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De responsabilidade da Coordenação Técnica (Cotec/Área Econômica) da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG), a
publicação mensal é destinada a apresentar o comportamento da
economia brasileira e goiana. O trabalho é feito mediante a elaboração de planilhas, gráficos e análises, de forma comparativa, de
diversos indicadores que expressam o que de mais relevante vem
ocorrendo no cenário econômico, podendo ser utilizado como
instrumento de análise para tomada de decisões.
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O custo econômico dos feriados
para a indústria goiana
O ano de 2019 será composto por 11 feriados nacionais, conforme
estabelece a Portaria nº 442, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Desses, sete cairão em dias úteis, dois dos
quais com possibilidade de “enforcamento” (quando o feriado cai na
terça-feira ou na quinta-feira).
A quantidade de feriadões deste ano será menor que em 2018,
quando todos os 11 feriados nacionais caíram em dias úteis, sendo
que em cinco deles houve possibilidade de “enforcamento”.
Essa redução faz com que o ano seja mais produtivo para indústria
e o impacto na produção, consequentemente, menor, com uma
perda no PIB Industrial Goiano estimada em 3,16% contra 4,4%. Ou
seja, um impacto 29% menor do que do ano anterior. A projeção é
feita com base em metodologia de um estudo da Firjan que estima o
custo econômico dos feriados na indústria, considerando o Produto
Interno Bruto Industrial diário como o montante máximo que poderia
ser perdido pela indústria com um dia de atividades paradas.
As paralisações devido aos feriados impactam ainda nos custos da
indústria, principalmente para aquelas com produção contínua, que
têm um aumento quase dobrado do custo do trabalhador. Para o
governo também há perdas, uma vez que ocorre queda na arrecadação tributária.
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O governo brasileiro instituiu o Sistema de Metas de Inﬂação em
1999 e, desde então, a inﬂação tem se situado dentro do intervalo
de tolerância na maioria dos anos.
Excetuando 2015, a inﬂação efetiva manteve-se dentro dos limites
inferior e superior definidos pelo governo.

Uma inﬂação baixa, estável e previsível contribui para o
crescimento sustentável da economia, uma vez que melhora
o ambiente de negócios, reduz incertezas e riscos, aumenta
confiança de empresários e consumidores, assim como o
horizonte de planejamento.
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A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, a partir da qual
se baseiam as demais taxas de juros do mercado. É também
um dos instrumentos da Política Monetária para controle da
inﬂação.

Uma redução na Selic diminui o custo de captação de recursos dos
bancos, que tendem a emprestar com juros menores, o que faz com
que aumente o dinheiro em circulação, que, por sua vez, movimenta
a economia.
Ao contrário, um aumento na taxa Selic faz com que os juros
cobrados nos financiamentos, empréstimos e cartões de crédito
fiquem mais altos, desestimulando o consumo e, consequentemente, favorecendo a queda da inﬂação.
Atualmente, a Selic encontra-se em seu menor patamar histórico.
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O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-BR)
é um indicador criado pelo Banco Central para ser uma referência do comportamento da atividade econômica, um indicador
de tendência do PIB brasileiro. Seu cálculo também auxilia a
autoridade monetária a definir a meta da taxa Selic.

Um crescimento vigoroso do índice pressupõe o mesmo em relação
ao PIB. Entretanto, ele não pode ser visto como prévia do PIB, que
tem cálculo bem mais complexo.
Da análise do gráfico, observa-se expressiva queda em maio/18,
impactada pela paralisação dos caminhoneiros. Os meses seguintes mostram crescimentos sutis. Ou seja, pelo comportamento do
IBC-BR pode-se dizer que a atividade econômica ainda não mostra
sinais de forte de retomada. Em 12 meses, o índice está com variação
acumulada de 1,44%, o que levou o mercado a rever a previsão de
crescimento do PIB 2018 de 1,3% para 1,2%.
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O PIB do Brasil é divulgado pelo IBGE com uma defasagem média
de três meses. Portanto, os últimos dados nacionais divulgados são
do 3º trimestre de 2018, quando o PIB apresentava crescimento de
1,10% no acumulado dos três trimestres. O resultado fica abaixo dos
2,5% previstos pelo mercado no início daquele ano, demonstrando
que em 2018 a economia andou de lado, com recuperação lenta e
descontínua.
Para Goiás, a previsão é até o 2º trimestre de 2018, pois a divulgação
dos dados tem defasagem ainda maior. Estima-se um crescimento de 1,10% do PIB Goiano para o acumulado dos dois trimestres.
Ressalta-se que a produção goiana tende a apresentar queda no
segundo semestre do ano, devido à sazonalidade da produção.
Isso deixa margem para acreditar-se que em Goiás a recuperação
econômica será ainda mais tardia.
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No Brasil, dentre os setores, os melhores resultados vêm de
Serviços. A queda acumulada nos anos de crise (2015 e 2016) chegou
a -5,4% e, em 2017, o resultado ficou pouco acima da estabilidade,
com crescimento de 0,3%. De janeiro a setembro de 2018 acumula-se crescimento de 1,4%. A Agropecuária apresentou queda no
período, porém a base de comparação é fraca, pois o resultado do
ano anterior foi de crescimento exponencial, fora da curva.
Quanto ao setor Industrial, do qual era esperado crescimento
consistente, o que se vê, até o momento, é uma variação positiva
de 0,9%. Considerando-se que o setor apresentou três anos de
queda, seguidos de um ano de estabilidade, o resultado atual não
é animador. A atividade industrial ainda não conseguiu reverter as
perdas sofridas.
Goiás apresenta comportamento parecido: Agropecuária com
resultado bem abaixo do observado em 2017, ainda que positivo;
Serviços segurando o crescimento do PIB, e o setor Industrial
próximo da estabilidade.
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Outra observação importante quanto ao PIB é a perda da participação da indústria tanto em nível nacional quanto em Goiás. O setor de
Serviços, por sua vez, tem aumentado sua participação no agregado
do PIB.
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A pesquisa industrial do IBGE calcula a produção física dos
principais setores industriais. O objetivo é prever, por meio de
pesquisa amostral, o comportamento do valor agregado da
indústria em determinado período.

Percebe-se, pelo gráfico acima, que já em 2014 a produção industrial
brasileira apresentou queda, que se intensificou em 2015 e seguiu
em 2016. Em 2017, de acordo com a pesquisa, a produção industrial
voltou a ficar positiva e fechou 2018 com crescimento de 1,1%.
Já o Estado de Goiás conseguiu segurar sua produção industrial
positiva até 2015. A queda na produção industrial, reﬂexo da crise
econômica do período, foi observada em 2016, porém em menor
volume do que nacionalmente. No consolidado de 2017, Goiás
apresentou crescimento acima do resultado nacional, de 4,5% contra
2,5%, em decorrência da maior produção de produtos farmacêuticos,
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alimentos e biocombustíveis. Entretanto, o Estado não conseguiu
manter esse bom comportamento em 2018 e voltou a apresentar
queda de -4,5%.

Em Goiás, pesquisa-se os seguintes setores: produtos alimentícios, biocombustíveis, produtos químicos, produtos farmacêuticos, minerais não metálicos, metalurgia, produtos de metal e
veículos automotores.
No acumulado do ano, houve queda em quase todos os setores,
sendo as mais intensas observadas em: biocombustíveis, com a
menor produção de álcool etílico; produtos alimentícios, com a
menor produção de açúcar; e veículos automotores, com a menor
produção de automóveis.
Apenas o setor de minerais não metálicos apresentou variação
positiva no ano, reﬂexo da maior produção de elementos pré-fabricados para a construção civil, cimento, concreto e artefatos de
fibrocimento.
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A Utilização da Capacidade Instalada é calculada pela pesquisa
Indicadores Industriais, realizada pela CNI em parceria com as
Federações de Indústria. Trata-se de uma pesquisa amostral,
com coleta mensal dos dados.

O resultado atual mostra tendência de melhora com relação às
sucessivas quedas nos anos de crise, porém ainda abaixo dos
melhores resultados. Porém, fato importante que se observa é que
as indústrias goiana e nacional têm margem para aumento de sua
produção.
Outro levantamento realizado pela CNI/Federações é a Sondagem
Industrial. Dos dados dessa sondagem extrai-se o Índice de
Conﬁança do Empresário Industrial (ICEI).
O comportamento do ICEI permite estimar o comportamento da
produção industrial, uma vez que empresários confiantes tendem a
aumentar a produção.
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O índice varia de 0 a 100 pontos, sendo que valores acima de 50
pontos indicam aumento na confiança. Notamos, portanto, que a
partir de 2016 a confiança começou a apresentar melhora, que se
seguiu em 2017 e 2018.
Analisando os meses de 2018, percebe-se que a instabilidade política
do período eleitoral fez com que houvesse uma oscilação no ICEI.
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O saldo do emprego medido pelo CAGED (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados), do MTE, considera os admitidos
menos os desligados. De 2014 a 2017, houve redução de vagas de
trabalho na atividade industrial nacionalmente. Em Goiás, o saldo já
voltou a ser positivo em 2017.
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No que se refere à variação do emprego, em que se toma por base
o estoque de empregados atual comparado com o mesmo período
do ano anterior, vê-se que, principalmente em Goiás, o resultado de
2018 foi menos expressivo do que o esperado. Isso confirma que o
ano teve avanço pouco significativo.

Dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), do IBGE, mostram tendência de melhora do emprego
no País, porém enfraquecendo ao longo do ano. A melhora no
número de ocupados em 2018 foi mais significativa no primeiro
trimestre do ano.

A taxa de desocupação média anual, que saiu de 6,8% em 2014 para
12,7% em 2017, fechou 2018 em 12,3%, interrompendo a escalada
ascendente. Porém, a taxa de subutilização por insuficiência de
horas trabalhadas subiu para 24,4% em 2018, ante 23,9% no ano
anterior. A população subutilizada é aquela que está disponível e
gostaria de ter uma jornada maior de trabalho.
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O saldo da Balança Comercial brasileira manteve-se positivo
no fechamento de 2018, porém em menor volume, comparado com 2017, resultado de variação maior das importações
(+20,2%) do que das exportações (+10,2%).

As exportações brasileiras totalizaram US$ 239 bilhões em 2018,
enquanto que as importações somaram US$ 181 bilhões.
Em Goiás, o superávit da Balança Comercial de 2018 foi melhor do
que no ano anterior, colocando o Estado na 7ª posição do ranking
nacional. As exportações goianas tiveram variação positiva de 8,8%,
e as importações, 10,5%.
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Goiás exportou um total de US$ 7,507 bilhões, com produtos
industrializados respondendo por US$ 1,943 bilhão. As importações fecharam em US$ 3,578 bilhões, sendo US$ 3,499 bilhões de
produtos industrializados.

Dados complementares da Balança Comercial do Estado de Goiás
podem ser obtidos no documento elaborado mensalmente pelo
Centro Internacional de Negócios, da Fieg.
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sistema fieg/ascom

