
Análise Conjuntural 
 

O fato determinante da economia brasileira no primeiro 

semestre deste ano é, sem dúvida, o crescimento 

consideravelmente mais baixo do que se projetava 

anteriormente, ainda que o PIB do segundo trimestre 

tenha dado indicações mais positivas. As causas para o 

desaquecimento da economia, neste que já é o mais 

lento episódio de recuperação de uma recessão na 

história econômica brasileira, são variadas.  O andamento 

inicialmente marcado por divergências sobre a reforma 

da Previdência, condição necessária – ainda que não 

suficiente – para a estabilização da economia, consumiu 

boa parte da confiança dos agentes econômicos e 

amplificou a incerteza que já prevalecia, interferindo 

negativamente sobre decisões de investimentos. A lenta 

recuperação do emprego e da renda, com aumento da 

informalidade, do desalento e do desemprego de longa 

duração, tem limitado a retomada do consumo das 

famílias e da demanda doméstica, mesmo em um 

contexto de baixa inflação.  Houve também uma 

mudança adversa no cenário externo, com menor 

dinamismo da economia mundial em meio às crescentes 

tensões geopolíticas e à guerra comercial entre as duas 

maiores economias do mundo, os Estados Unidos e a 

China.  A clara moderação do crescimento chinês – que 

foi um dos grandes propulsores de economias 

exportadoras de commodities, como a nossa, na década 

passada –,  mesmo antes do conflito comercial com os 

EUA, também desempenhou um papel relevante na 

recuperação mais lenta da atividade brasileira no pós-

recessão.  

 

Além disso, fatores pontuais negativos nos últimos dois 

anos e meio tiveram impacto sobre a atividade, como a 

não aprovação da reforma da Previdência proposta pelo 

governo Temer (ainda em 2017), a paralisação dos 

caminhoneiros  entre maio e junho de 2018 e, mais 

recentemente, o rompimento da barragem de 

Brumadinho, que afetou severamente a indústria 

extrativa – já prejudicada pela redução na produção de 

petróleo e gás –, além dos impactos da crise econômica 

na Argentina sobre a indústria de transformação 

nacional.  

 

Como mostra o gráfico na próxima página, que exibe as 

variações interanuais observadas do PIB contra a 

projeção mediana do Focus para os mesmos trimestres 

compiladas seis meses antes, ao longo de 2017 – no início 

da retomada da recessão de 2015 e 2016 –, os analistas 

do mercado financeiro previram razoavelmente bem o 

crescimento dois trimestres à frente. No entanto, a partir 

de 2018, os erros se tornaram mais intensos, com o 

crescimento vindo abaixo do que era projetado em quase 

2 pontos percentuais. É comum que os analistas “errem 

para cima” em momentos de contração e “errem para 

baixo” em momentos de recuperação da economia. No 

entanto, o que estamos verificando nos últimos 

trimestres é mais raro: erros grandes “para cima” durante 

um episódio de recuperação.  

 

Outra demonstração da frustração com o nível de 

atividade no começo deste ano está na revisão que o 

Fundo Monetário Internacional (FMI) fez recentemente 

em sua projeção para o crescimento da economia 

brasileira este ano, um corte de 1,3 ponto percentual. Em 

abril, a instituição previa expansão de 2,1% para o PIB do 

País em 2019, mas reduziu sua expectativa e agora prevê 

avanço de 0,8%1. Trata-se do maior corte na projeção 

entre os países analisados. Em janeiro, a perspectiva de 

crescimento do FMI para o Brasil era de 2,5%. 
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1 1 World Economic Outlook Update - July 2019: Still Sluggish Global Growth (Disponível em http://twixar.me/rV41 ) 
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Fonte: IBGE e Banco Central do Brasil (Relatório Focus) 

Informações de pesquisas conjunturais continuam a 

mostrar uma economia que caminha de lado. A Pesquisa 

Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) de junho 

apresentou contração de 0,6% em relação a maio, na 

série livre de efeitos sazonais. Nos seis primeiros meses 

do ano, a produção industrial apresentou variação 

positiva por essa métrica em apenas dois meses, 

fevereiro e abril. Tanto em relação ao semestre anterior 

quanto em relação ao mesmo período do ano passado, o 

primeiro semestre deste ano registrou retração de 1,6%. 

Na variação contra o mesmo mês do ano passado, a 

produção, depois de expandir 7,5% em maio por conta da 

base deprimida pela greve dos caminhoneiros, 

apresentou queda de 5,9% (dado que deve ser 

relativizado por conta do menor número de dias úteis em 

junho deste ano). Com esses resultados, o setor industrial 

acumula queda de 0,8% nos últimos doze meses, 

enquanto permanece relevante discrepância entre os 

resultados da indústria de transformação e extrativa. 

  

A Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) mostrou que as 

vendas do comércio varejista cresceram 0,1% em junho. 

Apesar de ser o primeiro crescimento mensal desde 

março, o acumulado em 12 meses continua a ceder, 

passando de 1,3% para 1,1%. Já a Pesquisa Mensal de 

Serviços (PMS), que engloba o setor de serviços como um 

todo, apresentou resultado ainda mais fraco: queda de 

1,0% no mês, mais intensa que o esperado, levando o 

acumulado em 12 meses de 1,1% para apenas 0,7%. O 

IBC-Br, indicador de atividade do Banco Central, 

apresentou queda de 0,13% no período.  

 

Por fim, o PIB do segundo trimestre, que registrou 

crescimento de 0,4% sobre o trimestre anterior (feito o 

ajuste sazonal) apresentou sinais claramente positivos, 

ainda que seja cedo para afirmar que uma recuperação 

mais consistente já se consolidou. Se é verdade que parte 

do desempenho ligeiramente melhor que o antecipado 

está parcialmente relacionado a uma base comprimida, 

também não se pode deixar de registrar que tal 

crescimento ocorreu apesar da forte queda da indústria 

extrativa e das contribuições negativas do consumo do 

governo (que se contrai em um quadro de maior 

austeridade fiscal) e do setor externo, prejudicado pela 
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crise argentina e pela desaceleração da economia global. 

O crescimento acumulado nos últimos quatro trimestres 

é de 1,0%, mostrando que a retomada em curso é lenta. 

Mas, o desempenho do segundo trimestre ao menos 

tirou do radar a possibilidade de estagnação. 

 

Enquanto isso, a demanda fraca continua a influenciar a 

inflação. O IBGE também divulgou recentemente o IPCA 

de julho, que registrou variação de apenas 0,19%, menor 

taxa para esse mês desde 2014. Com o resultado, o índice 

acumula alta de 2,42% no ano. Em 12 meses, recuou para 

3,22%, permanecendo bem abaixo da meta de 4,25% 

estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).  

 

A consolidação de um cenário inflacionário mais benigno, 

com expectativas abaixo da meta, foi uma das 

justificativas apontadas pelo Copom (Comitê de Política 

Monetária do Banco Central), na ata de sua última 

reunião, para a decisão unânime de reduzir a Selic em 

0,50p.p. O Comitê avaliou que a continuidade do 

processo de reformas – que apresentou avanço com a 

aprovação em votação expressiva da reforma da 

Previdência na Câmara dos Deputados – é fator essencial 

para a queda da taxa de juros estrutural, sinalizando 

também estar atento ao papel que juros mais baixos 

podem desempenhar para estimular a economia em um 

momento de fragilidade.  

 

Outros indicadores começam a apresentar sinais mais 

positivos e respondem a um ambiente macroeconômico 

interno menos incerto. Em primeiro lugar, os indicadores 

de confiança, que, após subirem no período que se 

seguiu às eleições do ano passado, voltaram a cair 

fortemente este ano. Desde junho, entretanto, voltaram 

a subir, influenciados principalmente pelo andamento da 

reforma da Previdência.  

 

O texto aprovado na Câmara prevê uma economia de 

cerca R$ 900 bilhões em 10 anos, montante superior ao 

da proposta apresentada no governo Temer e 

considerado satisfatório pela maioria dos especialistas 

em finanças públicas e analistas de mercado. Como 
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mostra o gráfico na página anterior, que reúne os 

principais indicadores de confiança da Fundação Getulio 

Vargas (FGV), a confiança dos mais importantes setores 

da economia apresentou crescimento nos últimos meses. 

Destaca-se, nesse curto período, o sensível aumento na 

confiança dos empresários da construção civil, um dos 

setores mais afetados pela crise, mas cujo PIB mostrou 

reação no segundo trimestre. É interessante notar, ainda, 

que até mesmo a confiança dos consumidores, que, 

naturalmente, tende a acompanhar mais as condições do 

mercado de trabalho  do que o noticiário político e 

econômico, apresentou melhora, apesar de ainda estar 

distante do pico recente alcançado em janeiro deste ano.  

 

Os  dados sobre o mercado de trabalho, aliás,  

apresentam um retrato gradativamente mais favorável, 

ainda que desafiador. A última divulgação da PNAD 

Contínua, referente ao trimestre móvel encerrado em 

junho, mostrou que a taxa de desocupação no segundo 

trimestre foi de 12,0%, mantendo o lento ritmo de queda 

interanual que vem registrando desde o primeiro 

trimestre (-0,4p.p.). Mesmo com a redução da 

desocupação, a renda média mensal dos  ocupados 

continua sem crescer em termos reais, o que indica que 

os novos postos que estão sendo criados têm 

remuneração mais baixa. Permanecem em alta o 

desalento e a subocupação por insuficiência de horas 

trabalhadas. Além disso, por mais que o crescimento do 

número de ocupados com carteira assinada seja uma boa 

notícia (que os números do CAGED já haviam antecipado 

há alguns meses), o número de ocupados sem carteira 

assinada também continua a crescer, mantendo a 

informalidade em alta.  

 

No entanto, o que realmente se alterou no último mês –

infelizmente, para pior – foi o cenário externo. Como 

temos frisado, a economia global que emergiu da grande 

recessão de 2008/09 é significativamente diferente 

daquela que conhecemos e tem feito economistas, na 

academia e nos mercados, questionarem antigos 

paradigmas da profissão. As dívidas de governos, 

empresas e famílias nunca foram tão altas e permanecem 

em expansão, chegando a aproximadamente 320% do 

PIB global. Enquanto isso, a inflação continua baixa, 

principalmente nas economias centrais e, o que é mais 

perigoso, os juros negativos são uma realidade cada vez 

mais comum: o valor dos títulos com rendimento 

negativo já ultrapassam os US$ 16 trilhões.  

 

Como fator complicador, tais mudanças ocorrem em 

meio a um contexto geopolítico particularmente 

complexo, em que a hegemonia econômica e militar 

norte-americana é desafiada pela ascensão chinesa. A 

turbulência que mexe com os mercados nas últimas 

semanas a cada tuíte de Donald Trump anunciando uma 

nova medida em sua guerra comercial com a China ou a 

cada discurso um pouco mais conservador do que o 

esperado por parte de alguma autoridade monetária 

responde, no fundo, a esse novo e incerto cenário.   

 

É o que vimos nas últimas semanas. A decisão do Fed de 

cortar os juros básicos em sua última reunião pela 

primeira vez em 11 anos, para patamar entre 2% e 2,25%, 

era esperada. Entretanto, veio acompanhada de um 

discurso mais conservador do que o mercado estava 

esperando, o que provocou queda na bolsa e novas 

declarações do presidente americano contra a autoridade 

monetária do país. O presidente do Fed, Jerome Powell, 

classificou a decisão como “ajuste cíclico”, deixando claro 

que novos cortes não estão garantidos e dependem, 

essencialmente, da divulgação de novos dados sobre o 

estado da economia americana, que permanece 

apresentando sinais difusos. Segundo alguns analistas, a 

estratégia de Trump ao endurecer o discurso contra a 

China seria pressionar o Fed a baixar mais os juros, 

desvalorizando o dólar e sustentando, assim, a atividade 

americana.  

 

A reação chinesa, entretanto, foi rápida: poucos dias 

depois, o Banco do Povo da China (PBoC) desvalorizou 

sua moeda ao menor nível em 11 anos contra o dólar, 

ultrapassando a barreira psicológica dos 7 Yuan/US$ e 

alimentando preocupações de que Pequim, sem 

perspectiva de acordo, possa partir, de vez, para uma 

guerra comercial e cambial aberta com Washington. Os 

mercados têm reagido com exacerbada volatilidade nas 

bolsas e nos preços dos mais diversos ativos, com as 
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moedas de países exportadores de commodities, como o 

Brasil, em forte desvalorização. Como resposta a esse 

cenário mais adverso, alguns países já começam a 

sinalizar com políticas de estímulo mais consistentes, 

como a Alemanha fez recentemente em relação à política 

fiscal.  

 

Finalmente, para adicionar um pouco mais de turbulência 

ao cenário externo, a derrota de Mauricio Macri nas 

prévias da eleição presidencial argentina para Alberto 

Fernández não foi bem recebida pelos mercados, 

reforçando o sentimento de aversão ao risco em relação 

a ativos da América Latina, forçando o país vizinho a abrir 

nova rodada de negociações de sua dívida soberana. 

 

No entanto, na visão de parte considerável dos analistas, 

os movimentos que observamos nas últimas semanas  

representam mais ruído que tendência, não aumentando 

a probabilidade de uma recessão nos EUA, ao menos no 

curto prazo. O recuo de Trump após a reação chinesa é 

evidência de que o consumidor americano é quem pagará 

a maior parte da conta da guerra comercial. Por isso, é 

difícil crer que o conflito, ao menos por enquanto, 

degradará para algo muito pior que a atual estratégia de 

“morder e assoprar” do presidente americano.  

Tampouco parece claro que o agravamento da situação 

Argentina seja capaz de nos arrastar para uma crise, 

ainda que possa retirar alguns pontos importantes de 

nossa taxa de crescimento nos próximos trimestres.  

 

Seja qual for o cenário que prevalecerá, de pouso difícil 

ou suave da economia mundial, como salientamos em 

análises anteriores, em um ambiente global mais 

adverso, o Brasil com uma agenda consistente de 

reformas e práticas amigáveis ao mercado – como um 

programa de privatizações e concessões, reforma 

tributária, independência do Banco Central, redução da 

burocracia e abertura comercial –  pode se tornar 

relativamente atrativo, impulsionando, em um cenário 

otimista, a recuperação da economia entre o final deste 

ano e o início do próximo, especialmente com medidas 

de estímulo de curto prazo, como a liberação de saques 

do FGTS, sendo postas em prática.  

 

A maior liquidez global causada pela redução 

generalizada dos juros ao redor do mundo pode 

representar uma janela de oportunidade para economias 

emergentes, como a do Brasil, que geralmente sofrem 

com a diminuição dos fluxos externos em momentos de 

aperto monetário global. Apesar da frágil situação fiscal, a 

posição brasileira em relação ao setor externo é 

relativamente confortável, como mostram as recentes 

atuações do Banco Central no mercado de câmbio. A 

volatilidade das últimas semanas reforça, entretanto, o 

diagnóstico de que essa janela de oportunidade pode ter 

pouco ou nenhum efeito positivo se a economia 

internacional entrar em uma crise mais profunda que 

coloque, em meio ao avanço do protecionismo, a aversão 

ao risco em patamares muito elevados.  

 

Conclui-se que continua a ser possível manter um 

otimismo moderado a médio prazo. O pior cenário – que 

era de não aprovação da reforma da Previdência –  já 

pode ser virtualmente descartado permitindo que outras 

políticas públicas favoráveis ao mercado que estão na 

agenda econômica do governo possam reestimular o 

crescimento a partir do segundo semestre, mesmo que 

de maneira gradual, como apontam os primeiros 

indicadores antecedentes para a atividade no terceiro 

trimestre e o próprio PIB do segundo trimestre. Se antes 

a principal incógnita estava no cenário interno, ela agora 

está no exterior.   
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 19/08/2019 
Notas: 1- dados até julho/19;  2- dados até junho/19; 3- dados até março/19  
*Vide nota de referência de período.  

Acompanhamento das Expectativas Econômicas 
(data de corte: 19/08/2019) 

 
 

 

 

Notas Variável 
Realizado 
no ano* 

Realizado 
12 meses 

Valores projetados para 2019 

Atual Anterior 
4  

semanas 
13  

semanas 
Início  

do ano 

16/08/19 09/08/19 19/07/19 17/05/19 04/01/19 

3 PIB 0,46% 0,93% 0,83% 0,81% 0,82% 1,24% 2,53% 

2 
Produção Industrial 
(quantum) 

-1,59% -0,76% 0,15% 0,19% 0,66% 1,47% 3,04% 

3 PIB Indústria -1,10% 0,02% 0,53% 0,51% 0,48% 1,53% 2,80% 

3 PIB de Serviços 1,15% 1,15% 1,30% 1,32% 1,25% 1,63% 2,20% 

3 PIB Agropecuário -0,08% 1,06% 0,91% 0,90% 0,90% 1,39% 2,57% 

1 IPCA 2,42% 3,22% 3,71% 3,76% 3,78% 4,07% 4,01% 

1 IGP-M 4,81% 6,41% 6,28% 6,61% 6,63% 5,88% 4,30% 

1 SELIC 6,40% 6,40% 5,00% 5,00% 5,50% 6,50% 7,00% 

1 Câmbio 3,76 3,76 3,78 3,75 3,75 3,80 3,80 

2 
Dívida Líquida do 
Setor Público (% do 
PIB) 

55,22% 55,22% 56,50% 56,10% 56,10% 56,10% 56,70% 

2 
Conta-Corrente (em 
US$ bi) 

-10,55 -17,06 -21,25 -22,00 -23,00 -25,19 -26,00 

2 
Balança Comercial 
(em US$ bi) 

24,82 50,93 52,00 52,00 51,00 50,50 52,00 

2 
Investimento Direto 
no País (em US$ bi) 

37,34 91,85 85,00 85,00 85,00 82,00 79,50 

1 
Preços 
Administrados 

3,53% 3,24% 4,80% 4,92% 4,94% 5,25% 4,79% 

ANO 2  |  Nº 10  |   AGOSTO/2019 
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 19/08/2019 
Notas: 1- dados até julho/19;  2- dados até junho/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 

16/08/19 09/08/19 19/07/19 17/05/19 04/01/19 

3 PIB 0,46% 0,93% 2,20% 2,10% 2,10% 2,50% 2,50% 

2 
Produção Industrial 
(quantum) 

-1,59% -0,76% 2,50% 2,75% 3,00% 3,00% 3,00% 

3 PIB Indústria -1,10% 0,02% 2,90% 2,70% 2,50% 2,75% 3,08% 

3 PIB de Serviços 1,15% 1,15% 2,40% 2,20% 2,20% 2,30% 2,55% 

3 PIB Agropecuário -0,08% 1,06% 2,80% 2,70% 2,70% 2,90% 3,00% 

1 IPCA 2,42% 3,22% 3,90% 3,90% 3,90% 4,00% 4,00% 

1 IGP-M 4,81% 6,41% 4,11% 4,09% 4,11% 4,00% 4,00% 

1 SELIC 6,40% 6,40% 5,50% 5,50% 5,75% 7,25% 8,00% 

1 Câmbio 3,76 3,76 3,81 3,80 3,80 3,80 3,80 

2 
Dívida Líquida do 
Setor Público (% do 
PIB) 

55,22% 55,22% 58,53% 58,63% 58,30% 58,30% 58,65% 

2 
Conta-Corrente (em 
US$ bi) 

-10,55 -17,06 -31,47 -32,50 -32,80 -35,00 -38,00 

2 
Balança Comercial 
(em US$ bi) 

24,82 50,93 48,03 47,60 46,50 45,55 47,25 

2 
Investimento Direto 
no País (em US$ bi) 

37,34 91,85 84,68 85,28 84,20 82,52 84,44 

1 
Preços 
Administrados 

3,53% 3,24% 4,40% 4,40% 4,43% 4,40% 4,00% 

Na última análise das expectativas, o maior destaque foi a 

consolidação de um cenário de crescimento inferior ao 

esperado, o que levou a uma significativa revisão das 

projeções de crescimento da economia. Neste mês, as 

mudanças foram mais sutis, apesar da grande volatilidade 

dos mercados financeiros nas últimas semanas, como 

analisamos na seção anterior. 

 

Os analistas responsáveis pelas projeções compiladas no 

relatório Focus, do Banco Central, provavelmente 

aguardam mais dados e sinalizações – principalmente do 

exterior, para determinar se a turbulência recente 

representa ruído ou tendência. Por isso, as projeções 

para o crescimento do PIB este ano ficaram praticamente 

estáveis nas últimas quatro semanas (aumento marginal 

de 0,82% para 0,83%) e foram corrigidas levemente para 

cima em relação a 2020 (de 2,10% para 2,20%). Vale 

notar, entretanto, que são patamares de crescimento 

inferiores aos que se projetava no início deste ano: 2,53% 

para 2019 e 2,50% para o ano que vem.  

 

Tais movimentos reforçam o diagnóstico de que, apesar 

da preocupante deterioração do cenário externo, a 

melhoria do ambiente econômico interno – com o 

andamento da agenda de reformas e de uma série de 

medidas favoráveis tanto a longo prazo (como a MP da 

“liberdade econômica”, por exemplo) quanto a curto 

prazo (como a liberação de saques do FGTS) – 

estabelecem um “piso” para o crescimento nos próximos 

trimestres.  
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No entanto, fatores como a permanente tensão entre 

EUA e China no contexto da guerra comercial entre as 

duas potências, os claros sinais de desaceleração da 

economia mundial, os desafios do “novo paradigma” de 

taxas de juros negativas nas economias centrais e a 

possibilidade de aprofundamento da crise econômica 

argentina devem manter os ânimos acalorados. A 

divulgação do IPCA de julho, que registrou variação de 

apenas 0,19% (menor taxa para esse mês desde 2014), 

influenciou as projeções para a inflação oficial: a projeção 

para o IPCA em 2019 foi reduzida, no último mês, de 

3,78% para 3,71%. Para 2020, por sua vez, a projeção foi 

mantida em 3,90%. Ambas as projeções estão abaixo do 

centro da meta de inflação estabelecida pelo CMN 

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

respectivamente.  

 

A consolidação de um cenário inflacionário mais benigno 

foi uma das justificativas apontadas pelo Copom, na ata 

de sua última reunião, para a decisão unânime de reduzir 

a Selic em 0,50p.p. A autoridade monetária avaliou que a 

continuidade do processo de reformas – que apresentou 

avanço com a aprovação da reforma da Previdência na 

Câmara – é fator essencial para a queda da taxa de juros 

estrutural, sinalizando também estar atenta ao papel que 

juros mais baixos podem desempenhar para estimular a 

economia em um momento de fragilidade. Por isso, o 

mercado entende que a autoridade monetária cortará 

ainda mais os juros básicos. 

 

Nesse cenário, a projeção para Selic foi reduzida, no 

último mês, de 5,50% para 5,00% para o fim de 2019 e de 

5,75% para 5,50% no encerramento de 2020. Após a 

significativa depreciação sofrida pelo real nas últimas 

semanas, as projeções para a taxa de câmbio subiram, 

ainda que marginalmente: para o final deste ano, de 

R$/US$ 3,75 para R$/US$ 3,78 e, para o final do ano que 

vem, de R$/US$ 3,80 para R$/US$ 3,81.  

 

 

 

 

 

ECONOMIA BRASILEIRA 
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