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Condicionantes Econômicos 

 

Crédito. Com base nos dados do Banco Central, as concessões totais de crédito cresce-

ram, em termos reais, 2,2% em junho contra o mesmo mês do ano anterior. Consideran-

do os recursos livres, as concessões totais apresentaram crescimento real de 1,7%, 

com queda de 3,5% para pessoa física e aumento de 8,2% para pessoa jurídica, ambos 

em relação a junho de 2017. No que diz respeito às condições de crédito, houve queda 

da taxa média de juros das operações de crédito para as duas modalidades de cliente . 
 

Comércio Exterior. O saldo da balança comercial de junho ficou estável em relação a 

maio (cerca de U$ 6 bilhões), mantendo a tendência de crescimento das importações 

em função da gradual retomada da economia. Destaca-se que os bens de consumo 

apresentaram saldo negativo pela primeira vez desde abril de 2015, com queda nas 

exportações (sobretudo de Alimentos e bebidas elaborados destinados ao consumo      

(-32%), e aumento das importações (destacando-se Automóveis para passageiros 

(+80%) na comparação com junho de 2017. 
 

Atividade. O indicador de atividade do BC (IBC-BR) retrocedeu 2,9% em maio, contra 

mesmo mês de 2017, enquanto os indicadores do IBGE de produção industrial física 

(PIM-PF) e volume de serviços (PMS) caíram 6,6% e 3,8%, respectivamente, impactados 

pela greve dos caminhoneiros. Já o volume de vendas no comércio varejista (PMC) cres-

ceu 2,7%. Para junho, o índice de evolução da produção (CNI) atingiu 50,1 p. (acima de 

50 indica crescimento na margem), revertendo as quedas de maio, segundo a institui-

ção. Na comparação com junho de 2017, o indicador IPEA de Produção Industrial e o 

indicador de Atividade do Comércio (Serasa Experian) apresentam crescimento de 6,9% 

e 6,6%, respectivamente . 

 

Mercado de trabalho. Em junho, segundo o CAGED/MTE, houve fechamento de 661 

postos de trabalho. Os destaques negativos foram indústria de transformação e comér-

cio (-20,5 mil e - 20,9 mil vagas, respectivamente). Entre as regiões geográficas, o des-

taque negativo foi o Sul com fechamento de 17 mil postos e saldo negativo em todos os 

estados. As demais regiões apresentaram saldo positivo, mas insuficiente para compen-

sar o resultado negativo da região Sul.  

Mercado: Destaques 
 

 Na classe INDUSTRIAL, houve redução de 3,2%, primeira taxa negativa desde maio do 

ano passado. Dos 10 setores que mais demandaram energia elétrica em junho, 3 

tiveram desempenho positivo: extração de minerais metálicos (+4,5%), fabricação 

de papel e celulose (+3,4%) e químico (+2,8%). Por região do país, puxaram o 

declínio do consumo industrial em junho as regiões Norte (-20,2%) e Sul (-6,8%); 

 Na classe RESIDENCIAL aumento de 1,5% em junho, alta de 5,8% no Sul; no segundo 

trimestre aumento de 3,5% , devido principalmente às condições climáticas; 

 Na classe COMERCIAL variação de +0,4% em junho e de +2,5% no segundo trimestre. 

Veja também nesta 
edição 

 o consumo por: 

Indústrias 2 

Residências 3 

Comércio e serviços 3 

Estatísticas 4 

Síntese 

O consumo de energia 

elétrica na rede totali-

zou 37.791 GWh em 

junho, volume 0,4% 

inferior ao do mesmo 

mês de 2017. 

A região Norte (-10,4%)

puxou este resultado 

em função da queda da 

atividade de consumi-

dores eletrointensivos 

industriais do norte do 

país. Neste sentido, 

ajudou para esta perfor-

mance do consumo de 

junho, o desempenho 

negativo da classe in-

dustrial (-3,2%), impac-

tada pela greve dos 

caminhoneiros nas du-

as últimas semanas de 

maio. 

Enquanto o consumo 

da classe comercial 

cresceu 0,4% em junho, 

a classe residencial 

avançou 1,5% no mês. 

O mercado cativo das 

distribuidoras apresen-

tou retração de 2,4% 

em junho e recuo de 

2,7% em 12 meses. Já 

o consumo livre aumen-

tou 4,1% no mês e 

12,1% em 12 meses. 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CAIU EM JUNHO 
GREVE DOS CAMINHINEIROS IMPACTOU O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS 

http://www.epe.gov.br/
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Consumo industrial recuou 3,2% em junho  

No mês de junho, o CONSUMO 

INDUSTRIAL* de eletricidade no 

país foi de 13.525 GWh, repre-

sentando queda de 3,2% em 

relação ao mesmo mês do ano 

anterior. É importante salientar 

que o consumo da EPE de junho 

envolve dados declarados pelos 

agentes de energia elétrica e, 

neste mês, possuiu uma parte 

medida em maio (e faturada em 

maio/junho) e uma parte medi-

da em junho (e faturada em 

junho/julho).  

Pode-se observar pelo gráfico 1 

que a trajetória ascendente da 

série de médias móveis de 12 

meses da demanda industrial 

foi suspensa em junho, e, ape-

sar de ainda estar positiva 

(+1,9%), houve uma queda em 

relação a maio, semelhante a 

retração observada na série PIM

-PF/IBGE em maio. 

De fato, a greve dos caminho-

neiros das duas últimas sema-

nas de maio impactou o consu-

mo de energia elétrica das in-

dústrias em maio e em junho. A 

descontinuidade do transporte 

rodoviário de cargas ajudou a 

aumentar os estoques de produ-

tos finais e reduzir os estoques 

de insumos e matérias-primas 

afetando os custos e a produção 

industrial. 

Em relações aos indicadores de 

junho, a ociosidade aumentou 

no mês (em torno de 24%), com 

o recuo do Nível de Utilização da 

Capacidade Instalada (FGV), a 

primeira redução desde setem-

bro de 2017. O Índice de Confi-

ança Industrial (ICI/FGV) tam-

bém caiu, para 100,1 pontos, o 

menor nível desde janeiro deste 

ano. De certa forma, a greve dos 

caminhoneiros aumentou a 

incerteza já existente dos cená-

rios econômico e político, agra-

vando o quadro de dificuldades 

já existente na indústria. 

O gráfico 2 apresenta o desem-

penho da demanda de energia 

elétrica dos 10 principais seg-

mentos da indústria no período. 

A atividade extrativa de minerais 

metálicos evoluiu 4,5% em ju-

nho, sobretudo em função da 

demanda de eletricidade da 

atividade extrativa de minério de 

ferro em Minas Gerais (+1,7%), 

da pelotização no Espírito Santo 

(+10,5%) e das ferroligas e da 

extração de minério de ferro no 

Pará (+7,5%). Este cenário de 

aumento no consumo de ener-

gia elétrica na atividade extrati-

va mineral está ligado com o 

crescimento de 4,5% no quan-

tum exportado de minério de 

ferro e seus concentrados no 

período (MDIC). 

No ramo de Papel e Celulose, o 

consumo de energia elétrica 

cresceu 3,4% em junho. Desta-

que para a expansão no consu-

mo de eletricidade nas ativida-

des de fabricação de celulose e 

outras pastas para a fabricação 

de papel e na produção de pa-

pel no Paraná (+9,8%) e na fa-

bricação de celulose na Bahia 

(+38,8%). Este resultado está 

em linha com o avanço de 

11,7% nas vendas de papelão 

ondulado utilizado em embala-

gens - caixas, acessórios e cha-

pas (ABPO). 

A demanda do setor alimentício 

caiu 3,6% em junho, puxada por 

São Paulo (+6,3%), onde recuou 

o consumo nas atividades de 

fabricação de sucos concentra-

dos de frutas, produção de ali-

mentos para animais, abate e 

frigorificação de aves e bovinos, 

fabricação de produtos de pani-

ficação, moagem de trigo e fa-

bricação de derivados e torrefa-

ção e moagem de café. Já no 

Paraná (-12,2%), houve queda 

no consumo nas atividades de 

abate e frigorificação de aves e 

suínos, fabricação de óleos ve-

getais e produção de alimentos 

para animais. 

:: 20 trimestre 2018 

O gráfico 3 ilustra a comparação 

das taxas de variação do consu-

mo de energia elétrica da indús-

tria do 20 e do 10 trimestre de 

2018 por região e no país. Pode

-se observar que o consumo 

industrial do Brasil fechou o 10 

semestre com avanço de 1,9%, 

sendo o 20 trimestre (+1,2%) 

mais fraco que o 10 trimestre 

(+2,6%). Este quadro foi puxado 

pela região Norte, onde uma 

planta da metalurgia dos metais 

não-ferrosos no Pará recuou o 

seu consumo a partir de abril 

para se adequar à retração na 

fabricação da sua matéria-prima 

que provem de outra planta do 

próprio estado. Na região Nor-

deste, houve parada para manu-

tenção de planta química alago-

ana de soda-cloro no 10 trimes-

tre, o que impactou o consumo 

no período. ■ 

Gráfico 1. Produção Física Industrial IBGE e Consumo Industrial EPE 2017-2018. Séries de taxas 12 Meses: Produção Física Industrial 12 Meses (até 

maio/2018) e Consumo Média Móvel 12 Meses (até junho/2018). Fonte: PIM-PF IBGE (Produção Física) e EPE/COPAM (Consumo de Energia). 

Gráfico 2. Brasil: Variação do consumo industrial em junho/2018 por segmento (∆% 18/17). Fonte: EPE/COPAM. 
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Consumo residencial cresceu 1,5% em junho  

O CONSUMO RESIDENCIAL totalizou 11.918 

GWh no mês de junho, significando 

crescimento de 1,5% frente igual mês 

do ano anterior. 

Apesar do orçamento doméstico estar 

menos pressionado, como sugerem a 

estabilidade nos níveis de endividamen-

to e de comprometimento da renda 

(estáveis ao longo do ano e em patama-

res inferiores ao do ano passado), bem 

como a redução da inadimplência, hou-

ve reversão do indicador de confiança 

do consumidor nos últimos meses, pro-

vavelmente em função do mercado de 

trabalho ainda enfraquecido, o que po-

de ter contribuído para um crescimento 

mais tímido do consumo residencial 

(ICC/FGV; BACEN; PEIC/CNC). 

No Sul, onde o consumo teve cresci-

mento de 5,8%, esse comportamento,  

por causa do frio, foi mais flexível. No 

Rio Grande do Sul, por exemplo, em 

quase 1/3 do mês as temperaturas 

chegaram a ficar abaixo de 8°C, quan-

do normalmente a mínima é de cerca 

de 10°C – situação que, no ano passa-

do, foi bem menos frequente. Com o 

uso maior de aquecedores elétricos de 

ambiente, o consumo no estado aumen-

tou 7%. Já, no Paraná, sem esta influên-

cia, o consumo cresceu 3,5%. 

Na região Sudeste (1,7%), o consumo 

cresceu no Espírito Santo (0,8%) e em 

São Paulo (3,3%). Em Minas Gerais, em 

função do ciclo menor de faturamento 

em comparação com o do ano passado, 

o resultado no mês foi de -1,8%.  

Na maioria dos estados do Nordeste 

(1,2%), o consumo avançou pouco. En-

tre os maiores mercados, cresceu 5,9% 

no Ceará e 2% no Maranhão, já na Ba-

hia (0,2%) e em Pernambuco (0,4%) 

praticamente não variou.  

O consumo no Centro-Oeste teve de-

créscimo de 2,1%, particularmente pela 

redução verificada no Mato Grosso 

(-10%), em razão da menor demanda 

por climatização comparada ao mesmo 

período do ano passado. Nos demais 

estados, houve crescimento, porém 

fraco – em todos, inferior a 1%. 

Também se registrou queda no consu-

mo da região Norte (-3,6%). Resultado 

devido à redução observada em quase 

todos os estados, destacando-se Ron-

dônia (-8,1%) e Amazonas (-4,1%). To-

cantins (0,9%) foi o único mercado na 

região com crescimento no consumo 

em junho.  

:: 2º TRIMESTRE 2018 

O consumo residencial encerra o primei-

ro semestre do ano com crescimento de 

1,5%, graças ao aumento de 3,5% reali-

zado no segundo trimestre – no primei-

ro trimestre houve ligeiro recuo de 0,4% 

(ver Gráfico). 

Deve-se esse crescimento no último 

trimestre sobretudo à contribuição dada 

pelas condições climáticas no Sul e, em 

parte, no Sudeste. Atribuindo-se influên-

cia menor à situação econômica: embo-

ra o crédito e o endividamento tenham 

tido evolução favorável no período, a 

recuperação do mercado de trabalho, 

por outro lado, perdeu força, como de-

nota a estagnação da massa de rendi-

mento (PNADC/IBGE, maio/18). 

Mesmo evoluindo forte no último tri-

mestre em função da demanda por 

climatização, o consumo médio nas 

residências do país ainda se encontra 

em patamar inferior ao do ano passado 

(-0,6%), chegando a 157,5 kWh/mês. 

Entre as regiões, como mostrado na 

tabela abaixo, apenas nas residências 

do Sul e do Centro-Oeste a média men-

sal de consumo não é menor do que a 

de 2017, salientando-se que, no Centro

-Oeste, o patamar mais elevado já era 

observado desde o primeiro trimestre, 

favorecido pelo bom desempenho dos 

estados de Mato Grosso e Mato Grosso 

do Sul. 

Quanto à base de consumidores na 

classe, houve expansão de 1,3 milhão 

de unidades no país, ou 1,9% em rela-

ção a junho de 2017. Resultado que 

confirma o ritmo mais fraco realizado 

nos dois últimos anos, 2,2% e 2,3%, 

muito distante da média de crescimen-

to de 3% ao ano, considerando a série 

iniciada em 2004 e o mês de junho 

como referência.  ■  

Consumo Médio Residencial  

Junho/18 kWh/mês Taxa (%)* 

Norte 174,6 -2,0 

Nordeste 119,2 -0,8 

Sudeste 168,4 -0,9 

Sul 176,8 0,0 

C. Oeste 177,0 1,9 

Brasil 157,5 -0,6 

Brasil - Consumo Residencial — variação em relação a igual mês do 
ano anterior. (Fonte: EPE) 

* em relação a igual mês do ano anterior. 
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Comércio e Serviços  

No mês de junho a classe COMERCIAL con-

sumiu 6.961 GWh de eletricidade, com 

pequena variação em relação ao verifica-

do nesse mês em 2017 (+0,4%). 

Dentre os fatores relevantes para as os-

cilações do consumo nesta classe ressal-

ta-se o crescimento de 2,7% no volume 

de vendas do comércio varejista no mês 

de maio, porém, conforme registrado na 

PMC/IBGE, “com predomínio de taxas 

negativas entre as atividades pesquisa-

das, devidas especialmente aos efeitos 

da greve dos caminhoneiros iniciada em 

21 de maio de 2018, interrompendo o 

abastecimento em várias unidades co-

merciais no país”. 

As condições climáticas, por sua vez, 

especialmente no que diz respeito às 

temperaturas, que foram mais amenas 

na maioria dos estados do país, aliviaram 

a demanda para refrigeração de ambien-

tes. 

Dentre as regiões do país, destaca-se o 

expressivo crescimento de 8,0% no Sul, 

para o qual contribuíram os estados de 

Santa Catarina (+23,6%) e Rio Grande do 

Sul (+9,1%), mais do que compensando 

a queda registrada no Paraná (-1,5%). 

Em todos os estados houve crescimento 

nas vendas do comércio, sendo a maior 

taxa alcançada pelo Rio Grande do Sul 

(+6,4%), onde o consumo de eletricidade 

nesta classe também foi mais intenso 

para aquecimento, dado que foram regis-

tradas temperaturas mais baixas que as 

verificadas no mês em 2017. No que diz 

respeito a Santa Catarina, onde as ven-

das do comércio cresceram 6,1%, cabe 

ressaltar que, a despeito da significativa 

taxa alcançada, o nível de consumo foi 

apenas suficiente para anular as tam-

bém significativas quedas registradas 

nesse mês em 2017 (-11,6%) e 2016     

(-8,4%). 

Todas as demais regiões apresentaram 

redução no consumo, sendo a maior no 

Centro Oeste (-5,5%), com a maior con-

tração verificada no Distrito Federal        

(-8,7%). No Norte a queda de -2,1% teve 

como maiores participantes o Pará          

(-5,9%) e o Acre (-2,7%). No Nordeste      

(-0,1%), as maiores reduções foram regis-

tradas no Maranhão (-1,9%) e em Per-

nambuco (-1,5%). No Sudeste (-0,5%), 

foram relevantes o decréscimo verificado 

em São Paulo (-3,7%) e em Minas Gerais 

(-2,3%). Em todas essas regiões houve 

aumento nas vendas do comércio varejis-

ta, que não se refletiu na expansão da 

demanda de eletricidade em razão do 

clima mais ameno.  ■ 

 

Consumo Classe Comercial no mês de junho — variação em relação a igual mês do ano anterior.  

Fonte: EPE 

:: 2º TRIMESTRE 2018 

No agregado do trimestre findo em junho, o crescimento na classe Comercial foi de 2,5%, sendo relevantes o desempenho das 

regiões Sul (+8,5%) e Sudeste (+2,2%), beneficiadas pelo crescimento nas vendas do comércio varejista em todos os estados. ■  

 

 

Consumo Classe Comercial no segundo trimestre de 2018  
variação em relação a igual período de 2017.  

Volume de vendas do comércio varejista 
Taxa acumulada até maio/2018.  

Fonte: EPE Fonte: IBGE 



Estatísticas do Consumo de Energia Elétrica (GWh)  

Fonte: Comissão Permanente de Análise e Acompa-
nhamento do Mercado de Energia Ele trica - COPAM/
EPE. Dados preliminares. 

 

 

 

 

A  EPE se exime de quaisquer responsabilidades sobre 
deciso es ou deliberaço es tomadas com base no uso das 
informaço es contidas nesta Resenha, assim como pelo 
uso indevido dessas informaço es.  

Para mais informaço es sobre o mercado de energia: 
copam@epe.gov.br 

Coordenação Geral 

Thiago Vasconcellos Barral Ferreira 

Coordenação Executiva 

Jeferson B. Soares 

Comunicação e Imprensa 

Maura Cruz Xerfan 

Equipe Técnica 

Aline Moreira Gomes 

Carla C. Lopes Acha o (coord. te cnica) 

Isabela de Almeida Oliveira 

Joa o M. Schneider de Mello 

Lidiane de Almeida Modesto 

Marcia Andreassy 

Natha lia Thaisa Calazans (estagia ria) 

Simone Saviolo Rocha 

Thiago Toneli Chagas 

Para obter as se ries histo ricas de consumo men-
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co no endereço eletro nico: http://

www.epe.gov.br 

Junho
37.926 

Junho
37.791 

-0,4%

Total no mês Total no mês

Mercado de Eletricidade no Mês - GWh

10.753 

6.937 

13.966 

6.270 

10.918 

6.961 

13.525 

6.385 

1,5%
0,4% -3,2% 1,8%

Residencial Comercial Industrial Outros

Jun./17 Jun./18 Variação

Até Jun./17
462.500 

Até Jun./18
469.007 

1,4%

Total Total

Mercado de Eletricidade em 12 Meses - GWh

133.139 

87.543 

165.677 

76.141 

134.916 

88.345 

168.875 

76.871 

1,3%
0,9%

1,9%

1,0%

Residencial Comercial Industrial Outros

2017 2018 Variação

TWh ∆ % TWh ∆ %

Junho 25,2 -2,4 12,6 4,1

12 meses 316,5 -2,7 152,5 11,2

CONSUMO LIVRECONSUMO CATIVO

2018 2017 % 2018 2017 % 2018 2017 %

BRASIL 37.791 37.926 -0,4 236.661 233.621 1,3 469.010 462.500 1,4

RESIDENCIAL 10.918 10.753 1,5 69.108 68.093 1,5 134.916 133.139 1,3

INDUSTRIAL 13.525 13.966 -3,2 83.640 82.066 1,9 168.878 165.677 1,9

COMERCIAL 6.961 6.937 0,4 45.433 45.217 0,5 88.345 87.543 0,9

OUTROS 6.385 6.270 1,8 38.480 38.245 0,6 76.871 76.141 1,0

SISTEMAS ISOLADOS 231 234 -1,5 1.411 1.383 2,0 2.912 2.876 1,2

NORTE 2.654 2.911 -8,9 16.437 16.750 -1,9 34.521 34.540 -0,1

NORDESTE 6.025 6.032 -0,1 36.346 36.436 -0,2 72.725 72.870 -0,2

SUDESTE/C.OESTE 22.112 22.012 0,5 138.335 135.731 1,9 273.214 268.942 1,6

SUL 6.770 6.736 0,5 44.131 43.321 1,9 85.637 83.271 2,8

NORTE 2.590 2.891 -10,4 16.310 16.657 -2,1 34.151 34.207 -0,2

RESIDENCIAL 777 806 -3,6 4.554 4.473 1,8 9.577 9.412 1,8

INDUSTRIAL 1.000 1.254 -20,2 6.956 7.454 -6,7 14.701 15.092 -2,6

COMERCIAL 408 417 -2,1 2.379 2.355 1,0 4.930 4.852 1,6

OUTROS 405 415 -2,4 2.421 2.376 1,9 4.943 4.851 1,9

NORDESTE 6.613 6.592 0,3 39.716 39.664 0,1 79.779 79.635 0,2

RESIDENCIAL 2.269 2.242 1,2 13.866 13.671 1,4 27.246 26.997 0,9

INDUSTRIAL 1.852 1.850 0,1 10.837 10.973 -1,2 22.239 22.442 -0,9

COMERCIAL 1.175 1.176 -0,1 7.248 7.163 1,2 14.341 14.301 0,3

OUTROS 1.316 1.325 -0,7 7.765 7.858 -1,2 15.953 15.896 0,4

SUDESTE 18.920 18.771 0,8 118.899 116.600 2,0 234.002 230.717 1,4

RESIDENCIAL 5.196 5.108 1,7 33.640 33.311 1,0 65.203 64.779 0,7

INDUSTRIAL 7.407 7.414 -0,1 45.487 43.464 4,7 90.745 88.058 3,1

COMERCIAL 3.644 3.663 -0,5 24.176 24.239 -0,3 46.730 46.593 0,3

OUTROS 2.674 2.585 3,4 15.597 15.586 0,1 31.324 31.287 0,1

SUL 6.770 6.736 0,5 44.131 43.321 1,9 85.637 83.271 2,8

RESIDENCIAL 1.776 1.678 5,8 11.261 11.023 2,2 21.416 20.907 2,4

INDUSTRIAL 2.518 2.702 -6,8 15.983 15.886 0,6 32.342 31.450 2,8

COMERCIAL 1.171 1.085 8,0 7.958 7.775 2,4 15.077 14.606 3,2

OUTROS 1.305 1.271 2,7 8.929 8.637 3,4 16.802 16.309 3,0

CENTRO-OESTE 2.897 2.935 -1,3 17.605 17.379 1,3 35.440 34.670 2,2

RESIDENCIAL 899 919 -2,1 5.788 5.616 3,1 11.474 11.045 3,9

INDUSTRIAL 748 746 0,2 4.376 4.290 2,0 8.850 8.635 2,5

COMERCIAL 564 597 -5,5 3.672 3.685 -0,3 7.267 7.191 1,0

OUTROS 686 674 1,8 3.769 3.789 -0,5 7.849 7.800 0,6

REGIÕES GEOGRÁFICAS

REGIÃO/CLASSE
EM JUNHO 12 MESES

CONSUMO TOTAL POR SUBSISTEMA

ATÉ JUNHO

http://www.epe.gov.br/mercado/Paginas/Consumomensaldeenergiael%C3%A9tricaporclasse(regi%C3%B5esesubsistemas)%E2%80%932011-2012.aspx
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