
Análise Conjuntural 
 

Os dados das Contas Nacionais, divulgados pelo IBGE no 

final do mês passado, confirmaram que a economia 

brasileira encolheu no primeiro trimestre deste ano. O 

ambiente está fragilizado pela incerteza do cenário 

político, que adia as decisões de investimentos dos 

empresários; pela lenta recuperação do emprego, que 

deteriora a confiança dos consumidores; pelo menor 

dinamismo da economia mundial e por fatores pontuais 

negativos, como o rompimento da barragem de rejeitos 

de minério de ferro em Brumadinho e os impactos da 

crise econômica na Argentina. 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) sofreu contração de 0,16% 

em relação ao trimestre imediatamente anterior, na série 

livre de efeitos sazonais. Na comparação interanual, isto 

é, na comparação com o mesmo período do ano passado, 

o crescimento foi de apenas 0,46%.  

 

Pela ótica1 da produção, apenas os Serviços exibiram 

expansão nos três primeiros meses do ano, com variação 

de 0,15% no trimestre, concentrada em outros tipos de 

serviços que não o Comércio (-0,08%) e os Transportes    

(-0,62%), dois itens de peso relevante que apresentaram 

retração. A Agropecuária, agregado que muitas vezes 

impulsionou o resultado do PIB mesmo tendo uma 

representatividade relativamente menor nas Contas 

Nacionais, apresentou contração de 0,51% no trimestre, 

prejudicada pelas condições climáticas adversas que  

afetaram as safras de soja, fumo e arroz (não plenamente 

compensadas pelos bons resultados do milho e da 

pecuária), além do elevado nível dos estoques mundiais, 

o que desestimula a produção. A Indústria, como se 

esperava, foi o agregado que mais influenciou a queda do 

PIB nos três primeiros meses do ano, com retração de 

0,65%. As atividades extrativas, afetadas pela quase 

paralisação da atividade mineradora na sequência do 

desastre de Brumadinho e por uma redução na produção 

de petróleo, apresentaram forte queda, de 6,34%. No 

entanto, a Indústria de transformação também teve 

desempenho ruim, apresentando contração de 0,53% no 

trimestre, influenciada, principalmente, pela redução da 

demanda argentina por bens industrializados.   

 

Os dados da pesquisa conjuntural do IBGE que trata da 

indústria, a Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física 

(PIM-PF), mostram que o setor entrou no segundo 

trimestre do ano com crescimento, ainda que baixo, 

registrando variação de 0,35% em abril frente a março. 

Apesar do crescimento, o avanço foi insuficiente para 

recuperar as perdas registradas até março. Com isso, nos 

quatro primeiros meses de 2019, o setor industrial 

acumula queda de 2,71% em relação ao mesmo período 

de 2018, resultado de quedas de 1,32% da Indústria de 

transformação e de 11,85% da Indústria extrativa, pela 

mesma métrica.  

 

Pela ótica do dispêndio, o modesto crescimento dos 

agregados associados ao Consumo das famílias (0,30%) e 

da administração pública (0,46%) não foi suficiente para 

compensar as quedas verificadas nos Investimentos 

(Formação bruta de capital fixo, com queda de 1,65%) e 

no setor externo (com Exportações caindo 1,91% e 

Importações crescendo 0,49%).  
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1 

1 O Produto Interno Bruto (PIB) pode ser mensurado em três diferentes perspectivas que devem se igualar, geralmente chamadas de óticas: a da 
produção (como e o que a economia produz), do dispêndio (como a riqueza produzida é gasta) e  da renda (como a riqueza produzida remunera os 
diferentes fatores de produção). 
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Com esses resultados, como mostram os gráficos na 

página anterior, o PIB brasileiro permanece mais de 5% 

abaixo do nível anterior à recessão que, segundo o 

CODACE2, começou no segundo trimestre de 2014 e 

terminou no último trimestre de 2016. 

 

Enquanto o PIB da Agropecuária está cerca de 10% acima 

do nível pré-recessão, o PIB da Indústria se encontra em 

nível 13% menor. Pela ótica do dispêndio, todos os 

agregados mais importantes se encontram em nível 

inferior àquele do trimestre que precedeu a recessão. No 

entanto, há grande disparidade: enquanto o Consumo 

das famílias e do governo está, respectivamente, em nível 

3% e 1% inferior, os Investimentos estão em um patamar 

27% mais baixo que aquele de antes da recessão. Um 

nível tão baixo de investimento dificilmente tem sido 

capaz de compensar a depreciação da infraestrutura e do 

capital produtivo instalado no País, o que certamente 

representa um desafio adicional ao crescimento 

sustentado, além da queda da produtividade do trabalho 

associada a longos períodos de desocupação. 

 

Apesar da reconhecida competência da equipe 

econômica montada pelo novo Governo, a contração da 

economia no início deste ano, somada à turbulenta 

relação com o Congresso, consumiu parcela relevante de 

sua popularidade e praticamente anulou o aumento da 

confiança de empresários e consumidores na economia 

após as eleições. Todos os índices e indicadores de 

confiança de empresários e consumidores voltaram aos 

patamares dos momentos de maior tensão e incerteza do 

ano passado e registraram quedas relevantes em maio.  

 

Vale notar, entretanto, que há uma assimetria entre 

essas medidas internas de confiança e outras medidas de 

percepção de risco pelos estrangeiros em relação ao 

Brasil como, por exemplo, o Risco-País, medido pelo 

índice3 EMBI+. Assim como os índices de confiança, o 

Risco-País subiu ao longo dos primeiros meses deste ano. 

De um mínimo alcançado em meados de fevereiro (232 

pontos), subiu para cerca de 270 pontos no fim de maio. 

No entanto, tal aumento está longe de levar essa medida 

de risco aos patamares observados no período pré-

eleitoral (cerca de 350 pontos). Tampouco houve sinal de 

arrefecimento no fluxo de investimentos estrangeiros 

diretos no País. Evidentemente, a queda generalizada dos 

rendimentos dos títulos longos nas economias centrais 

está diretamente relacionada a isso. Ainda assim, é 

interessante pontuar como, em um ambiente global mais 

incerto e instável, um Brasil com uma agenda consistente 

de reformas e práticas amigáveis ao mercado – a 

exemplo da vitória obtida pelo Governo com a decisão do 

STF que permite a privatização de subsidiárias de 

empresas públicas sem necessidade de autorização do 

Congresso –  pode se tornar relativamente atrativo, 

impulsionando, em cenário otimista, a recuperação da 

economia entre o final deste ano e o início do próximo.  

 

Apesar das evidentes dificuldades correntes, que vêm 

gerando debates e levantando questionamentos acerca 

do patamar da taxa Selic e da necessidade  e timing de 

adoção de medidas que tragam estímulo de curto prazo 

(como a liberação de saldos de contas do FGTS e do 

PIS/Pasep e a redução das taxas de juros dos contratos de 

financiamento habitacional da Caixa Econômica Federal), 

é inegável que houve uma melhora significativa,  nas 

últimas semanas, das perspectivas em relação ao evento 

chave deste ano, a reforma da Previdência. Dificuldades 

ainda existem, como mostra, por exemplo, a atual 

discussão sobre a inclusão dos estados e municípios na 

reforma. Porém, a probabilidade de que nenhuma versão 

da reforma seja aprovada é cada vez menor, já que, a 

despeito dos contratempos, há sinais claros de que a 

necessidade e a urgência da reforma estão cada vez mais 

disseminadas entre os políticos, como atestam as 

declarações de autoridades das diversas esferas de 

poder. Por isso, o crescimento projetado pelo mercado 

para o PIB em 2020 se mantém estável mesmo com a 

confiança em baixa, como comentaremos na próxima 

seção.  
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2 Comitê de datação de ciclos econômicos do IBRE-FGV (https://bit.ly/2EpPs8s)  
3 O EMBI+ é um índice baseado nos bônus (títulos de dívida) emitidos pelos países emergentes. A unidade de medida é o ponto-base. Os pontos mostram 
a diferença entre a taxa de retorno dos títulos de países emergentes e a oferecida por títulos emitidos pelo Tesouro americano.   

https://bit.ly/2EpPs8s
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Os números do mercado de trabalho, por sua vez, 

começam a apresentar sinais mais claros de recuperação, 

ainda que o desemprego permaneça alto e a renda real 

cresça em ritmo lento. A última divulgação da PNAD 

Contínua, referente ao trimestre móvel encerrado em 

abril, continuou a exibir uma taxa de desocupação 

dessazonalizada em queda e uma recuperação mais forte 

do trabalho formal, medido pelo número de pessoas 

empregadas no setor privado com carteira assinada, 

fazendo com que os números dessa pesquisa voltassem a 

apresentar níveis compatíveis com aqueles do CAGED, 

que já mostrava um quadro mais favorável há vários 

meses.  

 

O cenário externo, por outro lado, voltou a se tornar mais 

desafiador e mais difícil de prever, depois de uma 

inflexão positiva no último mês. A guerra comercial entre 

as duas maiores economias do mundo, EUA e China, 

ainda que tenha afetado pouco os saldos das balanças 

comerciais das duas potências, começa a ter impactos 

sobre as cadeias globais de produção e deve ter efeitos 

mais fortes sobre o crescimento da economia mundial do 

que se esperava anteriormente. Isso aparece nos dados 

de atividade mais recentes, enquanto os rendimentos 

mais longos das curvas de juros das economias centrais 

continuam a ceder, indicando uma desaceleração da 

atividade no futuro. Enquanto isso, o presidente Donald 

Trump anuncia intenções de estender sua guerra 

comercial ao México, o que teria efeitos negativos sobre 

a poderosa e integrada máquina produtiva da América do 

Norte, e oferece um acordo comercial ao Reino Unido na 

hipótese de um Brexit desorganizado, aumentando as 

tensões e a incerteza geopolítica na Europa.  

 

É verdade que a perspectiva de uma desaceleração forte 

ou até mesmo uma recessão nas maiores economias do 

mundo mudou a orientação das políticas monetárias para 

mais dovish4, o que, em teoria, pode representar uma 

janela de oportunidade para economias emergentes, 

como o Brasil, que geralmente sofrem com a diminuição 

dos fluxos externos em momentos de aperto monetário 

global. No entanto, tal janela pode ter pouco ou nenhum 

efeito se a economia internacional desacelerar demais e 

se as cadeias produtivas globais de produção perderem 

tração com o avanço do protecionismo populista. Em 

resumo, voltamos ao debate de alguns poucos meses 

atrás sobre qual efeito prevalecerá. 

 

O IPCA de maio apresentou variação de 0,13%, abaixo das 

expectativas do mercado e a taxa mais baixa para o mês 

desde 2006. A desaceleração em relação aos 0,57% de 

abril se deu, principalmente, por conta do grupo 

Alimentação e bebidas, que apresentou queda de 0,56% 

no mês. No acumulado de 12 meses, a inflação oficial 

desacelerou de 4,94% para 4,66%. Outros fatores 

apontam para uma desaceleração ainda mais forte até o 

final do ano: a economia desaquecida deve manter o 

hiato do produto5 alto e a demanda reprimida, inibindo 

aumentos de preços; e o câmbio, que é um fator 

relevante pela possibilidade de repasse aos preços em 

caso de uma depreciação mais severa, valorizou-se nas 

últimas semanas, depois de um mês marcado por 

volatilidade e nervosismo. A desaceleração registrada no 

IGP-M de maio (0,45% depois de ter subido 0,92% em 

abril; em maio de 2018 havia subido 1,38%) é um sinal 

adicional de arrefecimento. Espera-se ainda que, com a 

retirada dos meses do ano passado em que a inflação 

esteve sujeita aos efeitos da greve dos caminheiros, as 

métricas anualizadas apresentem queda significativa.  

 

Além disso, expectativa de inflação implícita nos títulos 

da dívida pública mostra que o mercado financeiro, 

apesar de ainda não ter ajustado completamente suas 

expectativas no Boletim Focus, como analisaremos na 

próxima seção, já trabalha com cenário de inflação abaixo 

da meta num horizonte de pelo menos dois anos, o que 

também vem alimentando o debate sobre a condução da 

política monetária, especialmente em relação ao nível da 

taxa básica de juros.  
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4 Quando a política monetária tende a ser mais expansionista. 
5 Diferença entre o produto (PIB) potencial  da economia, aquele que não acelera a inflação, e o efetivo. 
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O primeiro terço deste ano foi frustrante para aqueles 

que esperavam uma recuperação robusta da economia 

brasileira. Entretanto, mesmo que o crescimento deste 

ano esteja comprometido, é possível manter um 

otimismo moderado a médio prazo com a economia 

brasileira. O pior cenário – que era de não aprovação da 

reforma –  é cada vez mais improvável e, mesmo que o 

que seja aprovado não proporcione a economia almejada 

pelo Governo, ela, somada a políticas públicas favoráveis 

ao mercado que estão na agenda econômica do governo, 

tem potencial para reestimular o crescimento, ainda mais 

com outras possíveis medidas de estímulo de curto prazo, 

como vem sinalizando a equipe econômica. Tais medidas 

poderiam impulsionar a atividade, iniciando um processo 

de redução, ainda que gradual, do endividamento público 

como percentual do PIB, reforçado pela manutenção de 

juros reais em níveis baixos, gerando um processo 

auspicioso de recuperação da confiança dos agentes na 

economia, com consequências positivas sobre níveis de 

emprego, renda e investimento. Tal ciclo seria ainda mais 

virtuoso na hipótese de aprovação de uma reforma 

robusta, o que se tornou mais provável no último mês, 

alimentando cenários em que a economia volte a crescer 

com mais força ainda no segundo semestre deste ano. A 

maior incógnita, agora, está no impacto que a mudança 

de cenário no exterior terá sobre a economia brasileira. 
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 03/06/2019 
Notas: 1- dados até maio/19; 2- dados até abril/19; 3 - dados até março/19 
*Vide nota de referência de período.  

Acompanhamento das Expectativas Econômicas 
(data de corte: 03/06/2019) 

 
 

 

 

Notas Variável 
Realizado 
no ano* 

Realizado 
12 meses 

Valores projetados para 2019 

Atual Anterior 
4  

semanas 
13  

semanas 
Início  

do ano 

31/05/19 24/05/19 03/05/19 01/03/19 04/01/19 

3 PIB 0,46% 0,93% 1,13% 1,23% 1,49% 2,30% 2,53% 

3 
Produção Industrial 
(quantum) 

-2,28% -0,08% 1,49% 1,47% 1,76% 2,90% 3,04% 

3 PIB Indústria -1,10% 0,01% 0,98% 1,50% 1,75% 2,80% 2,80% 

3 PIB de Serviços 1,15% 1,15% 1,53% 1,63% 1,74% 2,35% 2,20% 

3 PIB Agropecuário -0,08% 1,06% 1,01% 1,39% 1,45% 2,52% 2,57% 

2 IPCA 2,09% 4,94% 4,03% 4,07% 4,04% 3,85% 4,01% 

1 IGP-M 3,57% 7,66% 5,87% 5,91% 5,81% 4,46% 4,30% 

1 SELIC 6,40% 6,40% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 7,00% 

2 Câmbio 3,90 3,90 3,80 3,80 3,75 3,70 3,80 

2 
Dívida Líquida do 
Setor Público (% do 
PIB) 

54,22% 54,22% 56,28% 56,20% 56,30% 56,15% 56,70% 

2 
Conta-Corrente (em 
US$ bi) 

-8,23 -13,67 -25,05 -25,00 -25,29 -26,32 -26,00 

2 
Balança Comercial 
(em US$ bi) 

14,90 52,07 50,50 50,25 50,39 51,00 52,00 

2 
Investimento Direto 
no País (em US$ bi) 

28,07 92,50 82,65 83,29 82,00 80,00 79,50 

2 
Preços 
Administrados 

2,13% 6,75% 5,25% 5,28% 5,20% 4,89% 4,79% 

ANO 2  |  Nº 8  |   JUNHO/2019 
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 03/06/2019 
Notas: 1- dados até maio/19; 2- dados até abril/19; 3 - dados até março/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 

03/05/19 26/04/19 05/04/19 01/02/19 04/01/19 

3 PIB 0,46% 0,93% 2,50% 2,50% 2,50% 2,70% 2,50% 

3 
Produção Industrial 
(quantum) 

-2,28% -0,08% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

3 PIB Indústria -1,10% 0,01% 2,70% 2,80% 2,80% 3,20% 3,08% 

3 PIB de Serviços 1,15% 1,15% 2,25% 2,30% 2,45% 2,70% 2,55% 

3 PIB Agropecuário -0,08% 1,06% 2,80% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

2 IPCA 2,09% 4,94% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

1 IGP-M 3,57% 7,66% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

1 SELIC 6,40% 6,40% 7,25% 7,25% 7,50% 8,00% 8,00% 

2 Câmbio 3,90 3,90 3,80 3,80 3,80 3,75 3,80 

2 
Dívida Líquida do 
Setor Público (% do 
PIB) 

54,22% 54,22% 58,55% 58,40% 58,30% 58,35% 58,65% 

2 
Conta-Corrente (em 
US$ bi) 

-8,23 -13,67 -35,30 -35,30 -36,70 -36,00 -38,00 

2 
Balança Comercial 
(em US$ bi) 

14,90 52,07 45,10 45,33 46,00 46,00 47,25 

2 
Investimento Direto 
no País (em US$ bi) 

28,07 92,50 84,36 84,36 85,00 83,76 84,44 

2 
Preços 
Administrados 

2,13% 6,75% 4,40% 4,40% 4,28% 4,35% 4,00% 

No último mês, de maneira geral, as expectativas 

econômicas se mantiveram negativas, corroborando a 

análise de conjuntura da seção anterior. No entanto, há 

alguns sinais melhores que aqueles contidos na análise 

que fizemos na última edição da Conjuntura CNseg.  

 

As projeções para o crescimento do PIB em 2019 

continuaram a cair: de 1,49% há quatro semanas para 

1,13% na data de corte desta edição. Os analistas do 

mercado financeiro consultados no Relatório Focus 

aguardavam o resultado oficial do PIB do primeiro 

trimestre para revisarem suas expectativas de 

crescimento e já começaram a fazê-lo. Apesar de o 

resultado de queda de 0,2% no trimestre ter sido melhor 

que a contração de 0,7% indicada pelo IBC-Br, ainda é 

resultado ruim, sobretudo em um contexto de queda 

generalizada da confiança de empresários e 

consumidores, como ocorreu no mês de maio. As 

projeções para o crescimento da economia este ano 

caem há 14 semanas consecutivas.  

 

Novas quedas devem acontecer nas próximas semanas, 

pois a projeção de 1,13% – crescimento semelhante ao 

dos últimos dois anos – pode ser considerada otimista, já 

que, para alcançá-la, a economia teria que crescer em 

média 0,6% nos próximos três trimestres, algo que não 

ocorre desde 2013. Indicadores antecedentes apontam 

que o crescimento no segundo trimestre deve ser inferior 

a esse patamar. 
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Para 2020, entretanto, a projeção mediana para o 

crescimento da economia se mantém em 2,50%, diante 

de sinais mistos vindos da política nacional e do cenário 

externo. Apesar dos contratempos políticos, o mercado 

enxerga uma melhora nas perspectivas para o 

andamento da reforma da Previdência nas últimas 

semanas, com a redução dos embates entre Congresso, 

Executivo e os diversos grupos de apoio ao Governo, que, 

por sua vez, vem dando sinais de que atuará com mais 

pragmatismo. Uma boa reforma, em prazo razoável, 

destravaria a economia, abrindo caminho para maior 

crescimento no ano que vem.  

 

Outra diferença positiva em relação à análise das 

expectativas do último mês está nas projeções para a 

inflação, que haviam subido por conta do repique que a 

inflação oficial, o IPCA, sofreu em março. No entanto, 

após o susto inicial, o mercado parece ter assimilado a 

característica pontual da alta dos preços que, com a 

economia ainda muito desaquecida, tem poucas chances 

de se propagar para o resto do ano. Tal percepção deve 

ser reforçada com o resultado de maio do IPCA, que veio 

abaixo das expectativas. Como comentado na seção 

anterior, o mercado financeiro, inclusive, já precifica, na 

inflação implícita dos títulos da dívida pública, uma 

inflação medida pelo IPCA consideravelmente mais baixa 

que a do Boletim Focus, que se encontrava, na data de 

referência, em 4,03% para 2019 e 4,00% para 2020, 

ancorada pelas metas. 

 

O possível cenário de maior pressão nos preços causada 

pelos efeitos da gripe suína africana (ASF) na inflação de 

alimentos, entretanto, está no radar dos analistas e não 

deve ser ignorado. A praga, segundo os estudos mais 

recentes, está se disseminando rapidamente e poderá 

levar décadas até que seja completamente erradicada. 

 

Como temos frisado, os analistas tendem a mover suas 

expectativas para o câmbio mais lentamente do que o 

fazem para outros preços e indicadores da economia, por 

ser essa uma variável particularmente difícil de projetar. 

Entretanto, influenciada pela depreciação corrente 

sofrida pelo Real no último mês – ainda que parcialmente 

revertida nas últimas semanas – a projeção para a taxa de 

câmbio ao final deste ano subiu de R$/US$ 3,75 para 

R$/US$ 3,80. Para 2020, em meio a um cenário de juros 

mais baixos do que se esperava anteriormente para a 

economia norte-americana, a projeção mediana se 

manteve em R$/US$ 3,80 na data de corte desta 

publicação.  

 

Apesar das expectativas de inflação ancoradas ou 

rodando abaixo das metas no horizonte relevante para a 

política monetária, a projeção mediana para a taxa básica 

de juros, a Selic, ao final deste ano, permanece estável 

em 6,50% há várias semanas, sustentada por discursos do 

presidente do Banco Central na direção de manutenção 

da credibilidade. Entretanto, a fraqueza do nível de 

atividade e a maior probabilidade de aprovação da 

reforma da Previdência já levam casas importantes do 

mercado a projetar a Selic em nível mais baixo ainda este 

ano. Refletindo esse cenário, a projeção para o ano que 

vem, que permaneceu estacionada em 7,50% por várias 

semanas, foi reduzida para 7,25%. 
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