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Ministério de Minas e Energia 

1 INTRODUÇÃO 

O comportamento da economia é de suma importância para a elaboração de estudos de 
projeção de demanda e de expansão de oferta de energia. As projeções de indicadores 
macroeconômicos, dentre eles aqueles voltados para o setor externo, para o setor público e 

para os investimentos, bem como de crescimento dos principais setores consumidores de 
energia baseiam a construção do cenário econômico e energético.  

Essa nota técnica visa apresentar o cenário econômico para o horizonte decenal. Com esse 

objetivo, tal estudo apresenta o acompanhamento da conjuntura econômica – mundial e 
nacional –  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 evolução 

esperada das indústrias energointensivas. 

Dessarte, este trabalho se divide em três partes. A primeira apresenta um resumo da 
conjuntura mundial, destacando os fatores que possam afetar o desempenho da economia 

internacional. 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 mundo em 2015 passou por um período conturbado tanto em termos sociais quanto 
econômicos. O aumento expressivo do número de refugiados de guerra e a ocorrência de 
ameaças terroristas demonstram os desafios a serem enfrentados na atualidade. 

Economicamente, o período foi caracterizado por uma deterioração de importantes 
economias emergentes, contrapondo os melhores resultados de alguns países desenvolvidos. O 
fraco desempenho do comércio internacional, o menor fluxo de capitais e a queda dos preços 

de commodities são alguns dos motivos que explicam o crescimento da economia mundial. 

Tabela 1 - Crescimento do PIB no mundo 

 

2014 2015
*
 2016

* 

Mundo 3,4 3,1 3,2 

Economias avançadas 1,8 1,9 1,9 

Emergentes 4,6 4,0 4,1 

    Nota: *estimado.  

   Fonte: FMI, 2016. 

Ao longo do ano a melhora nos indicadores da economia americana, especialmente em 
relação ao mercado de trabalho, culminou na elevação da taxa básica de juros. Em dezembro 

o Banco Central Americano aumentou a taxa em 0,25 pontos percentuais e afirmou que ainda 
que as taxas se mantenham em patamares baixos no curto prazo é de se esperar que haja um 
aumento gradual acompanhando a recuperação da economia.  

As expectativas econômicas para os Estados Unidos são de crescimento moderado no curto 
prazo estimulado por uma melhora no setor imobiliário, pelos baixos preços da energia e de 
estabilização no longo prazo. De acordo com o FMI, o crescimento potencial do país é de 2% 

devido às mudanças demográficas e ao baixo crescimento da produtividade total dos fatores. 

O ano de 2015 foi bastante complicado para os países da União Europeia, com ocorrência de 
ataques e ameaças terroristas, além da questão imigratória que levou a grandes discussões 

acerca dos impactos econômicos e sociais para estes países. Em princípio, o crescente fluxo 
migratório aumentaria gastos, impactando o crescimento econômico da região. Entretanto, 
para muitos países, haveria benefícios através do aumento da força de trabalho e estímulo ao 

consumo. 

No médio prazo, acredita-se que a zona do euro manterá um crescimento moderado. De 
acordo com o Banco Central Europeu (BCE), a retomada do crescimento deve ser apoiada 

pelos preços baixos do petróleo, pelas melhorias do mercado de trabalho e pela política 
monetária adotada pelo bloco.  

Com relação aos países emergentes, a reduzida demanda internacional, o baixo preço das 

commodities e a restrição do fluxo de capitais em virtude do iminente aumento da taxa de 
juros americana contribuíram para o baixo nível de atividade em muitos desses países. Entre 
os BRICS, os piores desempenhos em 2015 foram de Rússia e Brasil, com queda de 3,7% e 

3,8%, respectivamente. Porém, a desaceleração também atingiu a China que fechou o ano 
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com crescimento do PIB abaixo de 7%, menor resultado dos últimos anos. O pior desempenho 
chinês foi resultado especialmente da fraca atividade industrial, em virtude do excesso de 
capacidade de diversos setores. 

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. A alta volatilidade do mercado financeiro ao longo do 
ano reflete a queda da confiança no futuro da economia chinesa.  

Assim, ao longo dos próximos anos, espera-se uma trajetória decrescente do PIB chinês 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 indústria, 

continuará a afetar os preços internacionais das commodities e a balança comercial de 
diversos países, incluindo o Brasil. 

O preço das principais commodities apresentou queda no ano de 2015. Entre os fatores que 

justificam essa redução, destacam-se o excesso de capacidade de oferta, gerado pelos altos 
investimentos nos anos de boom dos preços e a redução da demanda mundial. No caso do 
petróleo, após perder 44% do seu valor entre junho e dezembro de 2014 (na média mensal), o 

barril do petróleo tipo Brent se manteve entre 38 e 64 dólares em 2015, fechando 2015 com 
preço médio de 52 dólares, uma queda de 47% em relação ao ano anterior. 

Gráfico 1 - Evolução do preço de commodities 

 

Fonte: Banco mundial, 2016. 

Os fatores internacionais que levaram ao comprometimento do melhor desempenho da 
economia mundial tiveram impactos sobre a economia brasileira. Entretanto, a deterioração 

do cenário econômico nacional também teve entre seus condicionantes diversos fatores 
internos, conforme será discutido na seção seguinte.   
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3 BRASIL: CONJUNTURA ECONÔMICA 

A economia brasileira passa por um período complicado. Em  2015, o PIB caiu 3,8%, com 
destaque negativo, pelo lado da oferta, para a indústria e serviços. A indústria já vinha 
apresentando um fraco desempenho nos últimos anos. Sendo assim, a novidade foi o setor de 

serviços que nos últimos anos cresceu a taxas significativas. Ambos os setores foram 
pressionados pela retração da demanda interna, que se deu em parte pelo aumento do 
desemprego e redução do rendimento real médio, conforme pode ser visto no Gráfico 2. 

Gráfico 2 - Evolução de dados relacionados ao mercado de trabalho 

 

Fonte: IBGE, 2016 (PME). 

Pela esfera da demanda, pode ser destacado o comportamento da formação bruta de capital 
fixo, que caiu cerca de 14% no ano. Essa retração dos investimentos foi agravada pelo baixo 
nível de utilização de capacidade instalada do setor, pela deterioração da confiança dos 

agentes econômicos – os indicadores de confiança de consumidores e empresários alcançaram 
mínimos históricos em 2015. Para que haja uma recuperação da economia, é fundamental ter 
uma retomada dos investimentos, o que depende inicialmente de uma melhora das 

expectativas dos agentes econômicos. 

No Gráfico 3 pode ser visto que desde o segundo trimestre de 2014 a formação bruta de 
capital fixa vem apresentando quedas sucessivas em relação ao mesmo trimestre do ano 

anterior. 
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Gráfico 3 - Taxa trimestral de crescimento da Formação Bruta de Capital Fixa (%) 

 

Fonte: IBGE, 2016. 

Diante disso, a perspectiva, segundo o Boletim Focus1, é de que a economia brasileira 
apresente queda do PIB no ano de 2016, afetado por um forte carregamento estatístico. A 
expectativa de mais um ano de recessão é influenciada tanto por fatores externos como 

internos. Dentre eles podemos citar, o aumento do risco de desaceleração mais forte da 
China, impactos da mudança de política monetária norte-americana, inflação acima da meta, 
maior dificuldade de implementação de um ajuste fiscal, demanda interna fraca e baixo nível 

de confiança dos agentes.  

Com relação aos fatores externos que podem impactar a economia brasileira destacam-se a 
desaceleração da economia chinesa e o aumento de juros da economia americana. Conforme 

visto na seção anterior, recentemente alguns eventos ampliaram as incertezas em relação à 
economia chinesa, como os movimentos bruscos na bolsa de Shangai, bem como a 
desvalorização cambial recente realizada pelo Banco Popular da China. Dado o grande papel 

da China como parceiro comercial do Brasil, é provável que o menor crescimento chinês tenha 
impactos sobre a economia brasileira, ainda que sua dimensão seja desconhecida. Com 
relação aos juros americanos, mesmo que a autoridade monetária norte-americana tenha 

indicado que essa normalização da política monetária será executada com cautela, esta pode 
ter efeitos sobre o câmbio e a taxa de juros doméstica, que já se encontram em patamares 
elevados. 

No que se refere ao mercado doméstico, a inflação mostrou uma forte aceleração em 2015, 
superando o teto da meta, sobretudo pela forte elevação dos preços administrados. Segundo 
o IBGE, a energia elétrica subiu 51% no ano, impactando o índice IPCA em 1,5 p.p. 

Adicionalmente, os combustíveis impactaram o IPCA com 1,04 p.p. É de se destacar que os 
preços de eletricidade e combustíveis juntos representam 24% desse índice. O Banco Central 
respondeu a essa aceleração de preços por meio de uma política monetária restritiva, com 

                                                           
1 O Boletim Focus é uma publicação semanal do Banco Central do Brasil que agrega as projeções do 
mercado acerca das principais variáveis econômicas. 
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elevação da taxa de juros. A Tabela 1 mostra a evolução do IPCA nos últimos anos, bem como 
da taxa de juros básica – SELIC. 

 

Tabela 2 - Histórico de inflação e Selic (% a.a.) 

Ano IPCA 
Selic (fim de 

período) 

2007 4,46% 11,25% 

2008 5,90% 13,75% 

2009 4,31% 8,75% 

2010 5,91% 10,75% 

2011 6,50% 11,00% 

2012 5,84% 7,25% 

2013 5,91% 10,00% 

2014 6,41% 11,75% 

2015 10,67% 14,25% 

Fonte: IBGE e BCB, 2016. 

Em relação à questão fiscal, o ajuste vem apresentando resultados aquém do esperado, em 

parte devido às dificuldades em aumentar arrecadação, devido à fraca atividade econômica. 
Dessa forma, não se consegue ampliar os resultados primários do governo. Em 2015, o setor 
público consolidado obteve mais um déficit primário2 como resultado, contribuindo para uma 

elevação da dívida pública. Outro fator que contribuiu para o crescimento dessa dívida foi a 
elevação dos juros.  

A fraca demanda interna também tem contribuído para o baixo desempenho da economia 

brasileira. Mesmo setores que tinham um crescimento acima do PIB nos últimos anos, como 
vendas no varejo, já apresentam resultados negativos - no ano de 2015 o indicador de volume 
caiu 4,3% no conceito restrito, segundo o IBGE. Tal resultado se deve a fatores como elevação 

da taxa de desemprego, queda dos rendimentos reais3, que acabam por reduzir o grau de 
confiança do consumidor. Sendo assim, para que haja uma recuperação da demanda interna é 
imprescindível que haja uma retomada mais forte e sustentada do índice de confiança do 

consumidor. O Gráfico 4 mostra a evolução do índice de confiança do consumidor nos últimos 
meses. 

 

                                                           
2 Em 2014, o setor público consolidado obteve um déficit primário de 0,6% do PIB. Já em 2015, o déficit 
foi de R$111,2 bilhões, correspondendo a 1,88% do PIB, segundo o BCB (2016). 

3 Ver Gráfico 1. 
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Gráfico 4 - Evolução do Índice de Confiança do Consumidor 

 

   Fonte: FGV,2016. 

Por outro lado, a situação econômica desfavorável do país, bem como o câmbio 
desvalorizado, vem promovendo um ajuste externo. Com a fraca atividade econômica, as 

importações caíram, sobretudo às relacionadas a matérias-primas e bens de capital. As 
exportações também diminuíram, no entanto, a uma taxa inferior à das importações. Sendo 
assim, em 2015, a balança comercial apresentou superávit de cerca de 20 bilhões de dólares, 

o que aliado a menores déficits na Balança de Serviços e Rendas, resultou em uma redução do 
déficit em transações correntes. É importante ressaltar que o saldo positivo da balança 
comercial veio acompanhado de uma redução da corrente de comércio. A expectativa para 

2016 é de que o ajuste externo continue em curso, com mais um superávit significativo na 
balança comercial. 

Gráfico 5 - Evolução da balança comercial (US$ dólares) 

 

Fonte: SECEX, 2016 (MDIC) 
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Após apresentado o contexto nacional, a próxima seção trata do cenário prospectivo para os 
próximos dez anos. É importante ressaltar que com os ajustes em curso, espera-se que o país 
volte a crescer, a partir da recuperação dos investimentos e da demanda interna, 

proporcionada pela melhoria das expectativas dos agentes econômicos. 
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4 BRASIL: TRAJETÓRIA MACROECONÔMICA DE INTERESSE 

Neste capítulo é detalhado o cenário macroeconômico de referência para o planejamento 
energético no horizonte decenal. Vale destacar que uma de suas premissas principais é o 
encaminhamento, ao longo do horizonte, de soluções para os gargalos de infraestrutura, 

admitindo-se elevação dos investimentos e da produtividade total dos fatores.  

Com relação à economia mundial,  nos próximos anos a expectativa é de melhor desempenho 
dos países desenvolvidos e de desaquecimento dos países emergentes, em virtude 

especialmente do menor crescimento da economia chinesa. 

Espera-se que o comércio mundial entre em trajetória mais vigorosa à medida que os níveis 
de atividade dos países desenvolvidos aumentarem, favorecendo a demanda por produtos dos 

países emergentes. Como resultado, espera-se que a economia mundial cresça 3,7% ao ano e 
o comércio internacional, 4,4% ao ano (médias no período).  

Tabela 3 – Taxas de crescimento do nível de atividade (médias no período) 

Indicadores Econômicos 
Histórico Projeção 

2005-2009 2010-2014 2016-2020 2021-2025 

PIB mundial (% a.a.) 3,8% 3,9% 3,6% 3,8% 

Comércio mundial (% a.a.) 3,5% 5,8% 4,1% 4,7% 

PIB nacional (% a.a.) 3,7% 3,3% 1,4% 3,5% 

Fontes: IBGE e FMI (dados históricos) e EPE (projeções) 

O crescimento do comércio mundial, aliado ao câmbio desvalorizado, deve favorecer o setor 

externo nacional e, consequentemente, as indústrias voltadas para o mercado internacional. 

Por outro lado, muito ainda tem-se a avançar nas questões internas. Os ajustes das contas do 
governo e a baixa confiança dos investidores devem limitar o crescimento nos anos iniciais. 

Além disso, as reformas necessárias para alavancar o PIB potencial brasileiro devem restringir 
a capacidade de crescimento no primeiro quinquênio. Porém, os resultados desta 
reestruturação poderão ser vistos ainda no horizonte deste estudo.  

Os investimentos em infraestrutura, que devem retomar um ritmo mais intenso e sustentado 
apenas no segundo quinquênio, impactarão positivamente a produtividade nacional, 
reduzindo custos e aumentando a competitividade dos produtos brasileiros. 

Na medida do sucesso do enfrentamento 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 2,4% ao ano, em média. 

Como resultado do crescimento econômico e considerando a evolução demográfica no 
período, espera-se um aumento significativo do PIB per capita brasileiro ao longo da próxima 
década. Conforme pode ser visto no Gráfico 6, o PIB per capita alcançará um patamar 

próximo de R$ 32.000,00 em 2025, partindo de cerca de  R$ 26.000,00 em 2016 (preços de 
2014). Isto significa aumento de aproximadamente 1,8% ao ano em média no período. 
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Gráfico 6 - PIB per capita (R$ mil de 2014) em fim de período 

 

Fonte: Elaboração EPE. 

Ainda que a economia mundial consiga impulsionar um ritmo mais forte de crescimento nos 
próximos dez anos, não se espera uma elevação nos preços de commodities de forma a 

retomar o patamar observado durante o período de boom das commodities. A demanda 
chinesa já está arrefecendo e, em virtude da mudança de padrão de seu crescimento e das 
menores taxas de crescimento, não deve impulsionar o comércio mundial no mesmo ritmo 

observado na primeira década deste século4. Com isto, a economia brasileira precisará de 
novos estímulos para alcançar um maior crescimento econômico.  

Neste sentido, para alcançar um crescimento vigoroso nos próximos anos é preciso que haja 

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. 

É importante destacar que, para elevar a produtividade da economia brasileira, fazendo com 

que ela contribua mais fortemente para o crescimento econômico, os investimentos em P&D e 
na formação e capacitação da mão-de-obra precisarão aumentar consideravelmente. No 
entanto, tais políticas necessitam de períodos longos para gerar efeitos significativos.  

                                                           
4 De acordo com o Banco mundial, os países emergentes lideraram o crescimento econômico mundial 
nos anos 2000. Contudo, a instituição afirma que a “economia mundial terá que se adaptar a um novo 
período de taxas mais modestas nestes países, caracterizadas por baixo preço de commodities e menor 
fluxo de comércio e capital”(Worldbank, 2016).  

Com relação à China, a PWC afirma que os riscos de contágio de um menor crescimento chinês é maior 
para os países emergentes, em virtude do impacto sobre o preço de commodites, entretanto, ainda que 
menor, haverá impacto sobre as economias desenvolvidas (PWC, 2015). 
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Outro fator de destaque para viabilizar o crescimento do país é a taxa de poupança, que 
possibilita o aumento dos investimentos. Ainda que se considere uma elevação da poupança 
ao longo do horizonte, não se descarta a necessidade de captação de poupança externa 

visando atender os recursos necessários para viabilizar o investimento. 

Tabela 4 - Principais variáveis exógenas do cenário de referência (médias no período) 

Indicadores Econômicos 
Histórico Projeção 

2005-2009 2010-2014 2016-2020 2021-2025 

Taxa de Poupança (% PIB) (1) 17,5% 15,6% 16,3% 19,8% 

PTF (% a.a.) (2) 1,2% 0,5% 0,4% 1,2% 

Notas:  (1) As projeções de taxa de poupança nos quinquênios dizem respeito aos seus valores de longo prazo; os 
valores históricos representam as médias das taxas correntes de poupança e, portanto, são mais afetadas 
por questões conjunturais. 

(2) Para o cálculo da PTF histórica, ver Souza Jr. (2005). 

Fontes:  IBGE (dados históricos) e EPE (Projeções). 

Somado à taxa de produtividade da economia, o investimento em infraestrutura é um fator 
determinante para o crescimento econômico de longo prazo e afeta diretamente a 

capacidade de oferta da economia. A condução da política econômica de forma a viabilizar a 
retomada dos investimentos públicos, a melhora no ambiente político e institucional e a 
retomada de confiança dos agentes são fatores essenciais para possibilitar as taxas de 

investimento especificadas na Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

Tabela 5 - Investimento e PIB (taxas médias no período) 

Indicadores Econômicos 
Histórico Projeção 

2005-2009 2010-2014 2016-2020 2021-2025 

Investimento total (% PIB) (1) 18,8% 21,5% 19,4% 21,4% 

Investimento público (% PIB) (1),(2) 3,7% 3,7% 2,4% 3,0% 
Notas:    (1) Taxas de investimento a preços correntes. 

(2) Inclui empresas estatais federais 

Fontes:  IBGE e Ministério do Planejamento (dados históricos) e EPE (Projeções). 

Dessa forma, ainda que os ajustes na economia limitem o ritmo das inversões nos anos 
iniciais, espera-se que haja retomada dos investimentos no segundo quinquênio do horizonte. 
Merecem destaque os investimentos no setor de infraestrutura, especialmente nas áreas de 

produção de energia elétrica, mobilidade urbana e transportes (rodovias, ferrovias, portos e 
aeroportos) e também importantes aplicações na infraestrutura social, tais como habitação, 
saneamento básico e distribuição de água. 

Como resultado destas medidas,a perspectiva é de aumento da taxa de investimento que 
chega a 22% do PIB em 2025. Como pode ser visto na Erro! Fonte de referência não 
encontrada., o investimento é de cerca de 20% do PIB, em média, com destaque para o 

segundo quinquênio. 

Entretanto, ainda que sejam considerados importantes avanços, alguns gargalos da economia 
brasileira ainda persistirão ao longo do horizonte. Algumas questões, tais como melhoria na 

qualificação da mão-de-obra, aperfeiçoamentos institucionais e avanços na área de inovação 
tecnológica exigem prazos que ultrapassam o horizonte de interesse deste trabalho para 
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consolidar resultados que permitam sustentar a reversão das limitações de oferta ainda 
presentes na economia brasileira. 

No curto prazo, a política fiscal estará voltada para o ajuste das contas públicas nacionais. 

Nos anos seguintes, contudo, 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 na Tabela 6, espera-se, no primeiro quinquênio, que o país obtenha 
menores superávits primários, em termos de percentual do PIB, em relação à década anterior, 

e um resultado primário do governo maior no segundo quinquênio, ainda que este não retome 
a taxa de 3,1% estipulada pelo FMI. 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. 

Tabela 6 - Indicadores econômicos do setor público (médias no período) 

Indicadores Econômicos 
Histórico Projeção 

2005-2009 2010-2014 2016-2020 2021-2025 

Superávit Primário (% PIB) 3,1% 1,8% 0,9% 1,8% 

Déficit Nominal (% PIB) 3,0% 3,2% 4,2% 1,4% 

Dívida Líquida (% PIB) 43,5% 33,7% 43,5% 42,1% 

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

O setor externo brasileiro permanecerá influenciado pela redução das taxas de crescimento 
da economia chinesa e pelo patamar mais baixo dos preços de commodities. O saldo da 

balança comercial, contudo, apresentará resultados positivos em resposta ao câmbio mais 
desvalorizado que estimulará as exportações e contracionará as importações. Com relação às 
importações, na medida da retomada de crescimento econômico brasileiro e dos 

investimentos, será observado um ritmo crescente em sua trajetória. Entretanto, o maior 
ritmo do comércio internacional estimulará um maior nível das exportações brasileiras, com 
destaque para o setor extrativo. No período 2021-2025, espera-se que o superávit na balança 

comercial seja impulsionado pelas exportações de petróleo e pelos ganhos iniciais de 
competitividade gerados pela solução parcial dos gargalos logísticos. 

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 a 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 7. 
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Tabela 7 - Indicadores econômicos do setor externo (médias no período) 

Indicadores Econômicos 
Histórico Projeção 

2005-2009 2010-2014 2016-2020 2021-2025 

      Balança Comercial (US$ bilhões) 36,3 13,5 30,4 34,1 

     Exportações (US$ bilhões) 153,6 233,5 212,8 261,2 

     Importações (US$ bilhões) 117,3 220,0 182,4 227,1 

      IDP (US$ bilhões)¹ 32,3 88,5 70,3 77,8 

      Transações Correntes (% PIB) 0,0% -2,7% -2,3% -2,0% 

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

Nota:¹De acordo com  a revisão metodológica para o Balanço de Pagamentos realizada pelo BCB em 2015, o 
Investimento externo direto passou a ser denominado de Investimento direto no país. 

Com relação ao preço do petróleo, espera-se que a recuperação comece apenas na segunda 
metade de 2016 e se dê de forma gradativa até 2020, ganhando força no final do primeiro 
quinquênio, quando se estima que recupere o patamar de 80 dólares por barril, em dólares 

constantes de maio 2015. Entre 2021 e 2025, projeta-se um aumento marginal no preço, 
refletindo um mercado mais equilibrado, atingindo 87 dólares por barril no final do período. A 
Tabela 8, abaixo, apresenta a projeção do preço do petróleo Brent para os próximos anos.5 

Tabela 8 - Evolução do preço do petróleo tipo Brent (médias no período) 

Indicadores Econômicos 

Histórico Projeção 

2005-2009 2010-2014 2016-2020 2021-2025 

Preço do Petróleo tipo Brent  
(US$ maio 2015/barril) 

80,68 101,95 70,90 85,15 

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

Nota: A evolução do preço é apresentada em forma de gráfico no capítulo VI. 

 

                                                           
5 A projeção do preço do petróleo Brent no horizonte Decenal foi realizada pelos técnicos da 
Superintendência de Petróleo da EPE: Bruno Stukart, Marcelo Cavalcanti, Maria Cecilia Araújo e Paula 
Barbosa, sob coordenação do superintendente Ricardo Valle. 
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5 PERSPECTIVAS SETORIAIS 

O objetivo desta seção é apresentar um panorama e apontar as tendências dos principais 
setores que apoiam as projeções de demanda de energia. A abordagem econômica setorial 
trabalha com o conceito de valor adicionado, composto pela indústria, serviços e 

agropecuária, que representa o PIB a custo de fatores, contabilizado pela ótica da oferta. As 
análises setoriais apresentadas a seguir foram feitas com ênfase nos setores de maior 
consumo energético por produto gerado. 

Além do valor adicionado, considera-se também a evolução da produção física para a 
elaboração das projeções de demanda de energia, principalmente quando abordados setores 
menos pulverizados da economia como, por exemplo, siderurgia, alumínio e papel e celulose. 

Desempenho recente 

O histórico recente do valor adicionado nacional mostra que a indústria, principal setor 
consumidor de energia elétrica, cresceu à velocidade menor do que serviços e agropecuária. 

No Gráfico 7 estão ilustradas as trajetória dos valores adicionados dos setores que compõem o 
PIB nacional. 

Gráfico 7 - Evolução do valor adicionado 2005-2015 (2005=100) 

 
Fonte: IBGE(contas nacionais, 2015 estivamtiva). 

Observa-se, nesse período, o crescimento contínuo do setor de serviços, ao mesmo tempo em 

que os demais setores apresentam taxas de crescimento mais modestas. Destaca-se, também, 
a reversão na trajetória de crescimento da indústria após a crise econômica mundial, iniciada 
em 2008, a despeito de uma breve recuperação entre 2010 e 2011. A crise alterou o padrão 

de crescimento dos mercados mundiais provocando uma pressão competitiva mais forte para 
a indústria nacional, impactada pela redução mais acentuada da demanda externa por seus 
produtos pouco competitivos. Cabe mencionar que, nos anos anteriores, a indústria já havia 

sofrido os impactos do aumento das importações, o que contribuiu para um efeito ainda mais 
forte sobre a economia nacional.  
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A evolução das participações setoriais para o período pode ser vista no Gráfico 8. A 
agropecuária manteve sua participação relativamente estável no valor adicionado nos últimos 
10 anos. O setor, apesar dos gargalos de infraestrutura associados principalmente ao 

escoamento da produção, conseguiu se beneficiar, na maior parte do período, do patamar 
elevado dos preços das commodities agrícolas no mercado internacional. 

 Gráfico 8 - Evolução da participação setorial– 2005-2015 

 
Fonte: IBGE. 

Responsável por 55% do total de empregos – segundo a RAIS de 2014 (MTPS) – e quase 70% da 
atividade econômica, o setor de serviços vem ganhando maior participação na estrutura 

produtiva ao longo dos anos, com alta de 2,6 pontos percentuais entre 2005 e 2015. Este 
ganho de participação decorre, em grande parte, da relativa perda de participação da 
indústria (-2,7 p.p.), puxada em especial pelo declínio da indústria da transformação na 

atividade econômica6. Além disso, o setor de serviços - com destaque para o segmento de 
comércio - se beneficiou da expansão da massa salarial dos últimos dez anos, tendo 
apresentando taxa média de crescimento anual acima do PIB, o que também influenciou os 

ganhos de participação do setor. No contexto atual de recessão, contudo, este setor mostra 
taxas descrescentes influenciado pela queda da atividade econômica e do consumo nos 
segmentos de comércio e outros serviços como transporte, armazenagem e correios. 

A dinâmica da indústria impacta diretamente os demais setores econômicos. Além de seu 
papel relevante na geração de empregos formais, ela possui grande intensidade de capital, 
demandando elevados investimentos e insumos tanto na forma de bens como de serviços - 

desde suporte às áreas meio até a busca de inovações. A perda de participação industrial no 
valor adicionado – de 28,4% em 2005 para 25,7% em 2015 – expõe a persistência de custos 

                                                           
6 Diversos estudos têm apontado para a perda de participação da indústria brasileira em comparação com o mesmo processo em 
outros países desenvolvidos. Nestes , 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 os outros 

setores da economia, como o de serviços. 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. Para mais informações, ver IPEA (2015); IPEA (2014); FIESP (2013). 
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sistêmicos e estruturais. 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).  

O Gráfico 9 exibe a trajetória de crescimento dos setores que compõem a indústria. O setor 
de produção de distribuição de energia elétrica, água e gás mostra uma trajetória de 
crescimento entre 2005 e 2015 em linha com o crescimento do PIB. Seu desempenho segue 

principalmente a evolução da produção de energia elétrica e de gás, os quais respondem por 
cerca de 80% do valor adicionado desse setor. 

Gráfico 9 - Evolução do valor adicionado de setores da indústria 2005-2015 (2005=100) 

 
Fonte: IBGE(contas nacionais, 2015 estimativa). 

A indústria extrativa vinha sendo beneficiada pelo mercado externo favorável e pela forte 

competitividade que possui, fruto da alta qualidade do minério brasileiro e da logística 
fortemente integrada com os mercados internacionais e nacionais. A mineração não 
energética brasileira – predominantemente ferro – possui excelente qualidade de rochas e 

uma estrutura logística de escoamento integrada ao mercado internacional. Dessa forma o 
custo da extração do minério brasileiro está na posição inferior das curvas de custo mundial7. 
Entretanto, nos últimos anos o setor sofreu com os impactos da redução dos preços do 

minério e do petróleo no mercado internacional, além da desaceleração da economia da 
China, para onde se destina 66% das exportações brasileiras de minério. Tais fatores não 
impediram que o setor alcançasse crescimento expressivo de 8,6% em 2014 e de 4,9% em 

2015.  

A indústria de construção civil e infraestrutura foi marcada, nos últimos 10 anos, por períodos 
de forte crescimento, em especial a partir de 2010, quando se observou um boom no setor. 

Entre 2007 e 2011 o VA da construção apresentou uma taxa média de crescimento de 8,5% 
a.a., segundo dados do IBGE. No entanto, desde 2012 essa trajetória vem se revertendo, com 

                                                           
7 Tal vantagem de custos permanece mesmo ao se incorporar o frete para o mercado asiático. 



19 
 

NOTA TÉCNICA DEA 08/16 - Caracterização do Cenário Macroeconômico para os próximos 10 anos (2016-2025) 

 
19 

o setor apresentando queda acentuada em 2015 de -7,6%. O índice de confiança do setor de 
construção, publicado pela FGV, atingiu em dezembro o menor nível da série, que tem início 
em 2010. Entre os fatores que contribuíram para esse movimento pode-se destacar a queda 

na confiança dos agentes, o aumento das restrições de crédito e o ajuste fiscal em curso. 
Soma-se a isso a fraca demanda do setor imobiliário, prejudicada pelo aumento do 
desemprego e pela redução das rendas das famílias, resultando em um crescimento 

significativo do nível de estoques de imóveis residenciais no período.  

Na indústria de transformação, a evolução recente do consumo de bens duráveis reflete em 
grande medida a mesma deterioração das condições de mercado interno que impactou a 

contrução civil. Destaca-se a desaceleração da massa salarial e do crédito, bem como maior 
comprometimento da renda das famílias. O Gráfico 10 evidencia a evolução dos índices de 
consumo aparente de bens duráveis e de vendas nos segmentos de ‘móveis e 

eletrodomésticos’ e de ‘veículos, motos, partes e peças’. 

Gráfico 10 - Índices de consumo aparente de bens duráveis e de vendas de ‘móveis e 

eletrodomésticos’ e ‘veículos, motos, partes  e peças’ (jan/2005=100). 

 
Fonte: Elaboração EPE, com base em Ipeadata (Ìndice de consumo de bens duráveis) e IBGE 
(PMC). 
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Gráfico 11 - Evolução dos Índices de produção Industrial (Índices base média de 2012=100). 

 
Fonte: IBGE. 

A produção industrial em geral e a indústria da transformação em particular têm sofrido os 

impactos da contração do consumo e do investimento dos últimos anos. Merece destaque a 
trajetória de forte declínio do índice de produção industrial de veículos automotores, 
reboques e carrocerias, puxando o índice da transformação para níveis mais baixos8. Este 

desempenho é influenciado pela deterioração das condições deste mercado consumidor - com 
aumento do desemprego, piora das condições de crédito e maior endividamento das famílias -  
que, por sua vez,  afetam a propensão a adquirir um carro novo. No último ano houve queda 

de 26% nas vendas de veículos leves, terceira contração consecutiva neste mercado, que em 
2012 registrou recorde de licenciamentos com 3,6 milhões de unidades. 

A indústria metalúrgica também foi impactada por esse contexto econômico, assim como pelo 

excesso de oferta internacional do produto9. Apesar do crescimento da capacidade instalada 
no Brasil10, a produção de aço está declinante desde 2011. Em uma análise mais profunda, 
verifica-se que o segmento de laminados longos, que supre 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 14% no acumulado desde 
2013 (IABr, 2014). O segmento de semi-acabados descolou-se dos demais pois se beneficiou do 

ligamento de altos-fornos novos, frutos de decisões antigas de investimento, ou 
anteriormente paralisados sobretudo. O destino principal dessas placas semi-acabadas tem 
sido a exportação para unidades internacionais de laminação. 

                                                           
8 De acordo com a Pesquisa Industrial (PIA) do IBGE, em 2013, os segmentos de ‘Fabricação de veículos 
automotores, reboques e carrocerias’, juntamente à  ‘Fabricação de outros equipamentos de 
transporte, exceto veículos automotores’ correspondem a 14% da Indústria da Transformação, atrás 
apenas da ‘Fabricação de produtos alimentícios’ (20%). 
9 A redução do crescimento global e a mudança de modelo de desenvolvimento da China contribuíram 
para uma situação de excesso de oferta de aço no mercado internacional. 

10 Dentre essas expansões, destaca-se sobretudo a inauguração da CSA no Rio de Janeiro (5 MM de 
toneladas) voltada para exportação de semi-acabados.  
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Gráfico 12 - Produção de aço brasileira (em milhões de toneladas) 

 
 Fonte: IABr(2015). 

A produção recente de alumínio primário, por sua vez, reflete a piora dos preços 

internacionais do metal em conjunto com a elevação dos custos de produção nacional - muito 
dependentes do preço da eletricidade. Conforme Gráfico 13, estima-se que a produção de 
alumínio recuou cerca de 20% em 2015, após queda de 26% em 2014, perfazendo 

aproximadamente 770 mil toneladas ante o pico histórico de 1.661 mil toneladas em 2008. 

Gráfico 13 - Produção de alumínio (em milhões de toneladas) 

 

Fonte: Elaboração EPE, com dados da ABAL (estimativa de 2015). 

 

Projeções 

A projeção setorial assume que os desafios estruturais e conjunturais que se apresentam 
sobre a economia brasileira hoje serão gradualmente superados ao longo do decênio 
projetado. Durante os primeiros cinco anos, a recuperação dos indicadores de confiança 

levarão a um aumento gradual das taxas de investimento, assim como uma retomada do 
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mercado imobiliário. Assume-se que o câmbio mais desvalorizado será um fator positivo para 
os setores industriais mais competitivos ao mesmo tempo em que contribui para aliviar a 
pressão dos bens importados sobre a indústria de transformação. Em um horizonte mais longo, 

os gargalos de infraestrutura serão amenizados por um maior desembolso do Estado em 
inversões estruturais e por programas de concessões públicas que ataquem os nós em portos, 
ferrovias, estradas e aeroportos. Além dos condicionantes internos, o ambiente internacional 

abrirá possibilidades de maior inserção de indústrias de maior valor agregado, tendo em vista 
que se espera uma maior taxa de crescimento dos EUA no primeiro quinquênio e uma 
mudança do modelo de desenvolvimento chinês, focado na expansão do consumo. O 

aproveitamento dessa janela de oportunidade dependerá da capacidade de o Brasil se inserir 
nas cadeias globais de produção, através de ganhos de competitividade e de acordos 
comerciais. 

Gráfico 14 - Projeção de crescimento médio (% a.a.) setorial 2016-2025 

 
Fonte: Elaboração EPE. 

Nesse cenário, projeta-se um crescimento médio de 3,3%a.a. para o setor agropecuário, 
desempenho superior ao PIB. Espera-se que o setor mantenha a trajetória de ganhos de 

produtividade, ao mesmo tempo em que os preços dos produtos comercializados 
internacionalmente permaneçam em patamares favoráveis. Reforçam essa projeção a 
demanda crescente por grãos, oleaginosas e produtos da agropecuária, bem como o 

crescimento da produção de biocombustíveis. 

O setor de serviços deverá crescer a uma taxa média de 2,5%a.a. Esse setor é composto de 
produtos intangíveis e perecíveis no momento do seu consumo. Ou seja, o valor associado ao 

consumo de um tipo puro de serviço existe somente enquanto ele é produzido, não podendo 
ser estocado para posterior consumo. Por essa razão, os mercados de serviços tendem a sofrer 
pouca pressão competitiva do comércio internacional, dependendo mais dos condicionantes 

de oferta e demanda nacionais. No Brasil, este setor é pouco intensivo em capital, com 
grande peso do trabalho e sua produtividade na curva de custo. Após um período de ajuste no 
início do decênio, a recuperação esperada do nível de renda em conjunto com a redução da 
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taxa de desemprego melhorarão as condições de demanda, justificando taxas levemente 
superiores ao PIB no segundo quinquênio.  

Em relação à indústria, tal setor apresentará crescimento médio de 2,2%a.a., ligeiramente 

abaixo do PIB. Essa trajetória será mais fraca no início do primeiro quinquênio em razão do 
cenário econômico desfavorável. Entretanto, conforme a economia doméstica for se 
recuperando, a existência de grande capacidade ociosa e a retomada do crescimento e da 

demanda interna e externa permitirão a recuperação do setor, o qual puxará o desempenho 
do PIB nos primeiros cinco anos.  

Assim, a composição da participação setorial nos próximos 10 anos ficará relativamente 

estável, sem grandes rupturas. O setor agropecuário apresentará leve aumento de 
participação em decorrência do melhor desempenho comparativamente aos demais setores. O 
setor de serviços, que nos últimos anos vinha ganhando participação em detrimento da 

indústria, recuará no primeiro quinquênio em razão da recuperação projetada da indústria 
durante esse período. Esse movimento é revertido nos últimos cinco anos, com a indústria 
cedendo espaço para o setor de serviços, uma vez consolidada a retomada do crescimento, 

em razão dos baixos níveis de utilização do setor industrial no ínicio do horizonte. No Gráfico 
15 é apresentada a projeção da estrutura setorial para o horizonte decenal. 

Gráfico 15 - Projeção da evolução da participação setorial na economia brasileira (%)

 
Fonte: Elaboração EPE. 

Analisando os setores que compõem a indústria, projeta-se uma trajetória de crescimento 

liderado pelo setor de extrativa mineral (3,9%a.a.), seguido pelo setor de produção e 
distribuição de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana (2,8%a.a.), construção civil 
e infraestrutura (2,2%a.a.) e transformação (1,6%a.a.). Estes dois últimos setores foram 

fortemente impactados pelo fraco desempenho da economia em 2015 e 2016, apresentando 
baixo crescimento nos primeiros cinco anos da projeção, e retomando no segundo quinquênio. 
No Gráfico 16 pode ser vista a projeção de crescimento para esses setores. 
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Gráfico 16 - Projeção do crescimento médio (% a.a.) dos setores industriais 2016-2025 

 
Fonte: Elaboração EPE. 

Projeta-se que o crescimento do valor adicionado da produção e distribuição de eletricidade, 
de água e de gás deverá ser em linha com o ritmo da indústria nesse corte temporal, 

crescendo a uma taxa média de 2,8% a.a. O segmento de distribuição de gás poderá 
apresentar um crescimento mais intenso que os demais, a depender do volume de 
investimentos em gasodutos de transporte e de distribuição para escoar a produção do gás 

associado aos investimentos programados, principalmente na área do pré-sal. No saneamento 
básico, a premissa de concretização dos investimentos está vinculada a continuação da 
realização de investimentos que já vem sendo materializados através de programas de 

investimento em infraestrutura e sinalizados pela intensificação do debate em torno da sua 
importância estratégica enquanto política social.  

Em relação à indústria extrativa, espera-se forte crescimento do setor no período, atingindo 

uma taxa de crescimento médio de 3,9%a.a. entre 2016 e 2025. O método de análise setorial 
divide o setor entre extração de energéticos e não energéticos. Projeta-se que o setor como 
um todo possui potencial para crescimento tanto em função das boas condições de expansão 

da oferta como da expectativa de crescimento estável da demanda mundial ao longo do 
período. É esperada significativa expansão da produção de óleo e gás através do pré-sal 
brasileiro com a maturação dos investimentos realizados ou projetados. A demanda mundial e 

brasileira por combustíveis e derivados manterá perspectiva de crescimento. Os preços 
internacionais do petróleo deverão se recuperar até o segundo quinquênio, viabilizando 
decisões de investimento. No entanto, são fatores de risco a capacidade de gerenciamento 

dos projetos e a capacidade de gerar e/ou captar os recursos financeiros necessários à 
realização dos volumes de produção pelas empresas de exploração, principalmente no 
primeiro quinquênio.  

Ressalva-se como uma incerteza para o cenário a incorporação de custos referentes a passivos 
ambientais. A intensidade do crescimento da demanda global por ferro deverá se reduzir em 
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comparação ao histórico recente, tendo em vista a mudança do modelo de desenvolvimento 
chinês e a atenuação das suas taxas de crescimento. Apesar de esse movimento se refletir no 
preço do minério, espera-se que a saída de minas de custo mais elevado, localizadas 

majoritariamente na China, melhorem as perspectivas de preços até o segundo quinquênio. 

O setor de construção civil e infraestrutura apresentará crescimento médio de 2,2%a.a. no 
decênio, com fraco desempenho no primeiro quinquênio em decorrência de um cenário 

econômico deteriorado em 2016. No entanto, com retomada do crescimento e aumento da 
renda e confiança dos agentes, o setor apresentará forte recuperação, atingindo uma taxa de 
crescimento médio de3,8%a.a. nos últimos cinco anos. Tal setor é fortemente atrelado ao 

desempenho da economia doméstica e da demanda interna, uma vez que o seu produto final – 
obras de infraestrutura, imóveis, etc. – não é um bem tradable. Além disso, o país ainda 
possui importantes gargalos de infraestrutura, em especial em logística, além de alto déficit 

habitacional. No médio prazo, assume-se empenho do Estado na gradual solução dessas 
questões, através de investimentos em projetos de habitação e de infraestrutura, 
notadamente projetos de implantação e ampliação de rodovias e ferrovias, modernização e 

ampliação de portos e aeroportos, de geração e transmissão de energia elétrica, e, ainda, 
projetos de saneamento básico. Além disso, espera-se que a continuação de programas de 
concessões de infraestrutura aumente as inversões no setor. 

O desempenho da indústria de transformação nos próximos dez anos é modesto, com uma 
taxa média de 1,6% a.a. Nos primeiros cinco anos, projeta-se um crescimento baixo 
(0,6%a.a.), resultado, por um lado, das condições internas desfavoráveis, e, de outro, de um 

comércio internacional mais enfraquecido, principalmente pela desaceleração da economia 
chinesa e do desempenho fraco das economias desenvolvidas.  

Muitas das indústrias desse setor sofrem impacto direto da concorrência externa, sendo em 

geral mais prejudicadas quanto maior for a intensidade tecnológica do setor. A expectativa de 
uma taxa de câmbio mais favorável poderá diminuir, em parte, a pressão competitiva de 
produtos importados. Por outro lado, é crucial para a competitividade da indústria de 

transformação no Brasil que se avance na redução de entraves burocráticos e dos gargalos, na 
qualificação da mão de obra, na eficiência tributária e na redução de sua carga. Cinco setores 
da indústria de transformação são analisados abaixo. 
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Tabela 9 - Taxas médias de crescimento do VA de setores selecionados da indústria de 

transformação 
 

Setor Selecionados 2016-20 2021-25 2016-25 

Celulose (%a.a.) 6,6 3,7 5,2 

Siderurgia (%a.a.) 0,4 2,7 1,6 

Alumínio (%a.a.) 4,9 5,1 5,0 

Cimento (%a.a.) 0,2 3,5 1,8 

Química (%a.a.) 1,2 3,3 2,2 

 

Fonte: Elaboração EPE. 

 

Alguns segmentos da indústria de transformação conseguem competir em boas condições no 

mercado internacional. Esse é o caso da celulose, em que as vantagens competitivas, 
associadas principalmente a produtividade da celulose nacional de fibra curta, mais que 
compensam os gargalos sistêmicos. A taxa de crescimento média para esse setor é de 

5,2%a.a. no decênio, com significativa entrada de projetos mapeados no primeiro quinquênio. 
Investimentos em tecnologia e inovação neste setor podem ampliar o acesso a mercados onde 
atualmente a celulose de fibra curta não atende. 

Projeta-se para o período uma taxa de crescimento de 1,6%a.a. para o setor siderúrgico. A 
siderurgia brasileira goza de boa integração logística na cadeia de produção e se beneficia da 
exploração de grandes quantidades de ferro de boa qualidade no país, o que lhe proporciona 

relativa competitividade na porta de fábrica. No entanto, a produção nacional sofre pressão 
competitiva de importados, sobretudo na forma de aço contido em produtos finais. A 
significativa capacidade ociosa do parque siderúrgico nacional, fruto da redução de produção 

para adequação ao cenário econômico atual no Brasil e no mundo, proporciona grande espaço 
para aumento futuro da oferta sem novos investimentos em expansão. Todavia, assume-se 
que o setor continuará aumentando sua eficiência, dado que o elevado nível de ociosidade 

também é um fenômeno global, sobretudo na China. Tal país é responsável por quase a 
metade do aço produzido no mundo, cujo excedente de produção tem sido largamente 
exportado. 

A indústria de alumínio apresentará forte recuperação já no primeiro quinquênio, período em 
que crescerá a uma taxa média de 6,1%a.a. Ao longo do horizonte, esse setor seguirá 
crescendo, atingindo 5,0%a.a. entre 2016 e 2025. As premissas adotadas para esse cenário 

incluem o retorno dos custos de energia em patamares favoráveis e o crescimento da 
demanda de alumínio, tanto interna quanto externa, uma vez que esse produto é substituto 
eficaz de outros materiais, como aço. Além disso, as principais unidades produtoras nacionais 

possuem integração com minas de bauxita e plantas de alumina de alta competitividade, 
matérias-prima desse produto.  

O aço e o alumínio são produtos essenciais à produção industrial, alimentando,  

principalmente, importantes setores de bens de consumo duráveis, como as indústrias 
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automotiva e de eletrodomésticos, além de ser essencial para o investimento em capital fixo, 
como na construção civil e na fabricação de máquinas e equipamentos. O consumo desses 
setores deve continuar a cair em 2016, porém, conforme as premissas deste estudo, espera-se 

uma retomada gradual das taxa de investimento em capital e habitações, assim como um 
melhor desempenho do consumo das famílias ao longo do decênio - principalmente bens 
duráveis como automóveis ou eletrodomésicos. Em razão da base historicamente baixa em 

que esses mercados se encontram hoje, projeta-se taxas de crescimento da produção de aços 
e de alumínio superiores ao da indústria de transformação. 

Para a indústria de cimento, projeta-se um crescimento médio de 1,8% a.a. no horizonte de 

10 anos, acompanhando a construção civil e infraestrutura. Segundo o Sindicato Nacional da 
Indústria de Cimento (SNIC, 2011), esse setor corresponde por 98% do consumo final de 
cimento. Além disso, a indústria cimenteira é basicamente dependente das condições internas 

de demanda e financiamento, sendo que a oferta interna supre praticamente toda a demanda 
do país, não sofrendo concorrência do mercado externo. As premissas de aumento das 
inversões em infraestrutura e construção civil, além da retomada do crescimento das rendas 

das famílias e da melhora nas condições de financiamento devem impulsionar a produção 
desse bem no país.  

Em relação à indústria química, espera-se um crescimento médio de 2,2% a.a. no período. 
Espera-se 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. No período, também é esperado que o crescimento do setor 
agropecuário impulsione fortemente a produção de fertilizantes de nitrogenados. 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. 

Analisando a participação relativa dos setores no PIB industrial, entre 2016 e 2025, observa-se que 

a indústria de transformação, que responde por cerca de 50% do valor adicionado na indústria, 

cederá espaço para os demais setores, principalmente para indústria extrativa e de distribuição de 

eletricidade, água e gás. O bom desempenho da indústria extrativa nos primeiros cinco anos do 

horizonte, na contra mão de boa parte da indústria de transformação e construção civil, confere ao 

setor um ganho de participação significativo no VA industrial até 2025. A construção civil, em 

razão do fraco crescimento no primeiro quinquênio, perderá levemente a participação nesse 

período, porém, a retomada projetada para o setor o colocará de volta na trajetória de 

crescimento de participação.     A projeção da participação relativa dos setores pode ser vista no 

Gráfico 17.  
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Gráfico 17 - Participação relativa do PIB industrial (%) 

 
Fonte: Elaboração EPE. 
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