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PIB e Arrecadação, uma relação quase perfeita 

Alerta para a baixa Herança Estatística 

A atividade econômica observada no 4º trimestre de 2018 não foi nada inspiradora para o início de 
2019, visivelmente fraca, e o reflexo disso no 1T19 será firme, ou seja, o resultado será 
desanimador. Passada as eleições presidenciais o empresário e o consumidor não apareceram de 
forma empolgante, esperando fatos concretos. Pesquisas preliminares como o próprio IBC-Br do 
Banco Central (BC), como o Monitor do PIB da FGV demonstram esse desempenho. Com isso, 
expectativas estão sendo revistas. 
 
Detalhe interessante é o Índice de Incerteza da Economia (IIE) da FGV, que segundo observadores 
está elevado e nunca se sustentou acima de 110 pontos por tanto tempo. Ou seja, apesar da queda 
de 1,5 ponto percentual de dezembro para janeiro, situando-se em 111,5 pontos, o IIE está nesse 
nível desde outubro de 2018. Logo, é fácil perceber que há muita dúvida sobre as reformas, 
basicamente a da previdência, e o relacionamento novo governo / Congresso Nacional. 
 
Há também um elemento importante sobre percepção econômica que é a “Herança estatística” ou 
“Carry over” sobre o PIB, positiva ou negativa, passada de um ano para o outro. Ou seja, supõe-se 
que a produção de bens e serviços não se expanda, mas se limite a repetir, a cada trimestre, o 
volume atingido entre outubro e dezembro do ano anterior. Este conceito ainda é pouco 
difundido, o que resulta em uma distorção de informações, já que em determinado ano o 
resultado oficial pode ficar muito acima da realidade, bem como muito abaixo. 
 
Para 2019 tem-se a ideia de que pelo IBC-Br, que fechou 2018 em 1,15%, a herança estatística é 
muito baixa, já que houve crescimento de 0,2% no 4T18, ante 1,7% do 3T18, que expressou a 
expansão sobre um 2T18 influenciado pela greve dos caminhoneiros. Isso acaba agregando a alta 
taxa de desemprego e o desequilíbrio das contas públicas que impedem um maior ritmo de 
atividade econômica. 
 
Já o Monitor do PIB da FGV demonstrou crescimento de 1,1% da atividade econômica em 2018, 
muito próximo ao observado em 2017, refletindo fatores já conhecidos, com a lógica consequência 
de cautela e retração de investimentos e consumo por parte de empresários e população. Em 
dezembro o PIB caiu 0,4% em relação a novembro e a dezembro de 2017. Já o Consumo das 
Famílias retraiu-se 1% em dezembro sobre novembro e 0,3% em relação a dezembro de 2017. Com 
relação a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) caiu 2,2% em relação a novembro e 1,8% sobre 
dezembro de 2017. 
 
Pelo Monitor, apesar de todos os percalços, aos poucos a economia se recuperou. Em 2018 o 
Consumo das Famílias subiu 1,8%, de 1,4% em 2017, a FBCF subiu 3,7%, de uma queda de 3,7% em 
2017, Serviços alta de 1,34%, de 0,5% em 2017, Construção queda de 2,4%, de queda de 7,5% em 
2017. 
 
Por enquanto, está nas reformas o grande trunfo do governo em promover confiança, o que 
geraria emprego e investimentos e estimularia consumo. Contudo, novamente o lado político entra 
em cena, com a capacidade do novo governo sendo colocada a prova no relacionamento com o 
Congresso e com a Família. 
 
Neste início de ano, janeiro e fevereiro não apresentam sinais de grandes investimentos ou 
maiores contratações que diferenciem 2018 de 2019. 
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Arrecadação 
Após recuperação, ganhos marginais a partir de agora 

 
Em janeiro a arrecadação atingiu R$ 160,4 bilhões, uma queda real de 0,66% em relação a janeiro 
de 2018, constituindo-se no terceiro mês consecutivo de queda quando comparado a 2018. 
Nominalmente houve alta de 3,09%. Em desonerações tributárias o governo deixou de arrecadar 
R$ 7,5 bilhões, 8,04% superior a janeiro de 2018. 
 
As Receitas Administradas (RA) atingiram R$ 150,3 bilhões, uma queda real de 2,12%, tributação 
que está ligada ao desempenho econômico. Neste caso a comparação com 2018 está prejudicada 
dadas situações como Programas de Regularização Tributária (REFIS) e alterações na tributação de 
combustíveis, cujo expurgo demonstraria em janeiro alta real de 3,83%. Já as Receitas Não 
Administradas (RNA), receita própria de outros órgãos federais, que incluem entre outros royalties 
de petróleo, atingiram R$ 10,1 bilhões, um aumento real de 27,51%. 
 
Em março, próximo Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, a coordenação de 
Previsão e Análise da Receita Federal fará uma revisão das expectativas de expansão da receita 
sem, contudo, se esperar mudanças significativas, já que apesar da base de comparação ser 
diferente, pelo fato de em 2018 terem incorporado o período de recuperação, elas começam a se 
aproximar. Os ganhos a partir de agora serão marginais. 
 
 
Taxa de Juros 
Já calibrada como estímulo monetário 

 
Os atuais 6,5% da taxa Selic já configura uma situação de suficiente estímulo monetário para a 
atividade econômica. 
 
Na análise dos fatores de risco para a trajetória futura da inflação, aprofundada na ata da reunião, 
o BC entende que continua a haver uma assimetria para o lado negativo que exige cautela na 
execução da política monetária, embora com menor intensidade do que a percebida na reunião 
anterior. 
 
O BC segue atribuindo maior peso aos riscos associados à frustração de expectativas com respeito 
às reformas, e consequente maiores prêmios de risco, e à deterioração do cenário externo para as 
economias emergentes. Tais riscos seriam maiores do que aqueles derivados do elevado nível de 
ociosidade da economia que poderia levar a uma trajetória de inflação mais branda. 
 
Mesmo com o agora discurso mais “dovish” do FED, minimizando os riscos imediatos para países 
emergentes, permanecem as incertezas principalmente sobre o grau de desaceleração da 
economia global nos próximos meses. 
 
 
América latina 
 
- Equador 
De novo o mesmo filme 
 
A atividade econômica no Equador foi impulsionada nos últimos anos pelo uso do investimento 
público, com aumento dos gastos em infraestrutura e educação. A combinação com a volatilidade 
dos preços do petróleo, que culminaram com suas exportações saindo de US$ 14,1 bilhões em 
2012 para US$ 6,9 bilhões em 2016, último dado disponível da OPEP, acabou por proporcionar 
crescimentos irrisórios, levando inclusive a agência de risco Fitch a passar o rating de sua dívida 
para perspectiva negativa. 
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Por outro lado, a América Latina continua em recuperação, com a retomada da demanda interna, 
liderada pelo consumo, e o investimento começando a melhorar. Para o FMI a região deve 
apresentar crescimento do PIB de 1,2% em 2018 e 2,2% em 2019. Além disso, o impulso de 
crescimento tem natureza mais heterogênea. 
 
Ou seja, o Equador teve que fechar acordo para receber US$ 10,2 bilhões de empréstimos, sendo 
US$ 4,2 bilhões do FMI e US$ 6 bilhões de entidades multilaterais como Banco Mundial, Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), o Banco 
Europeu de Investimentos, o Fundo Latinoamericano de Reservas e a Agência Francesa de 
Desenvolvimento. 
 
 
Commodities 
 
Petróleo 
Atenção para correção de metas pela OPEP 

 
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cortou sua previsão para a demanda 
mundial de petróleo em 2019, devido a desaceleração das economias e inicia novos cortes de 
produção. Segundo a OPEP, em previsão mensal, a expectativa agora é de uma demanda de 30,59 
milhões de barris / dia (bpd), 240 mil a menos que a previsão de janeiro. 
 
A OPEP+, aliança da OPEP com a Rússia e outros produtores, concordaram em dezembro a reduzir 
a oferta em 1,2 milhão de bpd a partir de janeiro para evitar o excesso de oferta. 
 
 
Agrícolas 
Relação oferta / demanda mundial é a mais estreita desde a safra 2014 / 2015 

 
O International Grains Council (IGC, Conselho Internacional de Grãos) elevou para 2,12 bilhões de 
toneladas (ton) suas projeções para a colheita de grãos e cereais nesta safra 2018 / 2019, 
considerando as expectativas para produção e estoques da China, com destaque para o milho. Essa 
estimativa é 1,5% superior a de janeiro, mas 1% inferior à safra 2017 / 2018. 
 
Prevê-se agora consumo de 2,17 bilhões de ton, 1,7% superior a janeiro e 1% sobre a safra 
anterior. Os estoques finais passaram a 593 milhões de ton, 4,8% superior a janeiro, mas 8,2% 
inferior à safra anterior. Dessa forma, a relação oferta / demanda passou a 27,3%, a mais estreita 
desde a safra 2014 / 2015. 
 
A estimativa para a safra mundial de milho do IGC cresceu 33 milhões de ton, para 1,11 bilhão, 
com aumento da safra da China e corte dos EUA. O crescimento do milho foi compensado pela 
queda da expectativa para a soja, principalmente dada a menor safra no Brasil, com o IGC 
esperando agora safra de 358 milhões para 2018 / 2019, 1,4% inferior a janeiro. A expectativa para 
o trigo também se reduziu em 0,3%, para 735 milhões de ton. 
 
 
- Soja 
Reversão nas expectativas 

 
A alta temperatura, assim como a falta de chuvas em algumas regiões do Brasil a partir de 
dezembro e mantendo-se em janeiro, trará consequências em toda a cadeia do setor, começando 
com queda mínima estimada para a colheita de 5%, além da redução do valor bruto da produção e 
das exportações do grão, farelo e óleo. O cenário internacional mostra recuperação da safra 
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argentina e a manutenção das disputas entre EUA e China, o que fatalmente ocasionará preços em 
queda pagos à soja brasileira. 
 
Pela consultoria Agroconsult a produção brasileira apresentará queda de 2,5% para a safra 2018 / 
2019 em relação a 2017 / 2018, para 116,4 milhões, considerando-se a mesma área. Já a 
Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) em seu último levantamento divulgou safra de 
115,3 milhões, 3,3% inferior. 
 
Isso, no entanto , ainda que signifique a terceira maior safra da história, não refletirá em aumento 
dos preços. O Ministério da Agricultura projeta valor da produção de soja em R$ 129 bilhões em 
2019, 10% inferior a 2018. 
 
O preço médio para a soja embarcada em 2019, de acordo com a consultoria Datagro, deve atingir 
US$ 370 / ton, 4,4% inferior a 2018. Já a receita com exportações da soja e derivados em 2019 
deve perfazer US$ 31,1 bilhões, 24% inferior a 2018, com volume 18% inferior, para 84 milhões de 
ton. 
 
 

 
Fonte: IGC 
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