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1 INTRODUÇÃO 

A análise das perspectivas econômicas mundial e brasileira é de extrema importância para 
subsidiar os estudos de previsão da demanda e de expansão da oferta de energia. A evolução 
esperada para os principais indicadores econômicos, entre eles aqueles voltados para o setor 

externo, para o setor público ou para os investimentos, baseia a construção do cenário 
econômico e energético. Neste ínterim, a presente Nota Técnica aborda o monitoramento da 
conjuntura econômica e do seu impacto sobre a trajetória macroeconômica de interesse para 

os estudos energéticos no horizonte 2022. Cabe ressaltar que o cenário utilizado neste estudo 
tem como pano de fundo a análise dos cenários do Plano Nacional de Energia 2030, divulgado 
no ano 2007. 

Com a finalidade de apresentar as principais premissas utilizadas na elaboração do cenário 
econômico, o presente trabalho se divide em três capítulos além desta introdução. No 
capítulo 2, são apresentados os principais destaques para a economia mundial, buscando 

identificar a evolução do cenário internacional na próxima década. No capítulo 3, o destaque 
passa a ser a economia brasileira. Nele são apontados os elementos que sustentam a boa 
perspectiva de crescimento econômico nacional. Por fim, no capítulo 4, são apresentados os 

principais resultados do cenário macroeconômico e a respectiva desagregação setorial.  
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2 ECONOMIA MUNDIAL  

Com relação ao cenário mundial, é importante salientar que, mesmo num contexto de baixo 
crescimento, não se considera um cenário de intensificação da crise econômica que hoje se 
concentra nos países desenvolvidos. Isto ocorre apesar da perspectiva de deterioração do 

crescimento global devido aos riscos associados ao processo de desalavancagem financeira 
que ameaça a estabilidade financeira global.  

Nesse contexto, observa-se que a economia mundial atravessa uma fase de incertezas, 

apresentando sinais de que o processo de recuperação tenderá a ser longo e gradual. De 
acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI, 2012a), permanece elevada a chance de 
que restrições às quais hoje estão expostas diversas economias maduras se prolonguem por 

um período de tempo maior do que era previsto anteriormente nas suas projeções. Por 
exemplo, nos países da Zona do Euro, estima-se que o cenário de restrição fiscal se estenderá 
para os próximos anos, visto que não há espaço suficiente para utilização de políticas 

monetárias. Assim, qualquer que seja a alternativa escolhida para a saída da crise europeia, o 
processo de ajuste será lento e custoso (Tendências, 2012a). 

Entretanto, o próprio FMI afirma que, apesar da desaceleração da atividade econômica no fim 

de 2011 e dos fracos crescimentos projetados, os déficits fiscais da Zona do Euro devem 
começar a cair em 2012 e 2013, conforme pode ser visto na Figura 1. Segundo esta 
instituição, os déficits devem diminuir em virtude dos estímulos fiscais e das medidas de 

austeridades adotadas por estes países. 

Figura 1 – Projeções de déficit fiscal para os países desenvolvidos (% do PIB) 

 
      Fonte: FMI, 2012b. 

Cabe destacar que, mesmo num cenário de extrema turbulência, como o vivenciado no 
período recente pela União Europeia, todos os esforços realizados pelos países do bloco e pelo 
FMI a fim de evitar a dissolução da Zona do Euro são exemplos da manutenção de um 
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elemento-chave do cenário adotado no PNE 2030, qual seja, a continuidade de uma 
conectividade parcial entre os blocos econômicos. 

Já a economia americana segue um ritmo de crescimento moderado, com uma expectativa, 

para os próximos anos, de retorno, e talvez de melhoria, das condições de produção, consumo 
e emprego existentes no pré-crise de 2008. Um dos indicadores que mostram a possível 
evolução positiva da economia dos Estados Unidos é a trajetória declinante da taxa de 

desemprego (Figura 2). Além disso, deve-se salientar o aumento de renda com consequente 
melhora em indicadores de confiança dos consumidores e o aumento do consumo nacional.  

Figura 2 – Evolução do mercado de trabalho americano 

 
Nota: vagas abertas em milhares e taxa de desemprego em variação percentual. 
Fonte: BUREAU OF LABOR STATISTCS DATA, 2012. 

Vale, também, ressaltar que o acesso à energia abundante e de baixo custo, resultante da 
exploração do petróleo e do gás natural não-convencionais, deverá criar excelentes condições 

de competitividade para a indústria norte-americana nas próximas décadas. 

Com relação às economias emergentes, dois aspectos importantes merecem destaque: (1) 
desaceleração no seu ritmo de crescimento econômico, apesar da manutenção da elevada 

demanda interna destes países; neste contexto, são exemplos países como China e Índia, que 
passam a ter taxas menores de crescimento refletindo o impacto, via comércio mundial, do 
menor crescimento dos países desenvolvidos (Estados Unidos e União Europeia); e (2) 

incremento do seu papel no crescimento mundial; neste caso, países como o Brasil, que 
possuem destaque na exportação de commodities1, são beneficiados pelo aumento da 
demanda por estes bens.  

                                                           
1 Com relação aos preços de commodities, alguns fatores contribuíram para os elevados preços 
internacionais, especialmente, a partir do fim do ano de 2011, a saber: (1) ampliação da liquidez 
global; (2) divulgação de indicadores econômicos relativamente favoráveis em importantes economias; 
(3) redução da aversão ao risco nos mercados financeiros; e (4) ocorrência de adversidades climáticas 
em regiões produtoras (BCB, 2012).  

7,0

8,0

9,0

10,0

3000

4000

ab
r-

11

m
ai

-1
1

ju
n-

11

ju
l-1

1

ag
o-

11

se
t-1

1

ou
t-1

1

no
v-

11

de
z-

11

ja
n-

12

fe
v-

12

m
ar

-1
2

ab
r-

12

m
ai

-1
2

ju
n-

12

ju
l-1

2

ag
o-

12
vagas abertas Taxa de desemprego



 
 

NOTA TÉCNICA DEA 06/13 - Caracterização do Cenário Macroeconômico para os próximos 10 anos (2013-2022) 

 

4 

Ministério de Minas e Energia 

  
BOX 1 PNE 2030: BOX 1 PNE 2030: BOX 1 PNE 2030: BOX 1 PNE 2030: DescriçãDescriçãDescriçãDescrição dos Cenários Mundiaiso dos Cenários Mundiaiso dos Cenários Mundiaiso dos Cenários Mundiais    

 
 

Na determinação do cenário de longo prazo do PNE 2030 foram considerados três rumos possíveis para a 

economia mundial (Mundo Uno, Arquipélago e Ilhas) e quatro nacionais (Na Crista da Onda, Surfando a 

Marola, Pedalinho e Náufrago). No âmbito mundial, as três incertezas críticas dos cenários são o padrão de 

globalização, a estrutura do poder político econômico e a solução de conflitos. Na tabela abaixo é possível 

visualizar como cada incerteza é retratada nos diferentes cenários. 

 

Incerteza Crítica  
 

Cenários  

Mundo Uno  Arquipélago Ilha 

Padrão de globalização Conectividade máxima: 
multilateralismo 

Conectividade parcial:  
blocos econômicos 

Conectividade interrompida: 
protecionismo 

   

   

Estrutura de poder político 
e econômico 

Equilíbrio de forças e 
compartilhamento do poder 
político 

Hegemonia dos blocos 
liderados pelos Estados 
Unidos e União Europeia 

Maior participação dos 
blocos dos países asiáticos 

   

Políticas macroeconômicas 
coordenadas 

Recuperação do equilíbrio 
macroeconômico da 
economia americana por 
meio de ajuste interno 

Ruptura das relações 
comerciais sino americanas, 
seguida de lenta 
recuperação econômica 

    Solução de conflitos Soluções negociadas  Conflitos localizados  Divergências acentuadas 

Fonte: EPE, 2007. 

 

O cenário de referência adotado no PNE 2030 foi o Arquipélago, em que o mundo se caracteriza por 

conexões assimétricas em suas relações econômicas e as nações se dividem em blocos marcados pelo 

regionalismo onde predomina as relações de comércio e os fluxos financeiros concentrados entre “nações 

amigas”. As assimetrias também se estendem às questões de acesso à tecnologia, sendo que aqueles que 

possuem menos acesso ficam à margem do mundo digital, restritos a grupos locais periféricos. Na estrutura 

de poder político–econômico mundial, mantém-se a hegemonia do bloco EUA/UE em comparação com o 

bloco composto pelos países asiáticos. O desequilíbrio dos déficits gêmeos dos EUA alcança uma solução 

de equilíbrio por meio de um longo ajuste interno norte-americano, o que gera uma redução no ritmo de 

crescimento da economia mundial. Os conflitos étnicos, religiosos e sociais e a insegurança institucional e 

econômica evoluem em diferentes estágios de acordo com o bloco econômico e sua região.■ 
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Ao se analisar as perspectivas dos países da Zona do Euro, dos Estados Unidos e das economias 
emergentes, observa-se que o ritmo de crescimento mundial será lento, gradual e 
diferenciado entre as regiões e entre os países. Nesse contexto, cabe destacar o incremento 

da participação, no PIB mundial, dos países emergentes em detrimento da participação dos 
países desenvolvidos.2 Contudo, o maior crescimento dos países emergentes não levará a uma 
alteração na estrutura do poder político–econômico mundial, dado que se espera uma 

manutenção da hegemonia do bloco EUA/UE em comparação com o bloco composto pelos 
países asiáticos (conforme premissa adotada no PNE 2030).  

Na Tabela 1 é apresentada a evolução das expectativas de PIB projetadas pelo FMI no ano de 

2012, demonstrando a expectativa de crescimento heterogêneo entre as economias. 

Tabela 1 - Economia mundial. Diferenças nas expectativas de crescimento para o PIB (%) 
    Projeções 

Setembro 2012 

  Projeções 
Julho 2012 

  Projeções Abril 
2012 

  Projeções 
Janeiro 2012 

 
2012 2013 

 
2012 2013 

 
2012 2013 

 
2012 2013 

Mundo 3,6 3,6 3,5 3,9 3,5 4,1 3,3 3,9 

Países 
Desenvolvidos 1,3 1,5 1,4 1,9 1,4 2,0 1,2 1,9 

Estados Unidos 2,2 2,1 2,0 2,3 2,1 2,4 1,8 2,2 

Área do Euro -0,4 0,2 -0,3 0,7 -0,3 0,9 -0,5 0,8 

Países 
Emergentes 5,3 5,6 5,6 5,9 5,7 6,0 5,4 5,9 

Rússia 3,7 3,8 4,0 3,9 4,0 3,9 3,3 3,5 

China 7,8 8,2 8,0 8,5 8,2 8,8 8,2 8,8 

Índia 4,9 6,0 6,1 6,5 6,9 7,3 7,0 7,3 

Brasil 1,5 4,0 2,5 4,6 3,0 4,1 3,0 4,0 
Fonte: FMI, 2012c.  

Adicionalmente, destaca-se a importância da trajetória do preço do petróleo para a projeção 
de diversos aspectos da demanda e da oferta de energia de um país. Quanto a esta 
commodity, observaram-se, ao longo do ano de 2011, elevados índices de preços motivados, 

pelo lado da oferta, pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio e no norte da África, gerando 
ameaças sobre a capacidade de fornecimento de importantes produtores mundiais. Por sua 
vez, pelo lado da demanda, o forte crescimento da economia chinesa3 elevou o consumo de 

petróleo neste país, gerando pressão sobre a demanda mundial.  
                                                           
2 De acordo com o FMI (2012a), nos próximos anos, a economia mundial crescerá de forma lenta, com 
crescimentos não homogêneos entre as regiões. Enquanto algumas economias, especialmente a Europa, 
ainda estarão sofrendo as consequências das reformas e das iniciativas tomadas no auge da crise, tais 
como arrochos fiscais e medidas de maior austeridade para compensar a queda expressiva de receita 
nos países com maiores déficits governamentais, outras economias, especialmente os países 
emergentes, seguirão uma trajetória de cada vez maior participação do Produto Interno Bruto (PIB) 
mundial. 

3 Vale salientar que, a dependência chinesa de petróleo importado é de cerca de 55% do consumo 
doméstico e que o país é o segundo maior consumidor mundial de petróleo, abaixo somente dos 
Estados Unidos (ANP, 2012). 
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No início de 2012, o preço do petróleo foi influenciado pelas melhores perspectivas para a 
economia dos EUA e pela ampliação das tensões entre o Irã e o Ocidente; tais tensões 
culminaram com o anúncio, por parte da União Europeia, do embargo ao petróleo daquele 

país. Na Figura 3 é apresentada a evolução dos preços de petróleo Brent e WTI nos anos de 
2011 e 2012. 

Figura 3 – Evolução do preço de petróleo (dólares por barril) 

 
Fonte: EIA, 2012. 

Apesar da crescente aplicação de políticas de substituição de derivados e de eficiência 

energética instituídas pelos governos dos países grandes consumidores de energia, a trajetória 
de crescimento econômico prevista para o horizonte deste estudo conduzirá a um 
crescimento robusto da demanda mundial de petróleo. No cenário de oferta de petróleo, 

considera-se que, após uma retração motivada pelo cancelamento/adiamento de projetos em 
virtude das restrições de crédito em 2008-2009 e uma pausa em 2011 em decorrência da 
eminência de crise econômica, já há um processo de recuperação da produção, sobretudo, 

por parte de alguns países da OPEP, tais como Iraque, Líbia e Arábia Saudita. Esta 
recuperação, porém, não é livre de transtornos4, o que faz com que os preços médios, embora 
decrescentes a partir de 2012, se mantenham num patamar ainda elevado no médio prazo 

(próximo de US$ 100/bbl). Assim, acredita-se que, mesmo com a retomada dos investimentos, 
não haja tempo hábil para atender totalmente o ritmo de crescimento da demanda, de tal 
forma que o mercado permanecerá “apertado” no médio prazo. 

                                                           
4 Dentre os transtornos, podem ser destacados: (1) a “Primavera Árabe”, mesmo após a retomada de 
oferta na Líbia, ainda apresenta focos de tensão político-econômicos na região, como é o caso da Síria, 
o que repercute negativamente no mercado de petróleo; (2) o embargo ao petróleo Iraniano pelos EUA 
e Europa a partir de julho de 2012, mesmo que não venha a ser totalmente respeitado, também 
colaborará, de alguma forma, para uma redução das expectativas de aumento da oferta; e (3) a OPEP, 
como um todo, não tem adotado como estratégia a antecipação de investimentos em capacidade 
produtiva para balancear o mercado, deixando-o pressionado e vulnerável a eventos de restrição de 
oferta. 
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Com essa evolução do balanço de oferta e demanda, a cotação do petróleo Brent ainda se 
manterá no patamar acima de US$ 100/bbl no primeiro quinquênio. No entanto, a 
combinação de vários efeitos deverá levar a um novo balanço de oferta-demanda de petróleo, 

amenizando os preços do petróleo no segundo quinquênio: (1) retomada e maturação de 
projetos de E&P, que haviam sido cancelados ou adiados por causa da crise; (2) manutenção 
de um crescimento econômico mundial moderado; (3) o próprio efeito da alta de preços sobre 

a demanda de derivados; e (4) a maturação de políticas de substituição de derivados e de 
eficiência energética. Desta forma, as cotações do Brent deverão cair, nesse cenário, para o 
patamar médio de US$ 84/bbl no final do horizonte (a valores constantes de maio de 2012). 

Na Tabela 2, apresenta-se, por quinquênio, a evolução esperada do preço do petróleo tipo 
Brent. 

Tabela 2 - Evolução do preço do petróleo tipo Brent (médias por período) 

Indicadores Econômicos 

Histórico Projeção 

2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2022 

Preço do Petróleo tipo Brent  

(US$ maio 2012/barril) 65,74 96,71      99,51 83,32 

Fonte: Elaboração EPE. 
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3 BRASIL: CONJUNTURA ECONÔMICA  

Os fatores supracitados referentes ao cenário global afetam diretamente a economia 
brasileira, que se encontra no foco do cenário internacional, juntamente com os demais 
países que compõem os BRICS5. Nesse contexto, o canal externo tem sido um elemento 

importante para explicar o crescimento econômico nacional dos últimos anos. Diante disto, o 
Brasil precisa, cada vez mais, de lidar com questões que anteriormente não estavam tão 
evidenciadas nos seus projetos de desenvolvimento, mas que no momento se tornam temas 

relevantes, tais como a redução de gargalos de infraestrutura e a elevação da 
competitividade da indústria e dos ganhos de produtividade da economia.  

Outro fator que pode contribuir para o crescimento econômico nacional e que está 

intimamente relacionado com o aumento da massa salarial e com a redução da taxa de 
desemprego é a trajetória de redução das desigualdades sociais. Neste ponto, cabe destacar o 
resultado do estudo realizado por Marcelo Neri (2012), que indicou a manutenção do 

acréscimo da população da classe C, em detrimento das classes D e E, o que contribuiria para 
o incremento do mercado consumidor brasileiro. Conforme pode ser observado na Figura 4, 
espera-se que, em 2014, a classe C represente 60% do total da população, com 118 milhões de 

pessoas e as classes D e E representem 25% (48,9 milhões de pessoas).  

Figura 4 – Distribuição das classes econômicas entre os anos de 2003 e 2014 (%) 

 

                    Fonte: NERI, 2012. 

Apesar do crescimento do mercado doméstico e da ampliação do canal externo da economia, 
de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
o PIB registrou um crescimento de 2,7% no ano de 2011 em relação ao ano de 2010, ficando 

abaixo da média mundial (3,9%). Deve-se destacar que, em 2012, o desempenho tampouco 
deverá superar a média mundial, uma vez que o resultado das contas nacionais do primeiro 
semestre já mostrava que o país vinha crescendo a taxas inferiores. O motivador de tais taxas 
                                                           

5 Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 
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foi o baixo desempenho dos setores industrial e agropecuário6, além de resultados positivos 
menores do que o observado nos semestres anteriores no setor de serviços. Todavia, deve-se 
destacar que o consumo das famílias continuou apresentando um bom desempenho7, 

refletindo o aumento de massa salarial e o crescimento do crédito para pessoas físicas. 

Figura 5 – PIB Brasil: Taxa acumulada em dois trimestres 

 

      Fonte: IBGE, 2012. 

Quanto ao baixo desempenho do PIB relacionado ao setor industrial, além dos fatores 

estruturais de competitividade, pode-se citar a valorização do câmbio, que acirrou a disputa 
de produtos estrangeiros com os produtos nacionais. Esse fato não se restringe somente a 
empresas voltadas para o mercado interno, mas também àquelas que atuam no setor externo, 

pois com tal valorização o produto nacional perde competitividade no comércio exterior. No 
período, evidenciou-se ainda a necessidade da resolução das questões que limitam a 
competitividade da indústria nacional, aumentando o custo da produção e, com isto, 

dificultando a competição de preços no mercado internacional ou mesmo favorecendo a 
importação de produtos similares aos produzidos nacionalmente. 

Cabe mencionar que as exportações, além da questão cambial, sofreram retração também 

por queda da demanda, relacionada ao menor ritmo de crescimento em países considerados 
estratégicos para a maioria dos setores exportadores nacionais como a Zona do Euro e os 
Estados Unidos. Porém, o agronegócio obteve ganhos com o mercado internacional, 

relacionados principalmente à alta dos preços das commodities, o que manteve uma balança 
comercial superavitária, a despeito do forte crescimento das importações. No ano de 2012, 

                                                           
6 Deve-se destacar que o fraco desempenho da atividade agropecuária no início do ano teve forte 
influência de fatores conjunturais, tais como efeitos climáticos enfrentados por várias regiões do país e 
que afetaram a safra de importantes produtos. 

7 Observa-se que o padrão de crescimento verificado nos últimos anos, em que a economia brasileira 
trilhou um crescimento puxado especialmente pelos bons resultados obtidos com o consumo das 
famílias, se manteve em 2012. Contribuíram para isso o bom desempenho do mercado de trabalho, que 
resulta em taxas de desemprego em patamares próximos ao desemprego natural, combinado com 
aumento da renda dos trabalhadores. 
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entretanto, as exportações vem diminuindo devido ao baixo crescimento da economia global 
e ao menor preço de commodities relevantes para a pauta de exportação brasileira. 

Figura 6 – Brasil: Exportação por fator agregado (%) 

 
Nota: dados de 2012 até setembro.  
Fonte: SECEX/MDIC, 2012. 

Já as importações foram pressionadas pela valorização da moeda e pelo alto custo da 

produção nacional.8 Estes custos estão relacionados à valorização real do salário dos 
trabalhadores, ao aumento do valor das matérias-primas, à elevada carga tributária e à 
infraestrutura deficitária. Como consequência, as empresas que atuam no mercado doméstico 

sofreram com uma maior concorrência de produtos estrangeiros.  

Figura 7 – Brasil: Importações (US$ FOB) 

 
                      Fonte: SECEX/MDIC, 2012. 

Como salientado anteriormente, um dos grandes desafios para o crescimento da economia 
brasileira no horizonte do estudo é a mitigação dos problemas advindos de uma infraestrutura 
com limitações. Para tanto, seria necessário a obtenção de níveis satisfatórios de 

                                                           
8 Para os próximos anos, um aumento mais rápido da taxa de importação do que da taxa de exportação 
resultará em superávits menores na balança comercial brasileira, a exemplo do que se deve verificar já 
no ano de 2012. Contudo, o menor saldo da balança comercial não deve trazer grandes impactos 
negativos, visto que o déficit gerado em transações correntes é suficientemente financiável, ainda 
mais quando se considera o aumento dos investimentos externos diretos a serem realizados. 
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investimentos, o que possibilitaria a redução dos custos de produção e o aumento da 
competitividade brasileira. No entanto, o que se observou recentemente foi uma queda do 
percentual de crescimento do investimento, que passou de 21,3% em 2010 para 4,7% em 2011. 

Além disso, deve-se salientar que a participação do investimento público no PIB também 
decresceu no período. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 2011, o 
nível de investimento público foi de 2,5% do PIB, ficando abaixo do observado em 2010 (2,9% 

do PIB). 

Porém, nos próximos anos, de acordo com o estudo realizado pelo BNDES (2012), continuarão 
sendo realizados importantes investimentos em grandes projetos de longo prazo, a saber: (1) 

projetos de infraestrutura econômica e social, como, por exemplo, o relativo ao setor 
habitacional; (2) projetos relacionados aos eventos esportivos da Copa do Mundo em 2014 e 
das Olimpíadas em 2016; e (3) investimentos no setor de petróleo e gás. Cabe frisar que, 

como pode ser visto na Tabela 3, grande parte dos montantes a serem investidos nos anos 
2012-2015 será direcionada para o setor de petróleo e gás.  

Tabela 3 – Investimentos mapeados em infraestrutura 

Setores 

Valores (R$ bilhão) Variação 

2007-2010 2012-2015 % 

Petróleo e Gás 238 354 48,5 

Extrativa Mineral 68 58 -13,9 

Automotivo 35 56 58,8 

Papel e Celulose 20 26 30,9 

Eletroeletrônica 21 25 17,5 

Química 24 25 4,9 

Siderurgia 32 21 -33,6 

Têxtil e Confecções 10 14 33,3 

Complexo Industrial de Saúde 10 11 9,1 

Aeronáutica 3 7 158,5 

Indústria 461 597 29,5 

Fonte: BNDES, 2012. 

No próximo capítulo é detalhado o cenário econômico de interesse para os estudos de 
planejamento energético. 
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BOX 2 PNE 2030: BOX 2 PNE 2030: BOX 2 PNE 2030: BOX 2 PNE 2030: DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    do Cenário Nacionaldo Cenário Nacionaldo Cenário Nacionaldo Cenário Nacional    

 

No âmbito nacional, os fatores analisados para a distinção dos cenários se basearam nas principais 

potencialidades e obstáculos a superar que o país apresenta frente aos contextos mundiais descritos 

no BOX 1. Cabe ressaltar que, a cada possibilidade de trajetória da economia mundial havia dois 

cenários para a economia nacional, conforme exemplificado na figura abaixo. 

 

 

 

  Fonte: EPE, 2007. 

 

No cenário nacional adotado pela EPE (B1 - Surfando a Marola), o crescimento da economia brasileira 

supera um crescimento mais moderado da economia mundial. O melhor desempenho da economia 

nacional se deve em parte a uma gestão mais ativa no encaminhamento dos problemas internos. Por 

outro lado, há um processo mais longo na consolidação da estabilidade macroeconômica, devido a 

certa dificuldade na aprovação de reformas microeconômicas. 

Desta forma, os gargalos em infraestrutura, embora com importantes avanços, não são totalmente 

resolvidos, e a produtividade total dos fatores fica mais concentrada em nichos específicos. As 

restrições de capital para P&D&I levam a uma solução doméstica de capacitação tecnológica e, 

consequentemente, a um nível de desenvolvimento abaixo do nível dos países mais desenvolvidos. 

Além disso, um mercado de crédito limitado e de acesso complexo não permite o financiamento 

necessário para a contínua modernização do parque produtivo. Com relação à desigualdade sócio-

regional, há avanço modesto, com redistribuição parcial de renda e lenta desconcentração regional do 

crescimento. 

Por fim, deve-se frisar que este é um cenário marcado pelo esforço das corporações nacionais na 

conquista por mercados internacionais, ainda mais porque o mundo, dividido em blocos econômicos, 

oferece oportunidades parciais de aproveitamento.■ 
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4 BRASIL: TRAJETÓRIA MACROECONÔMICA DE INTERESSE 

A partir da descrição qualitativa do cenário, a trajetória econômica é quantificada com base 
no modelo de consistência macroeconômica de longo prazo (MCMLP). A seguir são 
apresentados os resultados quantitativos do modelo9 para o horizonte decenal de 2013 a 2022. 

4.1 Resultados Quantitativos do Cenário de Interesse 

Neste horizonte, o Brasil crescerá a uma taxa média de 4,7% a.a, enquanto o mundo cresce a 
4,0%. O crescimento por quinquênio é apresentado na Tabela 4. 

Tabela 4 – Taxas de crescimento do nível de atividade (médias no período) 

Indicadores Econômicos 

Histórico Projeção 

2002-2006 2007-2011 2013-2017 2018-2022 

PIB Mundial (% a.a.) 4,2% 3,5% 3,9% 4,0% 

Comércio Mundial (% a.a.) 7,3% 3,7% 5,1% 5,3% 

PIB Nacional (% a.a.) 3,3% 4,2% 4,5% 5,0% 

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

No primeiro quinquênio, a economia mundial se caracterizará por um período de baixo 

crescimento nas economias da Zona do Euro que ainda estarão voltadas para a reestruturação 
de seu sistema econômico e financeiro. Cabe frisar que, neste período, as medidas 
governamentais estarão voltadas para recuperar os países mais vulneráveis diante da crise 

mundial. Já alguns países emergentes, como já citado anteriormente, continuam se 
destacando pelas taxas expressivas de crescimento, em especial China e Índia. 

O maior dinamismo das economias emergentes, a despeito do fraco desempenho dos países 

desenvolvidos, sustentará o crescimento da economia mundial em patamares semelhantes aos 
observados na última década.  

Com relação ao crescimento brasileiro, um aumento da poupança de longo prazo é 

imprescindível para possibilitar o estoque de capital necessário para viabilizar o crescimento 
econômico. No cenário considerado, a taxa de poupança evolui de uma taxa média de 20,9% 
do PIB passando para 21,7% no final do período, conforme apresentado na Tabela 5. Este 

crescimento da taxa de poupança em relação ao PIB é beneficiado pela poupança privada, 
cuja grande contribuição virá da maior lucratividade das empresas que se beneficiam do bom 
momento econômico do país. 

Outro elemento de grande importância para o crescimento econômico nacional é a 
Produtividade Total dos Fatores (PTF). No período estudado, a maior contribuição para o 

                                                           
9 A metodologia utilizada no modelo é descrita na nota técnica EPE NT DEA 13/10, disponível em: 
http://www.epe.gov.br. 
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aumento da produtividade virá do crescimento esperado dos investimentos em infraestrutura 
e ocorrerá de forma mais intensa nos setores em que o país apresenta vantagem comparativa. 

Tabela 5 – Principais variáveis exógenas (médias no período)  
  Histórico Projeção 

Indicadores Econômicos 2002-2006 2007-2011 2013-2017 2018-2022 

Taxa de Poupança (% PIB) 19,0% 18,8% 20,9% 21,7% 

PTF (% a.a.) 1,0% 0,9% 1,3% 1,5% 

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, ver Souza Jr, 2005. 

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

É evidente que outros gargalos que impedem um aumento mais expressivo da produtividade 
ainda persistirão (falta de mão de obra qualificada, políticas de estímulos às inovações 
tecnológicas e mudanças institucionais mais profundas), visto que a implementação de 

algumas reformas necessita de um período maior de maturação do que o horizonte decenal 
considerado neste estudo. 

Cabe ressaltar que os investimentos, especialmente aqueles voltados à infraestrutura, são 

imprescindíveis para manter um crescimento econômico de longo prazo elevado e de forma 
sustentável, assim como para fornecer ganhos de competitividade a qualquer país. Na Tabela 
6 são apresentadas as taxas de investimento capazes de sustentar o crescimento econômico 

brasileiro no período. 

Tabela 6 – Investimento (% PIB)  

Indicadores Econômicos 

Histórico Projeção 

2002-2006 2007-2011 2013-2017 2018-2022 

Investimento Total (1) 16,4% 19,4% 20,5% 21,7% 

Investimento Público (1) (2) 3,1% 3,0% 3,3% 3,9% 

Notas: (1) Taxas de investimento a preços correntes. (2) Inclui empresas estatais federais. 

Fontes: IBGE e MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO (dados históricos) e EPE (Projeções). 

Conforme citado anteriormente, o grande propulsor dos investimentos nacionais será o setor 
de petróleo e gás natural, beneficiado pelas recentes descobertas de hidrocarbonetos na 
camada do pré-sal. Tal setor amplia a necessidade de investimentos em toda a cadeia de 

produção e, também, impacta positivamente outros setores da economia (por exemplo, 
petroquímica e fertilizantes).  

A década 2013-2022 também se beneficia de importantes eventos esportivos que trazem a 

oportunidade para o país de investir em uma infraestrutura ainda deficitária. Assim, esse 
momento favorável traz a confiança de que os patamares de investimentos deverão se elevar 
substancialmente nos anos que se seguem. Por fim, outro setor que merece destaque no que 

concerne ao aumento de investimentos é o setor habitacional. A manutenção do crescimento 
da renda e a expansão creditícia são fatores que devem contribuir para a maior inversão de 
capital neste segmento. 



15 
 

NOTA TÉCNICA DEA 06/13 - Caracterização do Cenário Macroeconômico para os próximos 10 anos (2013-2022) 

 
15 

Com relação às contas do governo, observa-se que no quadro fiscal há uma continuidade da 
trajetória de gradual melhoria dos principais indicadores de solvência do setor público no 
período de 2013 a 2022, como mostra a Tabela 7. 

Tabela 7 – Indicadores econômicos do setor público (médias no período)  

Indicadores Econômicos 

Histórico Projeção 

2002-2006 2007-2011 2013-2017 2018-2022 

Superávit Primário (% PIB) 3,4% 2,9% 2,0% 1,6% 

Déficit Nominal (% PIB) 4,0% 2,6% 2,4% 1,3% 

Dívida Líquida (% PIB) 52,3% 40,3% 36,4% 30,2% 

Fontes: BANCO CENTRAL (dados históricos) e EPE (Projeções). 

A evolução, por quinquênio, de importantes indicadores das contas governamentais, entre 

eles superávit primário, déficit nominal e dívida líquida do setor público, indica que no 
próximo decênio a tendência é de que o quadro siga a trajetória positiva observada no 
período recente (ver Tabela 7). Ou seja, a dívida líquida do setor público permanecerá em 

trajetória declinante, levando a uma redução da necessidade de um maior esforço fiscal. O 
resultado é redução da necessidade de obtenção de elevados superávits primários. Ademais, 
espera-se uma redução nas taxas de juros reais, contribuindo para diminuir a importância da 

conta de juros na evolução da dívida. 

Pelo lado do setor externo, os resultados da balança comercial e transações correntes para o 
horizonte projetado são apresentados na Tabela 8 e revelam que se mantêm as expectativas 

favoráveis com relação ao impacto positivo deste setor sobre a economia brasileira.  

Tabela 8 – Indicadores econômicos do setor externo (médias no período)  

Indicadores Econômicos 

Histórico Projeção 

2002-2006 2007-2011 2013-2017 2018-2022 

Balança Comercial (US$ bilhões) 32,7 26,0 9,8 6,0 

    Exportações (US$ bilhões) 97,3 173,7 302,9 350,8 

    Importações (US$ bilhões) 64,7 147,7 293,1 344,9 

IED (US$ bilhões) 15,8 44,2 57,7 60,5 

Transações Correntes (% PIB) 0,8% -1,3% -3,0% -2,7% 

Fontes: BANCO CENTRAL (dados históricos) e EPE (Projeções). 

O crescimento econômico nacional, puxado pelo maior consumo interno, traduz-se numa 
maior aquisição de produtos pela população, impactando especialmente as compras externas 

de bens de consumo duráveis e não duráveis. Com relação à importação de bens de capital, a 
demanda interna incentivará a compra de máquinas e equipamentos que serão exigidos para 
atender o aumento dos investimentos em infraestrutura no período, especialmente no 1° 

quinquênio, momento em que as importações crescem em ritmo superior às exportações. 

As exportações, por sua vez, crescem em função da maior expansão das economias 
emergentes. Dessa forma, o Brasil se beneficia do aumento da demanda desses países por 

commodities e pelo aumento do preço destas no mercado internacional. Como resultado da 



16 
 

NOTA TÉCNICA DEA 06/13 - Caracterização do Cenário Macroeconômico para os próximos 10 anos (2013-2022) 

 
16 

evolução das importações e exportações, a balança comercial brasileira mantém-se 
superavitária, apesar de apresentar um resultado menor que o observado na última década. 

Desta forma, o maior crescimento da economia brasileira será responsável pela redução do 

saldo comercial e consequentemente do maior déficit em transações correntes. Este déficit, 
entretanto, será financiável devido ao maior afluxo de capitais para o país. A entrada de 
capitais via aumento do investimento externo direto ocorrerá, principalmente, beneficiada 

pelo desempenho da economia nacional acima da média mundial. 

Com relação ao PIB per capita, espera-se um crescimento expressivo neste indicador nos 
próximos anos, em virtude do crescimento econômico brasileiro previsto no período. 

Conforme pode ser visto na Figura 8, o PIB per capita atingirá o valor de cerca de R$ 25 mil 
reais em 2022 (a preços de 2011) saindo de um valor perto de R$ 14 mil em 2013, implicando 
aumento de aproximadamente 6,4% ao ano em média no período.  

Figura 8 – PIB per capita (R$ mil de 2011) em fim de período  

 

    Fonte: Elaboração EPE. 

Além do que foi exposto acima, deve-se salientar que, num contexto de caracterização do 
cenário macroeconômico para o próximo decênio, o estudo do impacto da trajetória 

econômica nos setores industrial, agropecuário e de serviços é de suma importância, 
especialmente em uma economia diversificada como a brasileira. Com este intuito, no 
próximo item, será feita a análise setorial do horizonte 2013-2022. 

4.2 Perspectivas setoriais 

Analisando o histórico do valor adicionado por setor econômico nos últimos dez anos, 
constata-se um crescimento maior da agropecuária e do setor de serviços, enquanto a 

indústria perdeu participação relativa. A Figura 9 mostra essa dinâmica.  
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Figura 9 – Participação setorial relativa no PIB a preços de 2010 (%) 

 
Fonte: IBGE, 2012. 

Dois fatores explicam a queda na participação relativa da indústria nacional: a forte 

concorrência externa e o aumento dos custos industriais, especialmente relacionados à mão 
de obra, acabaram deslocando a indústria nacional no atendimento da forte expansão do 
consumo. 

A forte concorrência externa sofrida pela indústria doméstica em um ambiente de expansão 
significativa do consumo nos últimos 10 anos foi consequência do aumento do comércio 
mundial (com redução de custos de transporte e de comunicação), da valorização da moeda 

nacional e da dificuldade de redução do Custo Brasil.  

Além disso, as condições favoráveis no mercado de trabalho, principalmente no setor de 
serviços (trabalho intensivo), pressiona o rendimento real do trabalhador para cima elevando 

o custo da folha salarial em todos os segmentos já que existe migração dos trabalhadores 
entre setores. Dessa forma, a competição pelo mesmo recurso (trabalho) nos últimos anos 
tem sido mais um fator de perda de competitividade do setor industrial. 

Com relação ao desempenho da indústria pós-crise financeira, a extrativa mineral (EXTMIN) 
liderou a recuperação puxada pelo forte crescimento da produção de minério de ferro 
principalmente em 2010. A construção civil (CCIV) também ganhou participação confirmando 

as expectativas de que o setor continuaria a se beneficiar das políticas habitacionais da 
União. A indústria de transformação (TRANS) manteve a tendência de menor crescimento 
atribuído à forte concorrência externa a que está submetida. Já a Produção e Distribuição de 

Água, Gás e Eletricidade (EE+A+G) perdeu participação ao crescer um pouco abaixo da média 
da indústria. A Figura 10 ilustra essa dinâmica industrial. 
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Figura 10 – Participação relativa no valor adicionado da indústria a preços básicos (%) 

 
Fonte: IBGE, 2012. 

As projeções mantiveram-se na linha das perspectivas do planejamento anterior (PDE 2021) e, 
com isso, mantém-se a expectativa de que a participação relativa dos setores se altere com 
ligeiro ganho de participação da indústria em detrimento do setor de serviços, já com elevada 

participação no PIB. Isso significa que a expansão considerada no período decenal, iniciado 
em 2013, tem a indústria crescendo acima da média dos setores como será analisado adiante. 
Apresenta-se, na figura abaixo, a projeção da evolução do valor adicionado setorial para o 

horizonte de 2013 a 2022. 

Figura 11 – Projeção da evolução da participação setorial na economia brasileira (%) 

 
Fonte: Elaboração EPE. 
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projeção são a demanda crescente por grãos, oleaginosas e produtos da agropecuária; a 
manutenção dos preços da energia em alta no mercado internacional e o crescimento da 
produção de biocombustíveis que disputará os mesmos recursos de produção dos alimentos.  

Quanto ao setor de serviços, a expectativa é positiva pela manutenção do crescimento da 
massa de rendimentos. O setor cresce, mas um pouco abaixo da média, perdendo 
participação. O principal desafio a ser enfrentado será a falta de mão de obra qualificada que 

se intensificará nos próximos anos, pois a atividade de serviços é intensiva em mão de obra 
necessitando mais desse recurso para sustentar seu crescimento.  

Já com relação à indústria, a despeito dos impactos negativos decorrentes do modelo de 

crescimento baseado no consumo, espera-se que o setor ganhe participação no valor 
adicionado. Essa expectativa positiva é corroborada pelo estudo qualitativo que levou em 
conta as características intrínsecas de cada setor e cujo resultado aponta para um 

crescimento da indústria acima da média da economia puxada pelo desempenho da extrativa 
mineral e pela indústria da construção civil.   

Mesmo com os possíveis desdobramentos da crise da dívida soberana na Zona do Euro e as 

perspectivas de crescimento um pouco mais moderado das duas maiores economias, EUA e 
China, a expectativa é que os preços das commodities continuem, pelo menos, nos patamares 
atuais. Sendo assim, espera-se que os setores que apresentam vantagens comparativas e que 

são puxados pelas demandas dos países emergentes mais dinâmicos (como siderurgia, celulose 
e extrativa mineral) continuem a se beneficiar. 

No caso dos setores mais ligados à dinâmica de expansão doméstica, a expectativa é que o 

crescimento se concentrará naqueles que estão relacionados à infraestrutura e à construção 
civil, refletindo a melhoria, ao longo do horizonte decenal, nas condições de crédito de longo 
prazo e em programas governamentais de incentivo a esses segmentos. Quanto ao crédito, as 

recentes reduções nas taxas de juros foram fundamentais para dar mais fôlego à política de 
concessão de crédito do governo. O fato é que, dado o nível de endividamento, com as 
reduções de juros, o mutuário passou a comprometer uma parcela menor da sua renda para 

amortização e pagamento dos juros e o resultado foi um aumento da capacidade de 
endividamento das empresas e famílias e, por tabela, do potencial de crescimento dos 
segmentos baseados no crédito. 

A Figura 12 resume a evolução esperada em termos de valor adicionado dos quatro principais 
segmentos da indústria no horizonte decenal.  
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Figura 12 – Participação relativa do PIB industrial (%) 

 
Fonte: Elaboração EPE. 

A indústria de transformação perde participação em função de uma expansão relativa mais 
moderada que dos outros segmentos. Esse é o setor que está mais exposto à concorrência 

externa e, com isso, uma perda de participação é esperada nos próximos anos. A indústria de 
transformação cresce, mas abaixo da média da indústria. 

Já a indústria extrativa mineral caracteriza-se pela produção de recursos naturais em que o 
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bastante influenciado pelas condições de crédito e será beneficiado pela inflexão recente da 
política monetária. Por essas razões, a projeção de crescimento da construção civil foi 
mantida acima da média da indústria com ganho de participação do setor. 

A produção e distribuição de eletricidade, de água e de gás crescem no ritmo médio da 
indústria como um todo e, como mostrado na Figura 12, terá um pequeno viés de alta no 
horizonte considerado.  

Em resumo, as projeções decenais das participações relativas setoriais médias por quinquênio 
na economia e na indústria são apresentadas na Tabela 9. Como parâmetro de comparação, 
inclui-se a evolução quinquenal no período de 2002 a 2011. 
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Tabela 9 – PIB: Participação setorial relativa  

Setor 

Histórico Projeção 

2002-2006 2007-2011  2013-2017 2018-2022 

% PIB Brasil 

   Agropecuária 5,5 5,4  5,2 5,4 

   Indústria 29,3 28,1  28,3 28,7 

   Serviços 65,2 66,5  66,4 66,0 

% PIB Indústria 

   Extrativa Mineral 9,8 10,4  12,8 14,7 

   Transformação 61,0 58,6  53,7 51,4 

   Construção Civil 18,5 19,6  21,8 21,9 

   Prod. e dist. de água, elet. e  gás 10,7 11,4  11,7 12,0 

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