresentando uma taxa média de crescimento 2,2% a.a. Os primeiros anos de projeção são 
impactados pelos efeitos remanescentes da crise, com a lenta recuperação da demanda e da 

confiança dos agentes, sobretudo nos setores produtores de bens de capital e de bens 
duráveis. No entanto, considera-se que, uma vez retomada a demanda, será possível reverter 
esse quadro com certa velocidade, uma vez que o excesso de capacidade ociosa permitirá a 

retomada da produção sem a necessidade de investimentos significativos. A magnitude e a 
velocidade dessa retomada acompanhará o ritmo de reaquecimento da economia.  

Dentro da indústria de transformação, cabe a análise de alguns setores que são de grande 

relevância do ponto de vista do consumo de energia elétrica (Gráfico 17), a saber: alumínio, 
siderurgia, ferroligas, celulose, papel, cimento e química. 
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Gráfico 18 - Projeção de crescimento médio (% a.a.) - setores selecionados - 2017-2026 

 
Fonte:  EPE. 

 

A indústria de alumínio apresentará, ao longo do horizonte, uma expansão elevada da oferta 
no país (5,3% a.a.) em função da reversão da queda acentuada de cerca de 41% ocorrida no 
setor entre 2013 e 2015 (ABAL, 2016). O forte aumento do custo da eletricidade no Brasil nos 

últimos anos forçou o desligamento de boa parte do parque alumínio primário, uma vez que 
esse insumo chega a representar 62% dos custos de produção (em 2015, segundo ABAL, 2016). 
Contudo, o cenário considera uma trajetória de normalização desses preços no horizonte do 

estudo, o que, aliado a preços internacionais do metal em patamares favoráveis, permitirá a 
retomada da produção nacional - fato que já pode ser observado ao final de 2016, segundo 
estatísticas publicadas pela ABAL. Projeta-se crescimento da demanda interna de alumínio na 

medida em que os principais setores demandantes (indústria de embalagens, construção civil 
e veículos) retomem. 

Em relação à indústria siderúrgica, a redução da produção nos últimos anos é resultado do 

enfraquecimento da demanda interna ao mesmo tempo em que há excesso de oferta mundial 
de aço. Em uma análise mais profunda, verifica-se que o segmento de laminados longos, que 
atende principalmente a construção civil, e o segmento de laminados planos, que está 

relacionado às indústrias de bens de capital e bens duráveis, reduziram sua produção de aço 
bruto em cerca de 20% no acumulado entre 2013 e 2016, segundo estatísticas do Instituto Aço 
Brasil (IABr). No Brasil, esta indústria é relativamente competitiva na porta de fábrica, 

possuindo boa integração logística com as cadeias de suprimento e grande quantidade de 
minério de ferro de boa qualidade, mas é prejudicada pelos problemas relativos às questões 
tributárias e à precária logística de distribuição, submetendo a produção nacional à pressão 

competitiva de importados, sobretudo da China.  No horizonte de estudo, considera-se que a 
retomada da economia exigirá o crescimento da produção de aço bruto, uma vez que este 
insumo está na base da maioria das indústrias. Projeta-se, para este setor, uma taxa de 

crescimento médio de 2,5% a.a.  
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Projeta-se para o setor de ferroligas um crescimento acompanhando o desempenho do setor 
siderúrgico, com uma taxa de crescimento médio de 2,9% a.a. Esses produtos derivam da 
incorporação de ligas à base de ferro (entre outros) ao aço – a fim de garantir-lhe algumas 

propriedades superiores - e atendem, principalmente, ao setor siderúrgico. 

O setor de celulose é um dos mais promissores da indústria de transformação brasileira. O 
país, que possui vantagem competitiva na plantação de árvores com celulose de fibra curta, 

ocupa quarto lugar no ranking de produção mundial de celulose (primeiro lugar em fibra-
curta), segundo a Indústria Brasileira de Árvores – Ibá (2015).  Além disso, a celulose de fibra-
curta possui potencial de expansão sobre mercados de fibra-longa a partir de inovações 

tecnológicas. Considerando-se o cenário internacional e a competitividade nacional, além da 
taxa de câmbio favorável, projeta-se que o setor crescerá a taxas superiores ao PIB, com 
crescimento médio de 4,4% a.a.  

A produção de papel possui a característica de ser voltada para o mercado interno e espera-
se que esse setor acompanhe o desempenho da atividade econômica, crescendo a uma taxa 
média de 2,9% a.a. Considera-se que o setor possui espaço para expansão, dado o baixo 

consumo per capita atual.  

Em relação à indústria de cimento, projeta-se um crescimento alinhado com a construção 
civil e infraestrutura, uma vez que esse setor representa 98% do seu consumo final (SNIC, 

2011). Esta indústria possui a característica de ter a demanda interna suprida quase que 
integralmente pela produção doméstica, uma vez que os custos de transporte e armazenagem 
tornam a importação desses materiais pouco viável. A retomada do crescimento econômico a 

partir do segundo quinquênio, bem como de projetos de investimentos em infraestrutura e 
construção civil, além da redução das restrições de crédito e da taxa de juros, deverão 
impulsionar a produção desse bem, projetando-se um crescimento médio de 2,3% a.a. ao 

longo do horizonte. 

Em relação à indústria química, espera-se um crescimento médio de 2,8% a.a. no período. A 
expectativa é de que os setores de refino e petroquímica sejam positivamente impactados 
pelo crescimento da extração nacional de petróleo, ao mesmo tempo em que o crescimento 
projetado da frota de veículos do tipo flex permitirá o aumento da demanda de álcool como 
combustível, admitindo-se a manutenção de competitividade relativa da indústria alcooleira 
frente à gasolina. A baixa competitividade da produção de PVC no Brasil afetará de forma 
negativa o setor de soda-cloro.. Para os demais produtos químicos, espera-se um desempenho 
atrelado ao PIB, uma vez que grande parte desses setores são mais dependentes da demanda 
interna.  
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BOX II – E SE HOUVER UMA RECUPERAÇÃO MAIS RÁPIDA DA ECONOMIA BRASILEIRA? 

 
Após a crise econômica e política observada nos últimos anos, a grande questão que se coloca é como se dará a 
trajetória de recuperação da economia brasileira. Ainda que o cenário descrito anteriormente tenha sido considerado 
o mais provável, trajetórias distintas de crescimento podem ser vislumbradas, a depender de como será a evolução 
de algumas variáveis com grande incerteza ao longo do período projetado.  
Dado o impacto que um maior crescimento econômico teria sobre a demanda de energia do país, não se pode 
descartar a probabilidade de uma recuperação mais rápida e intensa, o que levaria a um PIB mais alto com uma 
maior demanda e eventualmente a uma expansão de oferta. Em virtude da elevada importância dessa trajetória, 
analisa-se a seguir o que a viabilizaria e quais setores teriam maior destaque.  
Um crescimento mais vigoroso depende da realização de reformas econômicas que melhorem o ambiente de 
negócios, bem como uma  melhor condução das contas públicas, o que tenderia a elevar a confiança dos agentes 
econômicos. Pelo lado dos consumidores, esse ambiente de maior credibilidade levaria a uma retomada mais rápida 
dos condicionantes da demanda interna, como renda, emprego e crédito, o que teria impactos diretos no consumo. Já 
pelo lado dos empresários, mais previsibilidade tende a estimular os investimentos, proporcionando uma 
recuperação mais rápida e intensa. 
É importante destacar que os investimentos em infraestrutura terão papel fundamental na obtenção de um trajetória 
de crescimento econômico mais robusto, dada sua capacidade de gerar ganhos de produtividade, ampliando a 
competitividade da economia brasileira.  
Sendo assim, esta trajetória de crescimento mais vigoroso contempla uma recuperação mais rápida dos 
investimentos em relação ao de referência, em virtude da expectativa de um melhor ambiente de negócios, conforme 
descrito anteriormente, alcançando uma taxa de cerca de 22% do PIB em 2026. No Gráfico 19 são apresentadas a 
evolução esperada do PIB e a trajetória de investimento necessária para alcançá-la. 
 

Gráfico 19 – Evolução esperada de PIB e taxa de investimento 
 

 
 

Portanto, os fatores descritos anteriormente permitem uma trajetória de crescimento com patamares mais elevados 
que os observados na trajetória de referência. A comparação entre as duas trajetorias, tanto em termos de taxa de 
crescimento quanto de crescimento acumulado pode ser vista no Gráfico 20. O cenário superior apresenta uma 
média de crescimento de 3,2% a.a no horizonte decenal, acumulando um aumento de cerca de 32% em relação ao 
PIB de 2015, enquanto no cenário de referência a taxa média de crescimento é de 2,5% a.a, com um crescimento 
acumulado de 23% até o fim do horizonte.   
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Gráfico 20 – Comparação das trajetórias 

 
 
  
Neste cenário, considera-se que o maior crescimento da demanda interna impulsionaria mais fortemente todos os 
macrossetores da economia. A comparação entre as taxas médias para os dez anos das duas trajetórias pode ser vista 
no Gráfico 21. Dentro da indústria, os setores mais ligados ao desempenho econômico interno tenderiam a uma 
trajetória de crescimento mais acentuada, como é o caso de distribuição de eletricidade, água e gás, de construção 
civil e infraestrutura e alguns setores da indústria de transformação.  
Em relação aos grandes consumidores de energia elétrica, a expansão da indústria de transformação, puxada pela 
maior demanda por bens de consumo duráveis (veículos, eletrodomésticos) e de bens de capitais (produção de 
máquinas e equipamentos), estimulará a produção de setores mais à montante da cadeira produtiva, como  
siderurgia, ferroligas e indústria química. O setor de cimento será impulsionado pelo maior crescimento da 
construção civil e infraestrutura. O aumento da demanda interna também contribuirá para um crescimento mais forte 
dos setores de papel e celulose neste cenário. A comparação das taxas médias estimadas nos dois cenários é ilustrada 
no Gráfico 22. 

Gráfico 21 - Comparação das taxas médias dos macrossetores - 2017-2026 

 

 

Gráfico 22 - Comparação das taxas médias de setores selecionados - 2017-2026 
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