
Análise Conjuntural 
 

No último mês, a economia brasileira continuou a 

apresentar sinais difusos, característicos de recuperações 

excepcionalmente lentas como a que temos 

testemunhado desde o mais recente e intenso episódio 

de recessão que começou em 2014. Se, por um lado, os 

indicadores de atividade de setembro têm apresentado 

um quadro melhor que aquele que decepcionou em 

agosto, os indicadores do mercado de trabalho, já em 

fraca recuperação, tiveram desempenho ruim no 

trimestre encerrado em setembro, com uma taxa de 

desemprego que deixou de cair e predominância do 

emprego informal, ainda que haja indicações, vindas do 

CAGED, de que o emprego formal também se recupera.  

Os sinais que vêm do exterior, entretanto, continuam a 

ser predominantemente negativos,  exacerbando as 

incertezas e lançando nuvens sobre as expectativas de 

desempenho da economia mundial no ano que vem.  

 

As análises econômicas e políticas neste ano foram 

dominadas pela pauta da reforma da Previdência.  Apesar 

de alguns atrasos  e dificuldades inerentes ao trâmite de 

uma reforma tão impactante, o Senado Federal aprovou 

seu texto-base em segundo turno no plenário no final de 

outubro, tendo sido promulgada há poucos dias. A 

despeito da diminuição da expectativa de economia total 

com a reforma nos próximos dez anos, a realidade é que, 

mesmo com as “desidratações” que têm ocorrido desde 

que a proposta foi enviada pelo Executivo ao Congresso, 

a reforma aprovada representa economia compatível 

com cenários otimistas traçados no início do ano e maior 

que aquelas propostas em tentativas anteriores. 

Enquanto isso, segue no Senado a PEC paralela da 

Previdência, cuja principal e mais importante matéria é a 

inclusão de estados e municípios nas alterações propostas. 

  

Durante o trâmite da reforma da Previdência no 

Congresso, ficou claro que ela, apenas, não é suficiente 

para destravar a economia.  Tal percepção se torna 

evidente quando se observa que as projeções do 

mercado financeiro para o crescimento este ano, que 

eram de 2,5% no início do ano, caíram para menos de 

1,0% já em meados de junho, mesmo com a reforma 

caminhando relativamente bem nas mãos do Poder 

Legislativo. Há diversas razões para isso e a  já citada 

lenta recuperação do mercado de trabalho talvez seja, 

hoje, a maior barreira para que a economia volte a 

crescer. Dadas a grande restrição fiscal do setor público, a 

desaceleração da economia mundial e a ainda elevada 

incerteza – que trava os investimentos por parte dos 

empresários – resta apenas o consumo como motor para 

uma recuperação mais robusta. E famílias com pouca 

renda, causada pelo desemprego ou com renda 

inconstante e irregular, como ocorre em grande parte das 

ocupações informais, consomem menos.   

 

Ainda assim, há sinais mais animadores para o final deste 

ano, em que a economia está sendo impulsionada pelo 

aumento do crédito de origem privada, por juros mais 

baixos, pela retomada do setor de construção civil e, 

ainda que pontualmente, pela liberação de recursos do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 

corroborando o cenário que temos traçado desde o início 

do ano neste espaço, de otimismo moderado com a 

economia brasileira, mesmo em um contexto global mais 

desafiador.  
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O cenário global vem sofrendo deterioração considerável 

desde o começo do segundo semestre. A desaceleração 

da economia mundial está consolidada nos indicadores 

de atividade de diversos países. Nos EUA, após um longo 

período de sinais mistos, os indicadores mais recentes 

mostram que a disputa comercial entre o país e a China e 

o fim dos efeitos do impulso fiscal diminuíram o ritmo de 

crescimento da maior economia do mundo da casa dos 

3% para algo um pouco abaixo de 2% no final deste ano. 

A inversão da curva de juros no país, muito comentada 

nos últimos meses por ser um forte antecedente de 

recessão, pode estar indicando, na verdade, que os juros 

básicos (de curto prazo) estão mal precificados. Como a 

inflação permanece baixa, faz sentido conjecturar que os 

Fed-Funds deveriam estar mais baixos, e é essa correção 

que parece nortear a política monetária norte-americana 

no atual ciclo de cortes da taxa básica de juros. Dada essa 

posição do Federal Reserve e o próprio calendário 

político (com eleições presidenciais no ano que vem), as 

chances de que a atual desaceleração degenere para uma 

recessão são menores. 

 

Enquanto isso, na China, os dados do PIB do terceiro 

trimestre evidenciam a desaceleração da segunda maior 

economia do mundo. O PIB do país registrou avanço de 

6% na comparação com o mesmo período do ano 

passado, atingindo o piso da meta do governo chinês 

para 2019. Trata-se do ritmo mais fraco em quase trinta 

anos, resultado principalmente dos impactos da guerra 

comercial com os EUA sobre a produção industrial do 

gigante asiático. No segundo trimestre, o crescimento 

havia sido de 6,2%, pela mesma métrica. 

 

Na Europa, onde a desaceleração é uma realidade já 

consolidada, o grande desafio é saber como os governos 

estimularão suas economias, dado o diminuto espaço 

para estímulos monetários adicionais. A alternativa que 

vem sendo aventada – não sem muita polêmica e debate 

–  é a expansão fiscal financiada com emissões 

monetárias, como se fosse um QE (afrouxamento 

quantitativo) em que, em vez de comprar títulos, as 

autoridades ampliam o gasto público. 
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Projetado PROJEÇÕES DE CRESCIMENTO DA ECONOMIA MUNDIAL PARA 2019 
Projeções compiladas nos relatórios World Economic Outlook - WEO 

 

Fonte: Fundo Monetário Internacional 
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Como se vê, com a desaceleração nas duas maiores 

economias do mundo, o Fundo Monetário Internacional 

(além de diversas outras instituições multilaterais como a 

OCDE e a Organização Mundial do Trabalho) tem 

reduzido sistematicamente suas projeções de 

crescimento para este ano. Essa redução nas projeções 

de crescimento está também associada à elevada 

incerteza que paira sobre a economia mundial, que 

reflete, em grande parte, tensões geopolíticas de difícil 

solução, como a própria guerra comercial e tecnológica 

entre os EUA e a China, a saída do Reino Unido da União 

Europeia (Brexit), os protestos em Hong Kong, o 

recrudescimento  das tensões no Oriente Médio e as 

turbulências políticas na América do Sul. 

 

Como comentamos na última edição desta publicação, 

nosso continente apresenta novos focos de instabilidade 

que podem, como acontece frequentemente com países 

emergentes, respingar na economia brasileira e, 

portanto, merecem atenção. No último mês, esse quadro 

se intensificou. Citamos o caso da Argentina, que passa 

por uma crise econômica que custou, além de alguns 

pontos na taxa de crescimento brasileira, a presidência 

de Maurício Macri, derrotado no final do mês passado na 

urnas pelo peronista Alberto Fernández, que tem como 

companheira de chapa a ex-presidente Cristina Kirchner. 

Os primeiros sinais, porém, são mais positivos do que se 

esperava na época das eleições primárias, quando a 

reação dos mercados foi extremamente negativa. Em 

primeiro lugar, a vitória foi contundente, mas não forte o 

suficiente para tornar Macri e a oposição irrelevantes. 

Além disso, diferentemente de outras transições 

presidenciais no país, desta vez os dois rivais  se 

declararam dispostos a trabalhar juntos, e já há 

encontros programados entre eles para uma transição 

mais tranquila antes da posse de Fernández, em 

dezembro. Ambos parecem cientes de que a situação 

econômica da Argentina é crítica. 

 

À complicada situação política em que se envolveu o 

Peru, onde a Presidência e o Congresso se enfrentam, e 

aos fortes protestos desencadeados pelo aumento no 

preço dos combustíveis no Equador, somaram-se as 

ondas violentas de protestos no Chile, país visto por 

muitos analistas como modelo econômico na região, e a 

instabilidade na Bolívia, onde, acusado de vencer eleições 

fraudadas, Evo Morales renunciou à presidência da país 

depois de quase 14 anos no cargo. 

   

De volta ao Brasil, a Pesquisa Industrial Mensal – 

Produção Física (PIM-PF) - apresentou crescimento de 

0,3% em setembro em relação a agosto na série livre de 

efeitos sazonais, segunda variação positiva consecutiva 

do indicador. Na comparação com setembro do ano 

passado, houve alta de 1,1%. Por outro lado, a indústria 

acumula quedas de 1,4% no acumulado do ano e no 

acumulado de 12 meses. Já a Pesquisa Mensal de 

Serviços (PMS) de setembro também trouxe dados 

positivos, reforçando a percepção de que o PIB do 

terceiro trimestre pode ser melhor que o esperado. O 

setor de serviços cresceu 1,2% em setembro em relação 

ao mês de agosto na série com ajuste sazonal, 

apresentando crescimento em quatro das cinco 

atividades pesquisadas, com destaque para serviços 

prestados às famílias (0,8%) e outros serviços (0,5%) que 

recuperaram parcialmente as perdas apresentadas em 

agosto. A exceção foram os serviços de informação e 

comunicação que caíram (-1,0%). Em comparação com 

setembro de 2018, sem o ajuste sazonal, o crescimento é 

de 1,4%.   
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Enquanto isso, a inflação permanece baixa. Após um 

resultado negativo para o mês de setembro (-0,04%), o 

IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 

apresentou variação positiva de 0,10% em outubro. No 

acumulado do ano, o índice fica em 2,60% e, no 

acumulado dos últimos 12 meses, em 2,54%, resultado 

abaixo do piso da meta de inflação estipulado pelo CMN, 

que é de 2,75%. Dos grupos pesquisados, três 

apresentaram deflação: Habitação, Comunicação e 

Artigos de Residência. As principais altas foram: 

Vestuário, Saúde e Cuidados Pessoais e Transportes. A 

consolidação de um cenário de inflação abaixo da meta 

(apesar da recente desvalorização do real), a alta 

capacidade ociosa da economia, as expectativas 

inflacionárias abaixo da meta e o desfecho da reforma da 

Previdência no Congresso permitem que a autoridade 

monetária continue a reduzir a taxa Selic, como foi 

sinalizado na ata da última reunião do Copom, 

pavimentando o caminho para que os juros básicos 

cheguem a 4,5% no final do ano.  

 

Continuamos a acreditar que o Brasil, se conseguir 

caminhar em uma agenda consistente de reformas e 

práticas amigáveis ao mercado – como sinalizam medidas 

bem recebidas como o envio pelo governo de três PECs 

tratando de política fiscal ao Congresso, sinalizando 

seriedade na consolidação fiscal –  pode se tornar 

relativamente atrativo, impulsionando a recuperação da 

economia no final deste ano e ganhando mais tração no 

ano que vem, como, aliás, indicam as projeções que 

analisaremos na próxima seção.   

 

Mantemos, assim, nosso cenário básico: a despeito das 

turbulências de curto prazo e dos grandes desafios, a 

maior liquidez global causada pela redução generalizada 

dos juros ao redor do mundo (associada ao fundamental 

controle das contas públicas nacionais) pode representar 

uma janela de oportunidade para que o País 

experimente, pela primeira vez em sua história 

econômica, taxas de inflação e de juros reais 

estruturalmente mais baixas, estimulando o crescimento 

da economia de maneira sustentada. Os dados mais 

recentes e antecedentes parecem corroborar essa visão.   
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 11/11/2019 
Notas: 1- dados até  outubro/19 ; 2- dados até setembro/19;  3- dados até agosto/19; 4- dados até junho/19  
*Vide nota de referência de período.  

Acompanhamento das Expectativas Econômicas 
(data de corte: 11/11/2019) 

 
 

 

 

Notas Variável 
Realizado 
no ano* 

Realizado 
12 meses 

Valores projetados para 2019 

Atual Anterior 
4  

semanas 
13  

semanas 
Início  

do ano 

08/11/19 01/11/19 11/10/19 09/08/19 04/01/19 

4 PIB 0,74% 0,96% 0,92% 0,92% 0,87% 0,81% 2,53% 

2 
Produção Industrial 
(quantum) 

-1,35% -1,34% -0,70% -0,73% -0,65% 0,19% 3,04% 

4 PIB Indústria -0,40% -0,12% 0,22% 0,30% 0,29% 0,51% 2,80% 

4 PIB de Serviços 1,17% 1,17% 1,21% 1,21% 1,21% 1,32% 2,20% 

4 PIB Agropecuário 0,13% 1,06% 0,74% 0,74% 0,79% 0,90% 2,57% 

1 IPCA 2,60% 2,54% 3,31% 3,29% 3,28% 3,76% 4,01% 

1 IGP-M 4,81% 3,17% 5,50% 5,53% 5,21% 6,61% 4,30% 

1 SELIC 5,38% 5,38% 4,50% 4,50% 4,75% 5,00% 7,00% 

1 Câmbio 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,75 3,80 

2 
Dívida Líquida do 
Setor Público (% do 
PIB) 

55,34% 55,34% 56,00% 56,20% 56,05% 56,10% 56,70% 

2 
Conta-Corrente (em 
US$ bi) 

-33,80 -37,18 -34,70 -34,40 -27,50 -22,00 -26,00 

2 
Balança Comercial 
(em US$ bi) 

28,81 43,71 47,00 47,50 50,43 52,00 52,00 

2 
Investimento Direto 
no País (em US$ bi) 

47,52 70,38 80,00 80,00 81,85 85,00 79,50 

1 
Preços 
Administrados 

4,17% 2,21% 4,70% 4,69% 4,30% 4,92% 4,79% 
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 11/11/2019 
Notas: 1- dados até  outubro/19 ; 2- dados até setembro/19;  3- dados até agosto/19; 4- dados até junho/19  
*Vide nota de referência de período.  

Notas Variável 
Realizado 
no ano* 

Realizado 
12 meses 

Valores projetados para 2020 

Atual Anterior 
4  

semanas 
13  

semanas 
Início  

do ano 

08/11/19 01/11/19 11/10/19 09/08/19 04/01/19 

4 PIB 0,74% 0,96% 2,08% 2,00% 2,00% 2,10% 2,50% 

2 
Produção Industrial 
(quantum) 

-1,35% -1,34% 2,16% 2,06% 2,29% 2,75% 3,00% 

4 PIB Indústria -0,40% -0,12% 2,23% 2,19% 2,18% 2,70% 3,08% 

4 PIB de Serviços 1,17% 1,17% 2,10% 2,10% 2,10% 2,20% 2,55% 

4 PIB Agropecuário 0,13% 1,06% 3,00% 3,00% 2,70% 2,70% 3,00% 

1 IPCA 2,60% 2,54% 3,60% 3,60% 3,73% 3,90% 4,00% 

1 IGP-M 4,81% 3,17% 4,07% 4,07% 4,02% 4,09% 4,00% 

1 SELIC 5,38% 5,38% 4,50% 4,50% 4,75% 5,50% 8,00% 

1 Câmbio 4,00 4,00 4,00 4,00 3,95 3,80 3,80 

2 
Dívida Líquida do 
Setor Público (% do 
PIB) 

55,34% 55,34% 58,30% 58,15% 58,40% 58,63% 58,65% 

2 
Conta-Corrente (em 
US$ bi) 

-33,80 -37,18 -37,75 -38,00 -33,00 -32,50 -38,00 

2 
Balança Comercial 
(em US$ bi) 

28,81 43,71 42,95 43,00 47,00 47,60 47,25 

2 
Investimento Direto 
no País (em US$ bi) 

47,52 70,38 80,00 80,00 83,20 85,28 84,44 

1 
Preços 
Administrados 

4,17% 2,21% 4,10% 4,10% 4,10% 4,40% 4,00% 

O principal movimento contido nas projeções dos 

analistas consultados no relatório Focus, do Banco 

Central, refere-se à expectativa de crescimento da 

economia, que se alterarou positivamente no último mês, 

indicando que a onda de revisões pessimistas que marcou 

a economia brasileira em 2019 chegou a um fim: para 

este ano, a projeção mediana cresceu de 0,87% para 

0,92%.  Para o ano que vem, foi elevada de 2,00% para 

2,08%.  

 

Ao mesmo tempo, a projeção para a inflação medida pelo 

IPCA  este ano, depois de várias semanas caindo, 

apresentou leve aumento, passando de 3,28% para 

3,31%. Para 2020, por outro lado, as reduções 

continuaram, nas últimas quatro semanas passou de 

3,73% para 3,20%. Ambas as projeções estão abaixo do 

centro da meta de inflação estabelecida pelo CMN 

(Conselho Monetário Nacional), de 4,25% e 4,00%, 

respectivamente.  

 

Já as projeções para a taxa de câmbio seguem o 

comportamento que costumamos destacar em nossas 

análises – de se ajustarem mais lentamente que a 

projeção para outras variáveis. Para o final deste ano, a 

projeção de que a cotação R$/US$ esteja em 4,00 foi 

mantida. Para o final do ano que vem, entretanto, o 

ajuste na direção de um câmbio mais depreciado 

continuou, indo de R$/US$ 3,95 para os mesmos R$/US$ 

4,00 da projeção para este ano.  

 

ANO 2  |  Nº 13  |   NOVEMBRO/2019 



  7 

Reagindo às mensagens contidas no comunicado e nas 

projeções divulgadas logo após a última decisão de juros 

e na ata da reunião do Comitê de Política Monetária do 

Banco Central, a mediana da projeção para a Selic ao final 

deste ano foi reduzida de 4,75% para 4,50% no último 

mês, indicando que os agentes esperam mais uma 

redução de 50 pontos-base na taxa básica de juros na 

última reunião do ano, em dezembro. Para o ano que 

vem, a projeção para a taxa básica de juros caiu também 

de 4,75% para 4,50% no mesmo período, reforçando a 

percepção de que o mercado não espera que o Banco 

Central vá elevar os juros em 2020. 

 

Esse cenário de projeções de crescimento em alta, com 

expectativas de inflação e juros cada vez mais baixos é 

coerente com um cenário em que a economia ainda 

precisa crescer consideravelmente antes que se feche o 

chamado “hiato” do produto, ou seja, que se anule a 

diferença entre o PIB efetivo é o PIB potencial, aquele 

acima do qual desequilíbrios macroeconômicos – como 

aumento indesejado da inflação – começam a se 

manifestar com intensidade.  

 

Será importante observar, nas próximas semanas, os 

efeitos de acontecimentos políticos recentes internos e 

externos sobre as expectativas do mercado financeiro. O 

“repique” que o dólar sofreu nesta semana é uma 

demonstração disso.   
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