
 
 

 

Modelo 
Econométrico 

Síntese das Projeções 

De acordo com os dados, 
o Nepom utiliza o cenário 
pessimista para a produção 
industrial como o cenário de 
referência, sendo os cenários 
otimista e neutro utilizados 
como alternativos, com 
maior probabilidade para o 
neutro. 

 

              Selic Probabilidade 

 

Pessimista 7,5%     17,5% 

  7,75%     46% 

  8%         13,3% 

   

Neutro 7,75%     40,1% 

  8%     16,4% 

  8,25%    29,4% 

 

Otimista 7,75%     29,7% 

  8%     16,8% 

  9,25%    42,4% 

 

 

(*) As probabilidades não 
somam 100% por incorporarem 
apenas as principais 
probabilidades acerca das 
decisões. 

Para maiores informações, acesse http://nepom.wordpress.com 

CONCLUSÃO GERAL 

Ainda impactado pela incerteza global, a economia brasileira continua aquecida em setores específicos como o de 
serviços e construção civil, mas o setor industrial sofre com a menor demanda internacional, o que está refletido no 
decréscimo em 12 meses dos preços no setor. 
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Resumo da Apresentação 

Economia Internacional: A despeito da melhora, na margem, em alguns 
indicadores econômicos no início de 2012, o ambiente de incerteza persiste na esfera 
global, refletido na deterioração das expectativas de crescimento das economias 
maduras. 

Setor Externo: A perspectiva de aumento do déficit em transações correntes foi 
minimizada pela desvalorização cambial, que deve resultar em um aumento do 
quantum exportado. O financiamento do déficit em transações correntes ainda deve 
ser sustentado pelo afluxo de IED, que teve o melhor resultado mensal desde 
dezembro de 2010. 

Mercado de Trabalho: A robustez no mercado de trabalho se deve, 
principalmente, ao setor de serviços e de construção civil, que se encontram aquecidos 
pela força da demanda proveniente da classe média. O emprego na indústria ainda 
sofre com o desaquecimento do setor, apresentando aumento de 1% em doze meses, 
bem abaixo da média dos outros setores. 

Atividade Econômica: A moderação na atividade, em 2011, foi condicionada  tanto 
pela política monetária restritiva implementada no final de 2010 e início de 2011, 
quanto pela deterioração do cenário internacional. Os dados da economia brasileira, 
em 2012, ainda guardam resquícios dessa deterioração, mas apresentam expectativa 
positivas para o segundo semestre, sustentadas pela resiliência da demanda interna e 
condições menos restritivas de crédito. 

Setor Público: Na análise acumulada em 12 meses, a razão superávit primário-PIB 
está abaixo da meta estabelecida no início do ano, devido às renúncias de arrecadação 
em determinados setores sem a contrapartida de diminuição de gastos correntes. 
Entretanto, a relação DLSP/PIB, que apresenta decréscimo desde 2009, deve se 
manter estável em 35% para o ano fiscal de 2012. 

Crédito: O segundo semestre de 2011 foi positivo, com condições menos exigentes 
para o crédito, principalmente para pessoa física. Em 2012, o setor apresenta maior 
participação relativa das instituições financeiras públicas, dado o claro sinal de 
diminuição de taxa de juros por parte dos bancos públicos. Entretanto, sobre os dados 
de qualidade do crédito disponibilizado essas medidas não apresentaram sinal claro 
de piora, permanecendo a categoria de melhor qualidade de crédito com cerca de 92% 
das operações registradas no SFN.  

Inflação: O cenário desinflacionário, que se iniciou em setembro de 2011, 
permanece, em congruência com a moderação da atividade econômica, 
principalmente no setor industrial. Este cenário se deve, também, a desaceleração 
lenta nos preços de serviços que alcançaram acumulados 12 meses, que acumulou 
7,90% em 12 meses. 
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