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PANORAMA DA ECONOMIA PANORAMA DA ECONOMIA 
INTERNACIONALINTERNACIONAL



• Acredita-se em uma melhoria no crescimento econômicoAcredita se em uma melhoria no crescimento econômico
mundial, com taxa de 3,0%, desempenho superior ao
estimado para o ano de 2013, que é de 2,1%.

• Politica fiscal de menor austeridade entre os países
europeuseuropeus.

• Estabilidade da economia americana.Estabilidade da economia americana.

• Embora em desaceleração, as expectativas indicam uma
taxa de crescimento da China de 7,5% em 2014.

• Os demais BRICs apresentam taxas de crescimento• Os demais BRICs apresentam taxas de crescimento
modestas, com excessão da Índia.



PANORAMA DA ECONOMIA PANORAMA DA ECONOMIA 
BRASILEIRABRASILEIRA



• Assim como em 2013, 2014 apresenta sinais claros de
esgotamento do crescimento principalmente poresgotamento do crescimento, principalmente por
insuficiência do lado oferta (pleno emprego da economia),
além de um cenário internacional desfavorável em razão
da queda dos preços relativos das commodities e do maior
aperto monetário via redução da liquidez internacional por
parte do FED;

• A economia brasileira irá crescer às taxas de 2 3% e 2%• A economia brasileira irá crescer às taxas de 2,3% e 2%,
respectivamente, caracterizando uma média de 2% no
período 2012-2014, metade do crescimento obtido nop ,
período 2004-2011 e similar ao período 1996-2003;

R d ã d d f íli• Redução do consumo das famílias;

• Contexto aponta uma postergação do ajuste fiscal para• Contexto aponta uma postergação do ajuste fiscal para
2015.
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• Desde 2008, a economia cearense vem apresentando um
it d i t i d i i lritmo de crescimento maior do que a economia nacional.

Em 2013, a tendência é de um ritmo de crescimento maior
do que o nacional (2 3%) encerrando o ano com uma taxado que o nacional (2,3%) encerrando o ano com uma taxa
de 3,5%. Para 2014, a projeção de crescimento do PIB
cearense é em torno 4,5%;

• A dinâmica da economia cearense será potencializada
l i ti t i f t t t dpelos investimentos em infraestrutura por parte do governo

estadual dado por um volume histórico de pouco mais de
R$ 9 44 bilhões;R$ 9,44 bilhões;

• Além disso, a Copa do Mundo e o calendário do ano
eleitoral serão elementos de maior impulso para o setor de
serviços, dada a sua magnitude na economia local.



• AGRICULTURA
P ti d lh di õ li áti• Perspectiva de melhores condições climáticas
potencializam um melhor desempenho;

• Para 2014 já se observam algumas sinalizações
positivas para as condições climáticas em relação ao
que foi verificado para 2013 no Nordeste, visto que
algumas variáveis determinantes de chuvas para a

iã l d T t d S fí iregião, como os valores da Temperatura da Superfície
do Mar;

• Na pecuária, especialmente a bovinocultura, a situação
poderá ser de recomposição e recuperação gradual no
médio e longo prazo.



INDÚSTRIA• INDÚSTRIA
• Manutenção do crescimento com destaque para a

indústria de transformação e da construção civil;indústria de transformação e da construção civil;

• O resultado positivo em 2014 dependerá da
manutenção do quadro positivo para a demanda. Sua
sustentabilidade, entretanto, continuará a depender de

d t i titi id dmudanças que garantam uma maior competitividade
para o setor.

• COMÉRCIO E SERVIÇOS
• É esperada uma maior taxa de crescimento devido a

fatores que estarão presentes na economia do estado,
a e emplo do e ento da Copa do M ndoa exemplo do evento da Copa do Mundo.



• COMÉRCIO EXTERIOR
S ld d fi itá i d B l C i l ti d l• Saldo deficitário da Balança Comercial motivado pelo
incremento das importações em relação às
exportações resultante da manutenção dosexportações, resultante da manutenção dos
investimentos do atual modelo de desenvolvimento do
Estado.

• FINANÇAS PÚBLICAS
Riscos associados com a red ção de repasses e• Riscos associados com a redução de repasses e
tendência de crescimento das despesas.

• MERCADO DE TRABALHO
• Perspectiva de manutenção do bom desempenho

diante de eventos que afetam o setor de serviços
(turismo) e a indústria (construção civil e indústria de
transformação)transformação) .
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Ser reconhecido nacionalmente como centro de excelência na
geração de conhecimento socioeconômico e geográfico até
2014.
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