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No meio do caminho têm umas pedras 

As pedras do Brasil, dos EUA e da China 

As “pedras” pelo caminho não são poucas. Temos pela frente um novo presidente que de “Franco 
atirador” virou “Vidraça” e se não bastasse, as “pedras” de Donald Trump e de Xi Jinping não são 
nada pequenas. 
 
Apesar dos mercados reagirem bem, o ministro da economia bem definiu a “respiração” do Brasil. 
 
 
Economia Internacional 
Desaceleração internacional passou de evidências para fatos 

 
Comércio Internacional 
Medidas restritivas no G-20 seis vezes maiores nos últimos seis meses 

 
Riscos ao mundo 
Forte perda comercial de EUA e China impõem entendimento urgente 

 
- Guerra Comercial EUA x China 
China tem muito mais a perder no comércio bilateral 

 
Riscos ao Brasil 
Provável irreversão da tendência atual do comércio internacional 

 
- Preços das commodities e a desaceleração da China 
Maior parceiro do Brasil pode reduzir expectativas do PIB, ou aumentar 

 
- Alta da taxa de juros americana 
Agora comedida, risco de mudança de foco ainda é atual 

 
- Necessidade de urgência de reformas 
Reflexo perigoso na confiança e preços 

 
- Carga tributária e atratividade de investimentos 
Redução de alíquotas é sinônimo de competitividade 

 
Política e o Novo Governo 
A importância dos homens e mulheres do presidente e a vidraça de cada um 

 
Reformas a caminho 
Ambição esbarra nos interesses cartoriais 

 
Reforma da Previdência 
Politicamente encaminha, tem pela frente o estopim dos militares 

 
Reforma Trabalhista 
Benefícios localizados, precisa ser colocada à prova do crescimento econômico 

 
Reforma Tributária 
Morosidade e alta negociação para a ideia de um só tributo e fim das contribuições 

 
Privatizações e Concessões 
Dentro do que é possível, há muito por arrecadar 
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Banco Central 
Maioria de mercado em teste do mercado e a Lei de Responsabilidade Monetária 

 
Grau de risco e Credit Default Swap 
Bem melhor pelo mercado, mas pelas agências há muito por fazer 

 
Taxa de Inflação 
Situação absolutamente confortável 
 
Taxa de Câmbio 
As sombras perigosas parecem estar se dissipando 

 
Taxa de Juros 
Por enquanto não há necessidade de subir juros 

 
- Taxa de Juros Neutra - TJN 
Necessidade da atuação do novo governo para reduzir o prêmio de risco 

 
Crédito 
Interessante que o crédito aumenta e a inadimplência recua 

 
Produção Agrícola 
Novamente excelente safra, com melhores índices de produtividade 

 
Produção Industrial 
Agenda dos 100 dias pode sacramentar reação industrial vista até agora 

 
Comércio Varejista 
Índices de confiança e Expectativas trazem segurança ao comércio 

 
Taxa de Desemprego 
Cairá, mas produtividade e tecnologia é a questão 

 
Produto Interno Bruto - PIB 
É pelo consumo das famílias que se espera um impulso do PIB 

 
- Hiato do Produto, ou de Recursos 
Cálculos mais elaborados sugerem hiato negativo maior, o que permite juros reais neutros por mais tempo 

 
Orçamento da União - PPA, LDO e LOA 
Será influenciado positivamente pelas novas premissas e estrutura de governo 

 
Arrecadação 
Sem expressão do PIB, a melhor em 4 anos 

 
Contas Públicas 
Déficit primário pode ser melhor do que se imagina 

 
- Regra de Ouro 
Suficiência, embora em estado de alerta 

 
- Setor Público Consolidado - SPC 
Superavitário graças a maior volume de transferências para Estados e Municípios 

 
- Balanço de Pagamentos 
IDP garante com folga crescimento déficit Transações Correntes e queda saldo Balança Comercial 
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- Transações Correntes 
Déficit em crescimento, dobrando em 2019 

 
- Balança Comercial 
Queda expressiva do saldo pode ser compensada pelo PIB Agrícola 

 
- Serviços 
Déficit em crescimento, refletindo recuperação da renda e volume na corrente de comércio 

 
- Investimento Direto no País - IDP 
Em crescimento, com destaque para investimentos em ações 

 
Dívida Pública 
Crescimento bruto amenizado pela baixa inflação e Taxa Selic em mínima histórica 

 
- Dívida Líquida do Setor Público - DLSP 
Taxa de juros implícita capta média de diferentes indicadores, inclusive o custo do swap cambial do BC 

 
- Relação financeira Banco Central / Tesouro Nacional 
Novas regras para resultado das reservas internacionais e operações com derivativos cambiais 
 
- Necessidade Líquida de Financiamento - NLF 
Nada de anormal 

 
- Relação Dívida / PIB - Líquida e Bruta 
Apesar da criatividade passada, dívida líquida é a referência 

 
- Relação Dívida Corrente Líquida / Receita Corrente Líquida 
Necessidade de formalização de uma relação pelo Congresso Nacional 

 
- Relatório Contábil do Tesouro Nacional - Uma Análise dos Ativos e Passivos da União 
Aumento da DCL na comparação com a RCL; uma tendência preocupante 

 
Estados Unidos 
PMI aponta aumento das incertezas e consequente recuo das encomendas 

 
Federal Reserve - FED / FOMC 
Taxas de juros podem estar apropriadas para a sustentabilidade dos resultados atuais 

 
- Carteira de ativos do FED 
Necessidade de ajustes na normalização do Balanço Patrimonial 

 
Zona do Euro 
Não bastasse os riscos de protecionismo comercial, Itália, Alemanha e Brexit juntam-se ao contexto 

 
- Alemanha 
Preocupação crescente na zona do euro 
 
- França 
Eleito com 66% dos votos, rejeição a Macron atinge 75% 

 
- Grécia 
Sacrifício da população tem colocado país na rota do crescimento 
 
- Itália 
Governo populista quer gastar, mas cede às pressões 
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Japão 
Dois cenários distintos no 3T18 e 2T18 
 
Reino Unido 
Com acordo ou sem acordo, Brexit trará grandes perdas 

 
Mercados Emergentes e Economias em Desenvolvimento - EMDE 
Apesar das perspectivas de deterioração, grupo ainda terá crescimento expressivo 
 
China 
Guerra comercial desacelera economia até o 2º semestre de 2019 
 
Índia 
Próxima potência em crescimento até 2030 
 
Rússia 
Performance não reflete sanções impostas 
 
Turquia 
Forte aumento da taxa de juros ameniza volatilidade econômica 
 
América Latina 
Politicamente, um exercício de observação, investimento em alta e atividade em recuperação 
 
- Argentina 
Volatilidade vai aumentar, mas mercado já paga reeleição de Maurício Macri 

 
- Chile 
Bons fundamentos garantem crescimento maior 
 
- Colômbia 
Reforma tributária e investimentos em infraestrutura reforçam crescimento 
 
- México 
Incertezas inclusive quanto a manutenção do Investment Grade 
 
- Peru 
Acima da média da região, consolidação fiscal continua 
 
Commodities 
Baixas gerais pelas projeções do FMI, mas amenas para as agrícolas 

 
Petróleo 
Atenção para correção de metas pela OPEP 

 
Agrícolas 
Futuro incerto para as cotações, se considerada a guerra comercial EUA / China 

 
- Açucar 
Atenção ao mix de produção no Brasil e os reflexos no balanço global 

 
- Algodão 
Quebra de oferta e recomposição de estoque chinês mantém boas expectativas 

 
- Café 
Fortes pressões nas cotações pelas safras recordes e estoques altos 
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- Milho 
Alerta para safrinha brasileira, face aumento da área plantada americana 

 
- Soja 
Guerra comercial e menor safra americana beneficiam Brasil 

 
- Trigo 
Atenção para a competitividade da Rússia e fungo no Brasil 

 
Metálicas 
Atenção redobrada para o consumo da China, que pode impactar o mundo 

 
- Minério de ferro 
Modernização da indústria de aço chinesa deve reduzir preços 

 
- Não ferrosos 
Produção deve se ajustar mais rapidamente às mudanças de demanda 
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No meio do caminho têm umas pedras 

As pedras do Brasil, dos EUA e da China 

O mundo “nadava de braçada”, a economia brasileira de alguma forma parecia “entrar nos eixos“, 
focada nos méritos da equipe econômica do então Ministério da Fazenda e do Banco Central, com 
receios lógicos de natureza política. Infelizmente, o crescimento econômico do Brasil ainda 
depende da política. Temos a oportunidade de diminuir essa dependência com uma alta taxa de 
renovação no Congresso Nacional. Contudo, as “pedras” pelo caminho não são poucas. Temos pela 
frente um novo presidente que de “franco atirador” virou “vidraça”, cuja pedra pode virar um 
pedregulho, mas se não bastasse, as “pedras” de Donald Trump e de Xi Jinping não são nada 
pequenas. 
 
Apesar dos mercados reagirem bem, o ministro da economia bem definiu no seu discurso de posse 
a “respiração” do Brasil, ao defender um ataque frontal ao déficit público pelo lado do controle dos 
gastos: “Estamos respirando, aparentemente, à sombra de uma falsa tranquilidade, que é uma 
tranquilidade à sombra da estagnação econômica”. 
 
 
Economia Internacional 
Desaceleração internacional passou de evidências para fatos 

 
Pela primeira vez em 10 anos em 2017 todas as 20 maiores economias do mundo, o G-20 ou 85% 
da economia mundial, cresciam simultaneamente, o melhor ano desde 2011. A grande recessão 
tinha ficado pra trás, o balanço dos riscos era favorável, pelo menos no curto prazo e, se haviam 
ameaças, estas ficaram para o médio prazo, como por exemplo a inflação e sua relação com os 
Bancos Centrais (BC), notadamente aumento de juros, com destaque para a economia americana. 
 
Contudo, para a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), um 
grupo de 35 países na maioria industrializados e avançados, a recuperação econômica mundial foi 
pega pelas tensões comerciais e isso foi capaz de reduzir suas projeções em 0,5% o PIB mundial, o 
que é muito, para 3,5%. O risco de recessão está afastado, mas a desaceleração já é um problema 
sério quando os dois maiores parceiros mundiais estão em conflito. 
 
A intensificação das tensões comerciais, a perda de ritmo da produção industrial e maior estresse 
financeiro de alguns países emergentes de grande porte tornaram os riscos de deterioração mais 
impositivos, com maiores possibilidades de movimentos desordenados nos mercados e a escalada 
nas disputas comerciais, segundo destaca o relatório “Perspectivas Econômicas Globais” do Banco 
Mundial (WBG). 
 
As projeções para a economia global do WBG apontam para uma leve perda de força ao longo dos 
próximos anos esperando-se 3% para 2018, 2,9% para 2019 e 2,8% para 2020. Entre as grandes 
economias o crescimento dos Estados Unidos (EUA) passará de 2,9% em 2018 para 2,5% em 2019 e 
desacelera mais forte, para 1,7%, em 2020, a medida que os estímulos fiscais desapareçam. Já para 
China a desaceleração sai de 6,5% em 2018 para 6,2% em 2019 e 6% em 2020. Contudo, a 
demanda doméstica chinesa deve continuar sendo incentivada, auxiliada por medidas que 
estimulem o consumo e iniciativas de política fiscal e monetária compensando em grande parte o 
impacto negativo das tarifas comerciais mais elevadas. 
 
Para o grupo dos emergentes a desaceleração da demanda externa, os custos crescentes dos 
empréstimos e incertezas políticas persistentes devem pesar sobre as perspectivas desses países, 
estimando-se crescimento de 4,2% em 2018 e em 2019, expectativas mais baixas do que se 
projetava em junho, de 4,5% e 4,7% respectivamente. 
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Na China, em especial, o crescimento mais lento proporciona uma ansiedade sobre o impacto em 
grande parte do resto do mundo. Poucos preveem uma recessão mundial, mas os dados 
econômicos mostram cada vez mais que o ciclo econômico global está entrando numa fase de 
acomodação. Um dos motivos é a desaceleração da demanda dos consumidores e das empresas 
chinesas. Uma desaceleração de meses no país, motivada em parte por medidas restritivas do 
governo aos financiamentos de risco e o nervosismo com a disputa comercial, vem afetando os 
gastos com automóveis e outros produtos de consumo e imóveis. 
 
 

 
Fonte: Valor Econômico 

 
 
A OCDE demonstra através de seu Índice de Indicadores Antecedentes (IIA), sinais de que a 
economia americana tende a se juntar, em 2019, à europeia entre as que estão em desaceleração. 
Apesar dos EUA terem apresentado desempenho superior ao de outras grandes economias no 3º 
trimestre de 2018 (3T18), métricas referentes à atividade futura, com base em dados de outubro, 
sugerem que a economia americana também está perdendo dinamismo, com sinais semelhantes 
como acontece com Reino Unido, Canadá e a Zona do Euro como um todo, incluindo Alemanha, 
França e Itália. 
 
Essa tendência já vinha sendo observada desde julho, quando o IIA composto caiu abaixo de 100 
na Zona do Euro, acentuando o ajuste negativo desde então, o mesmo acontecendo com o dos 
EUA a partir de agosto, indicando crescimento abaixo da tendência de longo prazo. Para China e 
Japão, respectivamente segunda e terceira economias do mundo, o IIA apontava crescimento em 
ritmo constante, estabilização para a Índia após um período de aceleração econômica e 
desaceleração para Brasil e Rússia. 
 
Com relação ao Fundo Monetário Internacional (FMI) o crescimento mundial está previsto em 3,7% 
para 2018, próximo às máximas do pós-crise de 2008. Contudo, essa expansão está desacelerando 
a uma taxa mais rápida que o esperado, por diferentes fatores, como padrão de emissão de gases 
automotivos na Alemanha e desastres naturais, além do conflito EUA e China. Pelo desempenho 
mais fraco observado no 3T18, com destaque para Europa e Ásia, as projeções para 2019 e 2020 
foram revistas para baixo, para 3,5% e de 3,6% respectivamente. 
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Para os EUA o FMI manteve crescimento de 2,5% em 2019 e 1,8% em 2020, assim como para a 
China, com 6,2% para 2019 e 2020, mas com a possibilidade de se retrair mais conforme 
andamento das negociações com EUA. Nos países emergentes, face a contração na Turquia por 
conta de políticas de aperto e ajustes sob condições de financiamento externo mais restritivas, o 
FMI revisou para 4,5% o crescimento em 2019, mas em recuperação para 2020, de 4,9%. 
 
Em termos de dívida mundial o FMI revisou os números do banco de dados global, que cobre 190 
países. O nível de dívida pública e privada do conjunto alcançou em 2017 o maior nível da série 
histórica, de 1950, ao registrar US$ 184 trilhões em termos nominais, representando 225% do PIB 
global em 2017. Na média, a dívida mundial alcança US$ 86 mil per capita, representando mais de 
duas vezes e meia a renda média per capita global. 
 
Os países com maior volume de dívida no mundo são EUA, China e Japão, que somam mais de 50% 
dos empréstimos globais. A fatia na dívida desses três países supera sua participação na produção 
mundial. O volume da dívida global calculado agora é US$ 2 trilhões superior ao que foi estimado 
em outubro de 2018, quando ocorreu a última reunião anual do FMI. 
 
Quanto a entidade que representa as instituições financeiras, o Instituto Internacional de Finanças 
(IIF), a dívida global está em US$ 250 trilhões, 318% do PIB global, níveis recordes sobre o PIB. Há, 
contudo, expectativas de que com os melhores níveis de capitalização dos bancos e novas 
tecnologias de gerenciamento de serviço da dívida, não parece haver ameaça para mercados 
globais. No entanto, uma desaceleração econômica a ponto de gerar uma recessão em 
determinadas economias, a situação pode se deteriorar fortemente, com BC’s obrigados a retomar 
a compra de ativos e pressão para os bancos comerciais elevarem seu capital próprio. 
 
 

 
Fonte: Valor Econômico 

 
 
Quanto ao fluxo de Investimento Estrangeiro Direto (IED) houve retração de 19% em 2018, para 
US$ 1,2 trilhão, em comparação aos US$ 1,47 trilhão de 2017, o terceiro consecutivo, conforme a 
Agência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD). 
 
Para o Brasil a queda foi de 12% e atingiu US$ 59 bilhões, levando o país de quinta para a nona 
posição na atração de IED. Contudo, os projetos greenfield anunciados, um indicador de tendência 
futura, cresceram 64% no Brasil e devem continuar em alta. 
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No longo prazo, as tendências mostram evidentemente relação com a desaceleração do comércio 
de bens e uma quase reversão nas Cadeias Globais de Valore (CGV), que influencia fortemente o 
IED, já que 80% do comércio internacional é vinculado a redes internacionais de produção por 
multinacionais e filiais. 
 
 
Comércio Internacional 
Medidas restritivas no G-20 seis vezes maiores nos últimos seis meses 

 
A Organização Mundial do Comércio (OMC) apontou mais “perdas de impulso” no crescimento 
econômico no 4T18, em meio à escalada de tensões e incertezas na economia global. O Indicador 
sobre as Perspectivas do Comércio Mundial, que busca fornecer informações em tempo real sobre 
a tendência de exportações e importações globais, caiu agora para 98,6 pontos comparados aos 
100,3 anterior. 
 
O aprofundamento do que a OMC chama de “moderação” atingiu todos os seus índices. Em 
particular, o Índice de Encomendas de Exportações está agora em 96,6 pontos, em declínio 
constante ao longo de 2018. O Índice para Produção Automotiva e vendas está em 96,9 pontos, 
Componentes Eletrônicos 93,9 e de Produtos Agrícolas 97,2, todos em queda. 
 
Ao mesmo tempo, os Índices para Carga Aérea, de 100,0 pontos e de Transportes de Containeres, 
de 101,2, declinaram, mas se mantêm acima da tendência. Recentemente a OMC já tinha alertado 
que o desempenho nesses índices parecia ter atingido o pico. A OMC também mostrou que o 
número de medidas que restringem o comércio nos países do G-20 foi 6 vezes maior nos últimos 6 
meses do que no semestre anterior. 
 
 
Riscos ao mundo 
Forte perda comercial de EUA e China impõem entendimento urgente 

 
- Guerra Comercial EUA x China 
China tem muito mais a perder no comércio bilateral 

 
Fora o que já causaram indiretamente ao comércio internacional, segundo o instituto econômico 
alemão Information und Forschung (Ifo), a guerra tarifária custou, em termos líquidos, € 5,7 
bilhões à China e € 2,6 bilhões aos EUA, levando-se em conta apenas o comércio exterior e a 
arrecadação maior com tarifas, sem contar custos como perda de empregos e outros impostos. A 
China é mais afetada do que os EUA pelo seu grande superávit no comércio bilateral, suas 
importações de bens somam US$ 130 bilhões, enquanto os EUA compram US$ 506 bilhões. 
 
Pelo estudo do Ifo, os efeitos econômicos das tarifas americanas reduzem o PIB chinês em torno de 
€ 9,3 bilhões, enquanto os EUA um benefício econômico em torno de € 3,5 bilhões, principalmente 
devido a maior receita tarifária. Por outro lado, a retaliação chinesa transforma o ganho americano 
em uma perda em torno de € 2,6 bilhões. Ainda assim, o PIB chinês está encolhendo duas vezes 
mais do que o PIB americano. 
 
Diante das expectativas de perda, a China tem procurado reconfigurar a relação comercial com os 
EUA, tendo proposto, embora ainda não oficializado, compras de produtos americanos nos 
próximos 6 anos por um valor combinado em torno de US$ 1,0 trilhão, buscando reduzir seu 
superávit comercial com os EUA e zerá-lo até 2024. 
 
EUA e China não podem mais se dar ao luxo de ver exatamente quem está em desvantagem, pois 
quando as duas maiores economias do mundo perdem, o mundo inteiro perde e com certeza terão 
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problemas muito mais sérios. É de suma importância uma cooperação em vez de elevar mais 
barreiras e desestabilizar a economia global já em desaceleração. 
 
 
Riscos ao Brasil 
Provável irreversão da tendência atual do comércio internacional 

 
- Preços das commodities e a desaceleração da China 
Maior parceiro do Brasil pode reduzir expectativas do PIB, ou aumentar 

 
A queda das cotações das commodities, tanto metálicas como agrícolas, é a razão direta de uma 
desaceleração mais profunda da China, devido aos impactos da guerra comercial com os EUA, além 
de problemas internos. Isso não só afetará negativamente as exportações do Brasil, como da 
América Latina. Outra razão será a desaceleração dos EUA, cuja relação comercial envolve 
produtos manufaturados com outros países da América Latina. 
 
A China tem sido por anos o principal parceiro comercial do Brasil, basicamente por importações 
de produtos básicos como minério de ferro e soja, tendo crescido 32,2% em 2018 e fatia de 
exportações brasileiras passando de 23% em 2017, para 27,8% em 2018. Já as exportações aos EUA 
cresceram 6,6% em 2018, com fatia de 12,% praticamente estabilizada. 
 
 
- Alta da taxa de juros americana 
Agora comedida, risco de mudança de foco ainda é atual 

 
Um movimento mais agressivo de alta dos juros pelo FED geraria uma turbulência financeira muito 
mais forte, que empurraria a taxa de câmbio para níveis mais elevados, impulsionando a inflação, 
com risco de alta dos juros e abortando o crescimento econômico ainda que modesto. O novo 
governo então seria tentado a querer mudar seu foco para conter efeitos sobre câmbio e juros, 
deixando ajustes fiscais em segundo plano. 
 
- Necessidade de urgência de reformas 
Reflexo perigoso na confiança e preços 

 
Decepção ou gradualismo com o andamento das reformas, o que afetaria a recuperação da 
confiança e colocaria pressão na taxa cambial e elevaria a taxa de juros e o risco-país. 
 
- Carga tributária e atratividade de investimentos 
Redução de alíquotas é sinônimo de competitividade 

 
Embora o Brasil possua um mercado consumidor atrativo, amplo território e matéria prima 
abundante, o sistema tributário brasileiro é complexo, com alíquotas altas, associadas à tributação 
indireta. Desde 2000, a alíquota média entre países membros da OCDE caiu em torno de 8%, 
saindo de 32% para 24,18%. Na América latina o México diminuiu de 35% para 30% e a Argentina 
debateu no passado recente uma redução dos atuais 35% para 25% até 2020. 
 
A França está em processo de redução de 34% para 25% até 2022. A Espanha segue para reduzir de 
30% para 25%. No Reino Unido, onde a alíquota já é de 20%, pretende-se reduzir para 17%. Ou 
seja, com o cenário internacional cada vez mais Investment Friendly, onde os EUA eram exemplo 
com o chamado Inversion, ou evasão de grupos locais com o deslocamento do domicílio de sua 
sede, o Brasil vai perder atratividade. 
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Política e o Novo Governo 
A importância dos homens e mulheres do presidente e a vidraça de cada um 

 
As eleições de 2018 impuseram uma renovação de 53% na Câmara e de 85% no Senado, pautada 
pela rejeição de partidos, políticos tradicionais e ao sistema até então vigente e nos traz um novo 
cenário político. Segundo pesquisa do Datafolha 65% dos entrevistados acham que a situação 
econômica do Brasil vai melhorar nos próximos meses, o mais alto índice de uma série histórica, 
iniciada em 1997. Já para a pesquisa CNI / Ibope a expectativa de 64% dos brasileiros é de que o 
governo Jair Bolsonaro será ótimo ou bom. 
 
O presidente eleito tem a legitimidade das urnas, mas conta com uma base parlamentar ainda 
incerta e, em parte eleita, inexperiente. No entanto, o início de mandato, ainda mais em condições 
de renovação, é o momento de se utilizar o capital político e avançar fortemente a agenda de 
reformas pretendidas e necessárias. 
 
O governo Maurício Macri da Argentina foi bem recebido inicialmente pelo mercado, por sua 
equipe técnica e tendências liberais, além do fim de confronto com credores externos. Contudo, o 
gradualismo colocou em dúvida sua estratégia, gerando a atual crise de liquidez e a volta do FMI. 
 
Sem dúvida a situação brasileira é muito melhor, mas a situação argentina demonstra que o 
gradualismo fiscal abre as portas para crises de confiança ao protelar decisões que não visem 
sustentabilidade da dívida pública, impondo aumento das taxas de juros e desaceleração 
econômica. 
 
A largada então, antes de mais nada, requer compor para uma boa relação com os presidentes da 
Câmara e do Senado, de forma a permitir votações ágeis e consistentes às matérias pertinentes às 
reformas. Após isso, será necessário articular uma coalizão estável em torno de um programa 
mínimo de objetivos. 
 
A eleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ) para presidente da Câmara foi uma vitória importante na 
articulação de uma base fragmentada e inexperiente. Além disso, o apoio do PSL, partido do 
presidente Jair Bolsonaro, ao arranjo dessa eleição deu ao partido a presidência da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) e da Comissão de Finanças e Tributação (CFT), que também responderá 
pela segunda vice-presidência da Câmara. Isso é altamente relevante para o novo governo, pois a 
CCJ vota pela admissibilidade de matérias que devem ser apreciadas. 
 
Já Davi Alcolumbre (DEM-AP) como presidente do Senado foi uma vitória do novo governo, em 
especial do ministro-chefe da Casa Civil Onix Lorenzoni (DEM-RS), mas que requer muito cuidado, 
pois não houve arranjo negociado. Se na Câmara o “pacote” está fechado, a depender das 
próximas votações, no Senado o quórum ainda tem que ser negociado, onde o MDB é peça 
fundamental. A tumultuada eleição pode trazer de volta as divergências com Renan Calheiros 
(MDB-AL), que era opositor da ideia de reforma da previdência e tem fortes aliados no Senado. 
 
O relacionamento com os Estados também será fundamental, onde seis iniciaram 2019 com déficit 
conjunto de R$ 74,1 bilhões, sendo cinco declarados em calamidade financeira neste ou no 
governo anterior. Ou seja, a negociação com o Ministério da Economia será intensa e, dependendo 
do resultado, influenciará no Congresso. 
 
O presidente Jair Bolsonaro terá que aprender a fazer política politiqueira, terá que negociar no dia 
a dia e possivelmente passará pelo aumento da insatisfação popular. De qualquer forma terá que 
mostrar poder e liderança, pois é praticamente impossível no curto prazo resolver problemas 
essenciais que atingem de imediato o cidadão. 
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Ainda assim, terá que definir com cuidado “Diferenciações”, pois agora é “Vidraça” e aqui estamos 
falando principalmente da reforma da previdência. Sem censura, a grande quantidade de militares 
no novo governo, agora pelo voto, se dizem disciplinados e obedientes a ordens, mas também se 
dizem “Diferentes” e aqui todo o cuidado é pouco. Depois deles, Polícia Militar, Polícia Civil, 
delegados em geral, agentes penitenciários e outros de riscos semelhantes também se dirão 
“Diferentes”. 
 
Agora como “Vidraça” de “Franco atirador” e crítico ferrenho que foi, seus indicados terão seus 
passados intensamente vasculhados, a fim de serem mostrados de que são “Farinha do mesmo 
saco”, exemplos tais como, Flávio, Onix, filho do Mourão, Damaris e agora Marcelo Antônio. 
 
Já perguntava Reinaldo Azevedo, jornalista, em coluna da Folha.Uol em 28/12 : O novo governo vai 
dar certo ? A Lei 12.850/2013 assinada pela então presidente Dilma instituiu “O Delator” e a 
Operação Lava Jato cuidou do resto. Segundo Reinaldo, nem mesmo haverá governo, mas sim 3 
partidos que disputarão a primazia de conduzir o Estado : o da Polícia, o de Chicago e o da Caserna. 
Enquanto isso, o presidente, entre outros, vigia os meninos e meninas, faz sinal de arma com os 
dedos e pendura roupas no varal. Os marcos do Estado democrático e de Direito continuarão a ser 
seus alvos. Conta, para tanto, com Sergio Moro como seu “sniper”. 
 
 
Reformas a caminho 
Ambição esbarra nos interesses cartoriais 

 
De acordo com o novo governo as reformas pretendidas irão expressar a mudança de um governo 
social-democrata para uma gestão liberal na economia e conservadora nos costumes, sem 
necessidade de pacotes ou choques, cujos atos imediatos sinalizarão a direção das políticas e 
simplificará a vida do cidadão, eliminando, por exemplo, exigências “cartoriais”. 
 
Ou seja, a intenção é divulgar durante os próximos meses medidas que facilitem e reduzam a 
burocracia do dia a dia das pessoas e empresas, além de contemplar a abertura da economia com 
redução de tarifas e aumento da competição. 
 
Reformas estruturais como a da Previdência, com a possível adoção do regime de capitalização, 
entre outras mudanças, ficarão para fevereiro, pois dependem da aprovação do Congresso que 
toma posse em fevereiro. Propostas impopulares somente terão sentido e suporte na construção 
de um novo eixo de governabilidade, fundado em um pacto federativo que descentralizará 
recursos da União para Estados e Municípios. 
 
Apesar da alta negociação necessária e morosidade por que passará, a reforma tributária que se 
pretende deverá substituir o extenso leque de impostos e contribuições federais por um só tributo, 
que será compartilhado com os entes da Federação. Se aprovada pelo Congresso, a idéia é acabar 
com a prática de elevar as contribuições, que a União não divide com Estados e Municípios. 
 
A partir de fevereiro então, pretende-se intensificar o ritmo de ação do novo governo, assim como 
o alcance e amplitude das reformas constitucionais e infraconstitucionais, devendo ser aceleradas 
as privatizações e a abertura da economia, entre outras medidas que pretendem, na visão da nova 
equipe, transformar o Brasil. 
 
No discurso, o novo governo está disposto a atuar em todas as frentes possíveis, inclusive o envio 
ao Congresso de uma PEC para desvincular o Orçamento da União, que hoje tem poder de definir 
livremente a aplicação de apenas 8% do Orçamento. Além disso, há a intensão, em o governo 
obtendo sucesso no Congresso com as reformas, de enviar também uma espécie de repactuação 
da dívida mobiliária interna, com a emissão de títulos com prazos mais longos. 
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Reforma da Previdência 
Politicamente encaminha, tem pela frente o estopim dos militares 

 
Quando se fala em Previdência há de se considerar extremo cuidado no trato das palavras, pois as 
deduções, interpretações, conclusões e oportunidades à oportunistas são demasiadamente fortes 
para o direcionamento dos debates e embates sobre o assunto, que acabam por confundir os 
entendimentos da população, um “prato cheio” para a oposição e centrais sindicais. 
 
O governo Temer tinha uma boa oportunidade nas mãos de passar a matéria no Congresso, mas no 
meio do caminho tinha uma pedra, uma pedra grande JBS. O novo governo tem uma oportunidade 
de tratar do assunto de forma mais transparente e com um linguajar popular, que pode fazer com 
que a população interprete e aceite a necessidade e a evolução que essa questão envolve, tanto os 
recursos financeiros, como a dimensão do limite de idade que estamos atingindo. 
 
Contudo, no meio do caminho aparecerão outras pedras, e até mesmo dentro do próprio novo 
governo. Já na primeira reunião ministerial ocorreu o primeiro embate, onde o presidente espera 
uma “proposta mais realista”, com chances de aprovação na Câmara, e o ministro da economia 
defende uma “reforma de verdade ou reforma nenhuma”. O presidente optou por fazer sua 
própria exposição, tirando de sua idéia números que não faziam sentido para a equipe econômica. 
 
A reforma chegará ao Congresso apenas na segunda semana de fevereiro. 
 
Em termos de mercado financeiro, o assunto tem sido tratado de forma mais amena por 
investidores, já tendo sido precificado uma versão mais diluída. Contudo, os militares declarados 
como “Diferentes” podem desencadear um grande movimento de auto-declarações. 
 
 
Reforma Trabalhista 
Benefícios localizados, precisa ser colocada à prova do crescimento econômico 

 
A reforma trabalhista, instituída pela Lei nº 13.467 e em vigor desde novembro de 2017, trouxe 
inovações profundas em pontos relevantes. Contudo, a julgar pela taxa média de desemprego 
esperada para 2018 de 12,2%, 11,7% no trimestre encerrado em outubro de 2018, ainda não 
emplacou a geração de empregos necessária e isso tem muito a ver com a atividade econômica, 
que é onde realmente se gera empregos. 
 
Impactou de forma relevante, na verdade, setores caracterizados por baixos salários e alta 
rotatividade, como o comércio, que se beneficiou pela criação do Contrato de Trabalho 
Intermitente, onde o funcionário tem carteira assinada, mas não tem uma jornada de trabalho 
definida, sendo convocado para prestar serviço em dias alternados ou por algumas horas e é 
remunerado apenas pelo que executou. 
 
Como nível de emprego a reforma, por enquanto, está longe de significar recomposição de 
empregos. A criação da figura de Demissão por Comum Acordo, que autoriza a extinção do 
contrato de trabalho mediante pagamento pela empresa de apenas metade do aviso prévio e 
metade da indenização sobre o FGTS, com o funcionário podendo sacar até 80% do FGTS e sem 
seguro-desemprego, também foi muito observada nas ocupações de baixo salário. 
 
Há muita discussão ainda sobre pontos da reforma trabalhista ser aplicado ou não aos contratos 
vigentes ou aos processos propostos antes da nova lei. O governo Temer defendia que a reforma 
se aplicava a todos os trabalhadores. O fato é que há dispositivos na reforma trabalhista que só 
devem ser aplicados a novos contratos, ou seja, o trabalhador contratado na vigência de uma lei 
não pode ter seu contrato completamente alterado, tendo em vista que as bases do contrato 
estarem na lei anterior. 
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Um dos pontos já considerados inconstitucionais por alguns tribunais regionais do trabalho é a 
Taxa Referencial (TR) para correção de créditos trabalhistas e pagamento de honorários e custas, 
adotando-se então o IPCA-E, também utilizado em Precatórios. 
 
Sobre o número de processos trabalhistas ajuizados por mês, os dados oficiais do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) demonstram que houve redução relevante comparando-se a períodos anteriores 
a lei, que na verdade não foram em função de entendimento de fato, mas ao pagamento de custos 
do processo e honorários, assim como a incerteza de como a jurisprudência dos tribunais 
trabalhistas passará a decidir sobre as novas regras. 
 
Não bastasse os embaraços sobre a lei, o novo governo cogita a transferência dos processos da 
Justiça do Trabalho para a Justiça Comum. Deve-se considerar, contudo, que os concursos de 
admissão para juízes comuns não tem avaliação sobre questões trabalhistas. 
 
Outro detalhe importante é que o Congresso teria que aprovar uma Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) para suprimir o inciso IV do artigo 92, que trata da estrutura do Judiciário. No 
inciso I está o Supremo Tribunal Federal (STF), por exemplo, e no IV a Justiça do Trabalho. Ou seja, 
não seria factível uma tramitação tão simples. O Ministério do Trabalho, extinto pelo novo 
governo, está a agora na Secretaria da Previdência e Trabalho do novo Ministério da Economia. 
 
A Justiça do Trabalho não existe só no Brasil. Levantamento realizado mostra que países como 
Inglaterra e Alemanha possuem estrutura semelhante, assim como Espanha, França Bélgica, 
Austrália, Suécia, Noruega e Finlândia também tem justiças especializadas na área trabalhista, até 
porque é uma forma de resolver conflitos e diminuir chances de paralizações e greves. Os EUA não 
tem esse formato, mas tem um Department of Labor. 
 
O direito do trabalho nasceu como instrumento de freio às explorações do capital sobre o trabalho, 
abusos estes que foram consumados após o advento da Revolução Francesa que, ao argumento de 
defesa de liberdades, excluíam a mão do Estado na fixação de uma proteção mínima aos 
trabalhadores. 
 
 
Reforma Tributária 
Morosidade e alta negociação para a ideia de um só tributo e fim das contribuições 

 
O discurso é empolgante, necessário e já passou da hora, mas na prática sabemos que o processo é 
moroso e pouco acontecerá em 2019. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação 
(IBPT) o Brasil é o país que mais se gasta tempo com a burocracia tributária e isso é perda de 
competitividade. Pretende-se uma reforma ampla para substituir a quantidade de impostos e 
contribuições federais por um só tributo, que será compartilhado com os entes da Federação. Se 
aprovada pelo Congresso, a idéia é acabar com a prática de elevar as contribuições, que a União 
não divide com Estados e Municípios. 
 
Dentre as possibilidades a nova equipe econômica estuda aproveitar a proposta de simplificação 
do PIS deixada pela equipe anterior da Secretaria da Receita, ampliando-a também para a COFINS, 
como objetivo também de simplificar a sistemática de aproveitamento de créditos tributários 
gerados nas etapas anteriores das cadeias produtivas, buscando-se então reduzir o litígio entre 
empresas e a Receita Federal. Entretanto, o setor de serviços já se colocou desfavorável, já que não 
tem insumos de cadeia produtiva e poderá arcar com aumento de carga tributária. Sobre a 
desoneração da Folha de Pagamento espera-se substituir a contribuição previdenciária patronal de 
20% sobre os salários por um tributo sobre o faturamento das empresas ou sobre pagamentos, 
numa ideia da antiga CPMF. 
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Uma proposta importante e que coloca o Brasil em linha com vários outros países, inclusive da 
América Latina, é a redução de 34%, sendo 25% de Imposto de Renda (IRPJ) e um adicional de 9% 
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), para 15%. Os dois tributos respondem em 
torno de 17% da Receita Administrada. A contrapartida disso seria a cobrança de IR sobre 
dividendos e juros sobre capital própria, que deverá ter alíquota de 15%. 
 
Nesse contexto, apesar do Brasil possuir um mercado consumidor atrativo, amplo território e 
matéria prima abundante, o sistema tributário é complexo e com alíquotas altas, associadas à 
tributação indireta. Desde 2000 a alíquota média entre países membros da OCDE caiu em torno de 
8%, saindo de 32% para 24,18%. Na América latina o México diminuiu de 35% para 30% e a 
Argentina debateu no passado recente uma redução dos atuais 35% para 25% até 2020. A França 
está em processo de redução de 34% para 25% até 2022. A Espanha segue para reduzir de 30% 
para 25%. No Reino Unido, onde a alíquota já é de 20%, pretende-se reduzir para 17%. 
 
Em dezembro de 2017 Donald Trump sancionou o maior corte de impostos nos EUA desde a 
década de 80, reduzindo a alíquota paga pelas empresas de 35% para 21%. Segundo a Ernst & 
Young (EY), se por um lado é benéfica para grupos brasileiros que tenham ou planejem ter 
operações produtivas nos EUA, por outro lado, em concorrência com empresas americanas em 
mercados de outros países, essa reforma elimina a tributação de lucros auferidos no exterior, 
tributando-se então pelo Brasil, ou 34%. 
 
Como outras opções, o México foi o primeiro país latino-americano a introduzir um imposto de 
carbono em 2013. Em 2014 o Chile anunciou impostos verdes, incluindo um imposto de carbono 
de US$ 5 / tonelada no setor de energia. Em 2015 a Colômbia criou o imposto de carbono de US$ 5 
/ tonelada de combustíveis fósseis, prevendo-se o aumento de 1%. No Brasil, o tema estava a cargo 
do então Ministério da Fazenda, que estudava um mecanismo semelhante apenas para 2019. 
 
 
Privatizações e Concessões 
Dentro do que é possível, há muito por arrecadar 

 
Indiscutível em determinados setores pela intensiva necessidade de investimentos e a capacidade 
do Estado em provê-los, a privatização é sinônimo de competitividade e de desenvolvimento, a 
exemplo da transformação por que passou o setor de telecomunicações no Brasil. Por outro lado, a 
necessidade ou não do Estado manter-se presente em determinados setores é discutível. Há casos, 
no entanto, em que houve a necessidade do Estado iniciar o processo, criando-se então empresas 
para determinado fim, mas que hoje já não vem ao caso. 
 
Em 2016 a União possuía 155 empresas, de acordo com a Secretaria de Coordenação e Governança 
de Estatais (SEST), e hoje já são 135, cuja redução ocorreu por privatizações, liquidações ou 
incorporações. Há 46 de controle direto da União e 89 indireto, sendo 40 empresas de energia, 
entre a holding Eletrobrás e suas subsidiárias, 20 empresas na área de petróleo e gás, 18 no setor 
financeiro e 14 de comércio e serviços, além de várias outras nas áreas portuárias, indústria de 
transformação, seguros, etc. 
 
Certamente, dentro do que é possível e provável, há muito por fazer e arrecadar. Para dar 
andamento a esses projetos o novo governo criou a Secretaria de Desestatização e 
Desmobilização, que conduzirá a venda de ativos da União como bens imóveis e subsidiárias de 
estatais. Pelos cálculos da Secretaria do Tesouro a privatização de todas essas empresas poderia 
render ao novo governo R$ 802 bilhões, e envolveria também Petrobras, Eletrobrás, Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES e Correios. 
 
Dependendo do porte da empresa e interesse / domínio político as privatizações não entram na 
pauta, pois há resistências por todo lado e reflexos indesejados na sociedade. Em 2018 o processo 
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de privatização da Eletrobrás demostrou o quanto é moroso e discutível a necessidade de tal 
processo, mas em termos de subsidiárias houve sucesso, pois estavam muito sucateadas e em 
situação financeira muito difícil. 
 
A Eletrobrás propriamente dita terá restabelecido seu processo em 2019 e há muito interesse 
internacional. Contudo, há uma liminar do STF que determina que a venda do controle de estatais 
demanda aval do poder Legislativo. 
 
Já Petrobras e Banco do Brasil sem dúvida não serão privatizadas, face suas funções e posições 
estratégicas. 
 
As empresas estatais de capital aberto terão seus excedentes de capital vendidos, mantendo-se 
apenas o controle acionário (51%), assim como a busca de uma melhor gestão e resultados e 
adoção de melhores práticas de Governança para todo o conjunto de empresas que tiverem 
dificuldades em proceder com a desestatização. A decisão é importante e recai sobretudo na busca 
da eficiência e, além disso, o Estado estar onde a população precisa. Os resultados, a princípio, 
serão utilizados no abatimento da dívida pública e consequentemente reduzir os juros. 
 
O governo deve superar entre 25% e 50% a meta de R$ 20 bilhões em privatizações em 2019. 
 
Quanto às concessões de infraestrutura continuarão a cargo da Secretaria do Programa de 
Parcerias de Investimento. Pelas metas dos 100 dias espera-se ampliar investimentos na malha 
ferroviária e modernizar e ampliar a infraestrutura aeroportuária de 12 aeroportos, leiloar 10 
terminais portuários para ampliar a capacidade de armazenagem e movimentação de granéis 
líquidos combustíveis. 
 
O Orçamento de 2019 considera a entrada de R$ 15,6 bilhões em concessões. Em 2018 foram 
registradas receitas de concessões de R$ 21,9 bilhões, principalmente com petróleo, e R$ 32,1 
bilhões em 2017, relacionadas a petróleo e leilão de hidrelétricas. 
 
 
Banco Central 
Maioria de mercado em teste do mercado e a Lei de Responsabilidade Monetária 

 
De novo uma equipe de primeira linha, a exemplo da anterior, que garantiu a estabilidade 
necessária à pedra JBS e ancorou novamente as expectativas inflacionárias. O novo presidente 
Roberto Campus Neto, economista, sem experiência anterior em política monetária, mas com 
competência reconhecida no mercado financeiro, será testado como todos os presidentes 
anteriores recentes, mas que herdaram ambientes mais desfavoráveis, com ameaça inflacionária e 
desequilíbrios externos. 
 
Neste caso o novo presidente assume com o ajuste externo iniciado por Alexandre Tombini, que 
desvalorizou o Real e iniciou o aperto monetário, reduziu o déficit em conta corrente, em torno de 
4% do PIB, para abaixo de 1% e herda ainda de Ilan Goldfajn uma inflação de 3,75% em 2018, 
consideravelmente baixa frente a meta de 4,50%, com perspectivas de inflação ancoradas para 
todo o primeiro mandato do novo governo. 
 
Na equipe, nomes como Bruno Serra Fernandes, tesoureiro do Itau-BBA, que assume a área de 
política monetária; João Manoel Pinho de Mello, a área de organização do sistema financeiro e de 
resolução, que tradicionalmente era ocupada por funcionários do quadro de diretores do BC, além 
da permanência “por tempo indeterminado” do atual diretor de política econômica Carlos Viana. O 
Copom passa a ter maioria de nomes de mercado, com 5 votos dos 9. 
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Além desse contexto e ainda em complementação fundamental em termos de independência, está 
em tramitação na Câmara dos Deputados Projeto de Lei (PL) que confere ao BC autonomia formal 
para perseguir seu principal objetivo: a estabilidade dos preços. A autonomia dos BC’s é a forma 
pela qual os países mais bem-sucedidos conseguem conviver com conflitos naturais. 
 
Como exemplo recente, Donald Trump argumentou que seria uma bobagem o FED seguir 
aumentando o juro. A repercussão, no entanto, foi quase nenhuma pois o FED tem independência 
para tomar decisões sobre a política monetária. Já Urjit Patel, presidente do Banco da Reserva da 
Índia (RBI), pediu abruptamente demissão pelas protocolares razões pessoais. A imprensa local, 
contudo, vem acusando o primeiro-ministro da Índia, Narenda Modi, de pressionar o RBI para 
permitir que bancos estatais, já com empréstimos ruins em excesso, continuem a expandir o 
crédito e com isso fomentar crescimento econômico de curto prazo mais vigoroso, mas com risco 
de uma crise financeira de médio prazo. Na verdade Narenda Modi é candidato a reeleição. 
 
O PL denominado “Lei de Responsabilidade Monetária” (LRM), relatado pelo deputado Celso 
Maldaner (MDB-SC), visa adequar a legislação brasileira às práticas internacionas. O PL reafirma a 
sistemática de meta para a inflação, com o Conselho Monetário Nacional (CMN) sendo o 
responsável pela fixação da meta, lançando ainda bases da autonomia funcional, administrativa, 
decisória e financeira do BC, instituindo mandatos quadrienais para diretores e o presidente. 
 
O presidente da República só poderá nomear o presidente do BC no segundo ano de seu mandato, 
nomeando também dois diretores a cada ano, sendo permitida uma recondução. Os diretores e o 
presidente do BC continuarão sendo sabatinados pelo Senado e poderão ser exonerados em casos 
tipificados na lei, por votação pela maioria do Senado ou condenação judicial. O PL ainda prevê 
proteção legal às ações dos dirigentes do BC e especifica como dar transparência as ações. 
 
Como governança, será uma reafirmação importante de que o Brasil está se alinhando com as 
melhores práticas internacionais, com prováveis repercussões favoráveis sobre nosso custo de 
financiamento. 
 
 
Grau de risco e Credit Default Swap 
Bem melhor pelo mercado, mas pelas agências há muito por fazer 

 
O risco Brasil, medido pelo Credit Default Swap (CDS) de cinco anos, uma medida de risco soberano 
como também seguro contra calote, caiu do pico de 311 pontos em setembro de 2018 para em 
torno de 166 atuais, mas ainda acima dos 150 atingidos em janeiro de 2018. No entanto, essa 
recuperação é mais imponente do que as observadas em alguns países emergentes com 
classificação mais positiva, apoiada nas expectativas de ajuste fiscal. A diferença do CDS do Brasil 
se aproximou consideravelmente de outros emergentes inclusive com Investment Grade como 
México (137), Colômbia (135) e Rússia (141). 
 
Pelas agências de classificação de risco de crédito o Brasil está em BB-, com perspectiva estável, 
pela S&P e Fitch, e a Moody’s em Ba2, também com perspectiva estável, neste caso uma nota 
melhor do que as outras agências. O nível BB já seria condizente com CDS em torno de 220 pontos 
e o Investment Grade em 130 pontos. 
 
Contudo, se considerarmos que a reforma da previdência passará de alguma forma, mesmo não 
sendo a ideal, isso não seria o suficiente para as agências reclassificarem o Brasil, mesmo porque 
uma consolidação fiscal e a própria reforma da previdência são vistas pelas agências como 
desafiadoras no contexto de um quadro político ainda não atuante no Congresso. 
 
Apesar do mercado já ajustar, o caminho é longo para o Investment Grade. 
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Taxa de Inflação 
Situação absolutamente confortável 
 
O IPCA de 2018, fechado em 3,75%, cumpriu com folga a meta de 4,5%, superou os 2,95% de 2017, 
mas nada que pudesse preocupar por essa evolução, face uma atividade econômica acomodada 
por conta de uma grande ociosidade de recursos e uma alta taxa de desemprego. Além disso, 
houve 11 dias de greve dos caminhoneiros em maio, que impôs um repique inflacionário em junho, 
de 1,26%, que acabaram se diluindo nos meses seguintes, fechando dezembro em 0,15%. Não 
fosse isso, o IPCA de 2018 seria menor e o IPCA-15 de janeiro de 2019 vai nessa linha, assim como 
já demonstrado pelo IGP-M de janeiro de alta de 0,01%. 
 
A dinâmica dos preços em 2017, seguida em 2018, possibilitará um efeito benigno em 2019 por 
conta do efeito inércia, que alimenta a inflação futura, proporcionando por conta disso uma 
trajetória comportada em busca da nova meta para 2019, de 4,25%. Não iremos observar pressões 
inflacionárias pela oferta ou demanda. O risco inflacionário deriva de possíveis pressões cambiais, 
seja por conta de uma deterioração adicional do cenário externo ou de algum revés na 
implementação da agenda de reformas. 
 
Olhando o grupo alimentos e bebidas que subiu 4,04% em 2018, após deflação de 1,87% em 2017, 
mas média de 9% nos dez anos anteriores, deve permanecer comportado em 2019 por conta da 
boa safra e bom clima. 
 
A inflação de serviços, de 3,36% em 2018, foi a menor da série histórica do IBGE e refletiu 
desacelerações mais significativas em alimentação fora de casa, condomínio, mão de obra e seguro 
de carro. Por outro lado, a pressão de alta veio de passagens aéreas, de 3,09% para 16,92%. 
 
As medidas de núcleo ficaram bem comportadas e abaixo do índice cheio. Os preços livres (de 
mercado) subiram 2,91%, enquanto os administrados (do governo) avançaram 6,22%, com 
destaque para gasolina, alta de 7,24%, e energia elétrica, alta de 8,7%, mas que desaceleraram nos 
últimos meses do ano e em dezembro foram negativos em 4,8% e 1,96% respectivamente. 
 
 

2018r 2019 2020 2021 2022

Preços Administrados 6,22 4,65 4,14 3,97 4,00

Planner -  entrada Pesquisa Focus 28/1

% anual

 
 
 
Na composição do IPCA por localidades, 5 das 16 pesquisadas pelo IBGE encerraram 2018 abaixo 
dos 3%, piso inferior do BC, registrados nas cidades da região Nordeste e a taxa mais alta ficou por 
conta de Porto Alegre, de 4,62%, em função dos 6,11% dos alimentos, a maior alta dentre as 
localidades. No Rio de Janeiro o IPCA foi de 4,30%, Salvador 4,04%, Belo Horizonte 4%, São Paulo 
3,68% e Brasília 3,06%. 
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jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

IPCA 0,23 0,43 0,32 0,37 0,34 0,26 0,26 0,19 0,27 0,35 0,34 0,45

acumulado 0,23 0,66 0,98 1,36 1,70 1,97 2,23 2,43 2,70 3,06 3,41 3,88

IGP-M 0,01 0,26 0,36 0,34 0,32 0,34 0,29 0,38 0,44 0,43 0,48 0,40

acumulado 0,01 0,27 0,63 0,97 1,30 1,64 1,94 2,32 2,77 3,21 3,71 4,13

Planner -  entrada Pesquisa Focus 28/1

2018r 2019 2020 2021 2022

IPCA 3,75 3,88 3,97 3,75 3,75
Meta BC 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50

IGP-M 7,81 4,13 4,00 4,00 4,00

Planner -  entrada Pesquisa Focus 28/1

Índices de Inflação 2019 - % mensal

% anual

 
 
 
Taxa de Câmbio 
As sombras perigosas parecem estar se dissipando 

 
A questão fiscal é a “urgência” do Brasil. Embora haja investidores se contentando com uma 
reforma da previdência modesta ou diluída, importando ao menos que se faça, há uma sombra 
forte sobre o câmbio onde outros elementos podem impor um maior reflexo sobre a taxa cambial 
além daquilo que se espera. Essa é uma questão bipolar que pode levar, conforme a Pesquisa 
Focus do BC demonstra, de R$ 3,22 na mínima para fechamento de 2019, como R$ 4,30 em sua 
máxima e mediana de R$ 3,80. 
 
O ambiente externo também guarda muita relação, especialmente ao cenário mais desafiador para 
os mercados emergentes. O risco de desconformidade parece que em parte já está inserido nos 
preços, dada as condições externas para a economia brasileira como uma conta corrente muito 
favorável, balança comercial, dívida externa, induzindo pelas atitudes do mercado a uma 
expectativa de taxa cambial em R$ 3,50. 
 
Contudo, o cenário internacional pode ajudar na expectativa do quão profunda essa reforma pode 
chegar. China e EUA terão uma reunião crucial em março sobre a guerra comercial, o Brexit, após 
ser recusado, aguarda uma complexa solução com ou sem acordo, a situação fiscal da Itália ou 
desaceleração econômica global continuam gerando volatilidade nos mercados. Ou seja, a 
paciência, a tolerância do mercado quanto a proposta e sua estratégia política para conseguir sua 
aprovação guardam relação com esses fatos, o que pode num pior momento conduzir a taxa 
cambial a R$ 4,50. 
 
Apesar de isso já estar sendo descartado, um movimento mais agressivo de alta dos juros pelo FED 
geraria uma turbulência financeira muito mais forte, que empurraria a taxa de câmbio para níveis 
mais elevados e impulsionaria a inflação, com risco de alta dos juros e abortando o crescimento 
econômico ainda que modesto. O novo governo então seria tentado a querer mudar seu foco para 
conter efeitos sobre câmbio e juros, deixando ajustes fiscais em segundo plano. 
 
O discurso de Jerome Powell, presidente do FED, reforçou anteriormente que as leituras fracas de 
inflação darão maior flexibilidade para estabelecer a sua política monetária, possibilitando uma 
leitura, já embasada pela manutenção da taxa na primeira reunião de 2019 (30/1), que está 
trabalhando com no máximo duas altas de juros em 2019. Essa disposição impulsiona o apetite por 
ativos de risco, tirando força do dólar. 
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Ou seja, a reforma da previdência saindo, o FED sendo comedido quando a majoração da taxa de 
juros e China e EUA chegando num acordo de cessar a guerra comercial, o câmbio estará na 
direção dos R$ 3,50. 
 
 

jan r fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Taxa de Câmbio 3,659 3,68 3,85 3,75 3,80 3,90 3,85 3,70 3,78 3,75 3,70 3,60
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2018r 2019 2020 2021 2022

Taxa de Câmbio 3,659 3,60 3,75 3,90 3,95
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R$ / US$

último dia útil do mês

R$ / US$

último dia útil do ano

 
 
 
Taxa de Juros 
Por enquanto não há necessidade de subir juros 

 
O mercado trabalhava com taxa de juros de 6,5% temporariamente como forma de estimular a 
economia e fazer a inflação convergir para a meta de 4,5% em 2018, fechada em 3,75%, após os 
2,85% de 2017. Atingido esse objetivo, o BC seria obrigado a retirar os estímulos, levando a taxa 
aos 7% em 2019 conforme expectativas da Pesquisa Focus, para evitar superaquecimento da 
economia e estourar as metas de inflação. Isso, no entanto, não parece que seja necessário, após a 
inflação de 2018 com quase a totalidade de seus componentes comportados. 
 
O Brasil pode conviver com juros menores sem causar desequilíbrios no crescimento da economia 
e sem perder o controle da inflação. No entanto, para essa consolidação é necessário resolver a 
fragilidade fiscal, cuja competência nessa resolução está com o Congresso Nacional ao avaliar a 
reforma da previdência. 
 
Os chamados juros neutros por esse entendimento estariam em 3% ao ano em termos reais, taxa 
que equilibra a economia, mantendo seu crescimento dentro de seu potencial sem provocar 
aceleração da inflação. Logo, se isso se confirmar é possível que o BC não precise subir os juros 
quando não for mais preciso estimular a economia. Os juros nominais neutros não estariam muito 
diferentes dos atuais 6,5% ao ano, considerando que a meta de inflação está definida em 3,75% 
para 2021 e deve ser fixada em 3,5% para 2022. 
 
A queda dos juros neutros ocorreu ao longo dos anos, com o aumento da bancarização, quando o 
crédito passou a 50% do PIB, vindo de 25%, mas não percebido pela ampliação do crédito 
subsidiado e do gasto público. A pouco tempo o BC admitia que as taxas reais se encontravam 
maiores que 3%, possivelmente em torno de 4%. Em 2017 o juro neutro, segundo consenso de 
mercado, era de 5% ao ano, mas que poderiam cair para 4% num período de 2 a 5 anos. 
 
Ás vésperas da eleição presidencial os títulos indexados a inflação de 30 anos caíram de em torno 
de 6% ao ano para em torno de 5%. Se considerarmos o prêmio de risco, que no governo Dilma 
estava em torno de 140 pontos-base, e hoje em torno de 175, é um indício de que os juros neutros 
no futuro podem ser mais baixos. 
 
 
- Taxa de Juros Neutra - TJN 
Necessidade da atuação do novo governo para reduzir o prêmio de risco 
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Devem ser iguais, em tese, a vigente nos EUA, mais um prêmio pelo risco, ajustado pela dificuldade 
de mover capitais de um país para o outro. Desde a década de 90 os juros neutros americanos 
caíram devido a fatores demográficos e a queda da produtividade, hoje estimado em 0,6% reais. 
 
A queda da taxa neutra depende então fundamentalmente da redução do prêmio de risco Brasil, 
mas que esbarra ainda na atuação do novo governo, pois a coordenação política ainda é uma 
incógnita, assim como a velocidade das reformas necessárias. 
 
O BC não será obrigado a subir os juros em 2019 se a economia continuar no ritmo atual, sem 
aprovação de reformas fiscais que fortaleçam a confiança, mas também sem uma piora grave no 
cenário externo, não tendo motivos então se o crescimento econômico continuar medíocre e 
houver ajuda de choques moderadamente positivos, com a queda de preços de energia elétrica e 
petróleo. Ou seja, o consenso é de que o Copom comece a subir os juros a partir de setembro de 
2019, levando gradualmente a taxa para 7% ao ano. Na verdade, dadas as condições atuais, o BC 
não elevará os juros em 2019. 
 
 

fev mar mai jun jul set out dez

Taxa Selic 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50

dia reunião COPOM 6 20 8 19 31 18 30 11
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2018r 2019 2020 2021 2022 TJN

Taxa Selic 6,50 6,50 8,00 8,00 8,00 3,00
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% anual

% mensal

 
 
 
Crédito 
Interessante que o crédito aumenta e a inadimplência recua 

 
O comportamento do crédito vem sendo compatível com o ritmo de recuperação moderada da 
economia, já que em 2016 e 2017 houve queda do saldo do crédito. Em dezembro as operações de 
crédito subiram 1,8% sobre novembro e totalizaram R$ 3,260 trilhões em 2018, com alta de 5,5% 
sobre 2017. Em novembro as concessões somaram R$ 16,5 bilhões na média por dia útil, maior 
valor de 2018, com alta de 11,9% em relação a outubro. Como relação do PIB atingiu 47,4% em 
2018, de 47,2% de 2017. 
 
Com relação à inadimplência, em novo recuo, a taxa média voltou para 3%, depois de ter 
aumentado para 3,1% em outubro. Considerando apenas o crédito com recursos livres, a taxa 
atingiu nova mínima histórica, de 4%, sendo que em novembro de 2017 estava em 5,3%. 
 
O crescimento do crédito continuou concentrado nas modalidades com recursos livres, em que as 
taxas são pactuadas sem a interferência do governo, evoluindo 12,8% em 2018 e 6,8% em 
dezembro sobre novembro. Já na modalidade com recursos direcionados, que são regulamentados 
pelo governo ou vinculados a recursos orçamentários, evoluiu 34,1% em dezembro e 1,2% em 
2018. 
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Para as famílias, o saldo total cresceu 1,1% em dezembro e 8,6% em 2018, somando R$ 1,791 
trilhão. Para as empresas o volume atingiu R$ 1,469 trilhão em 2018, crescendo 2,7% em 
dezembro e 1,9% em 2018. Em novos empréstimos e financiamentos as concessões em 2018 
foram 11,7% superiores a 2017, levando-se em conta a alta de 9,2% pela média por dia útil. 
 
Para 2019 o BC projeta uma alta de 6% do estoque total, com crescimento de 10,5% no crédito 
livre e 1% no direcionado. 
 

 
Fonte: Valor Econômico 

 
 
Produção Agrícola 
Novamente excelente safra, com melhores índices de produtividade 

 
Em seu quarto levantamento a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) indicou que a 
safra brasileira de grãos e fibras em 2018 / 2019 terá altos índices de produtividade e poderá 
chegar a 237,3 milhões de toneladas (ton), mas 0,5% inferior a projetada em dezembro, e 4,2% 
superior a safra colhida 2017 / 2018, refletindo condições climáticas melhores nas regiões 
produtoras. 
 
Carro-chefe do agronegócio nacional a soja representará quase a metade da produção com 120,1 
milhões de ton. Já o milho primeira e segunda safra, com 91,1 milhões de ton; o arroz, com 11,3 
milhões de ton; e o algodão, com 3,6 milhões de ton representarão 95% da colheita. 
 
Neste terceiro levantamento, a CONAB aponta que a produtividade média das lavouras poderá 
chegar a 3.815 quilos por hectare (ha), ante previsão anterior de 3.775 quilos por ha e de 3.690 em 
2017 / 2018, crescimento respectivamente de 1,06% e 3,39%. A área plantada está estimada em 
62,49 milhões de ha, com aumento de 1,2% em relação a temporada anterior, justificado pelos 
aumentos na área de algodão e soja. 
 
O IBGE, em sua décima estimativa, que trabalha com ano-civil e não ano-safra, estima que a 
próxima safra de grãos e oleaginosas será de 231,1 milhões de ton, ligeiramente superior à deste 
ano, de 1,7%, e a segunda maior da história, atrás dos 240,6 milhões de ton de 2017. 
 
Os produtores de soja anteciparam o plantio, animados pelas chuvas da primavera que vieram 
intensas, entre outubro e novembro, e criaram boas perspectivas para a segunda safra de milho. As 
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cotações favoráveis do algodão e da soja incentivaram o investimento na lavoura e o aumento da 
área plantada. Pelo IBGE, a colheita de soja deverá superar 120 milhões de ton e alcançar o 
recorde de área plantada de 36,4% milhões de ha. O quadro tende a ser melhor do que 2018, 
quando as chuvas atrasaram e foram menos abundantes, postergando o plantio da soja ou até 
obrigando o replantio. 
 
As exportações do agronegócio atingiram US$ 101,69 bilhões, um novo recorde histórico em 2018, 
sendo 5,9% superior a 2017 e 1,8% superior ao recorde anterior de 2013. O crescimento foi 
impulsionado pelas importações da China, sobretudo de soja em grão, como também de carne 
bovina e celulose, US$ 9 bilhões superior a 2017. A disputa comercial entre EUA e China favorece 
os produtores brasileiros de soja no curto prazo, com elevação de preços e aumento das 
exportações. 
 
 

 
Fonte: FIESP e CONAB 

 
 
Produção Industrial 
Agenda dos 100 dias pode sacramentar reação industrial vista até agora 

 
Encerrou 2018 com crescimento de 1,1% em relação a 2017, conforme dados do IBGE. Das quatro 
grandes categorias econômicas três apresentaram resultados positivos, 13 dos 26 ramos, 42 dos 79 
grupos e 50,9% dos 805 produtos pesquisados. Pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) o 
faturamento apresentou um crescimento real de 4,1% comparando-se as médias de 2018 em 
relação a 2017, sendo o secundo ano consecutivo de alta. 
 
A situação da indústria revela um Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) em dezembro 
de 77,5%, vindo de 75,2% em novembro e 76,4% de outubro, conforme dados com ajuste sazonal, 
números esses baixos se considerada a média observada desde 2001, de 80,6%. 
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A entrada robusta de novos pedidos diante do fortalecimento da demanda levou o volume de 
produção da indústria a registrar o nível mais forte em 8 meses em novembro e os empresários a 
contratarem novos funcionários, de acordo com a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI), 
que subiu a 52,7 pontos, ante 51,1 de outubro. 
 
As categorias de bens de consumo e de bens intermediários mostraram crescimento no volume de 
novos pedidos de exportações, mas a de bens de capital apresentou queda. Com o aumento do 
volume de produção a contratação de funcionários registrou ritmo mais forte desde março e as 
quantidades de compras de insumos aumentaram, em meio as tentativas de reposição de estoques 
e previsão de crescimento de vendas. 
 
Com relação aos custos, de um lado as empresas conviveram com preços mais altos de itens como 
produtos químicos, combustíveis, metais, e de outro, redução nos custos de papelão. Assim, a taxa 
de inflação de insumos atingiu um recorde de baixa de 16 meses e, como consequência, os preços 
de venda também apresentaram avanço mais fraco. 
 
De acordo com o IBGE a produção industrial cresceu 0,2% em dezembro sobre novembro, 0,1% em 
novembro sobre outubro, na série com ajuste sazonal, completando 6 meses consecutivos de 
fracos desempenhos, ou seja, recuou em julho (0,2%), agosto (0,8%), setembro (1,7%) e outubro 
(0,1%, mas revisada em alta de 0,2%). 
 
Esse fraco desempenho da indústria guarda relação com a postergação de investimentos, 
associada a greve dos caminhoneiros, a crise na Argentina, lenta recuperação do mercado de 
trabalho e até um incêndio em grande refinaria em São Paulo. Em 2018 até novembro apenas duas 
categorias acumulam alta de produção, sendo 9,5% em bens duráveis, com destaque para 
automóveis e televisores, e 8,2% em bens de capital, com destaque para caminhões e máquinas 
para o setor agrícola. 
 
Contudo, esse desempenho ainda não recuperou as perdas entre 2014 e 2016, de 16,7%. As 
indústrias no Brasil ainda operam 16,4% abaixo do seu pico histórico, registrado em maio de 2011. 
 
Com relação às vendas de veículos, atingiram 2,57 milhões de unidades em 2018, 14,6% superior a 
2017, de acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), 
que esperava 13,7% de evolução. Em dezembro as vendas cresceram 10,3% sobre dezembro de 
2017, 234,5 mil unidades, o que inclui carros, comerciais leves, caminhões e ônibus. Sobre 
novembro as vendas evoluíram 1,6%. Já a produção atingiu 2,88 milhões de unidades, 6,7% 
superior a 2017, mas quedas relevantes em dezembro de 16,8%, 177,7 mil unidades, sobre 
dezembro de 2017, e de 27,4% sobre novembro. 
 
As exportações atingiram US$ 14,5 bilhões, ou 8,6% inferior a 2017, sendo embarcadas 629,2 mil 
unidades, uma queda de 17,9% sobre 2017, que foi o recorde histórico do setor. O desempenho foi 
basicamente afetado pela Argentina, que deve continuar com problemas. 
 
Por segmento o destaque em 2018 foi a produção de caminhões, que subiu 27,1%, para 105,5 mil 
unidades, e de ônibus, que avançou 38,2%, para 28,5 mil unidades. Em veículos leves a alta foi de 
5,8%, para 2,75 milhões de unidades. 
 
O nível de emprego na indústria de veículos cresceu 1,7% em 2018 sobre 2017, para 130,45 mil 
funcionários, sendo que em dezembro ocorreu uma queda de 0,6%, ou 803 vagas. 
 
Em máquinas agrícolas foram produzidas 65,7 mil unidades, 23,8% superior a 2017, e vendidas 
47,7 mil unidades, 12,7% superior. A produção só não foi maior por conta das exportações à 
Argentina, totalizando 12,7 mil unidades, ou 9,1% inferior.  
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Para 2019 a ANFAVEA espera crescimento de 9% na produção de veículos, 11,4% nas vendas 
internas, 11,3% em automóveis e 15,3% em veículos pesados. Nas exportações, contudo, espera-se 
queda de 6,2%, para 590 mil unidades. Já para máquinas agrícolas, conforme a expectativa de uma 
safra robusta e aumento de investimentos, espera-se crescimento na produção de 0,5%, em 
vendas internas de 10,9%, e em exportações de 2,4%. 
 
A CNI, argumentando o uso do capital político do novo governo para fazer o Brasil avançar e 
garantir um novo ciclo de crescimento, realizando inclusive o mais rápido possível as reformas 
necessárias e diminuindo os custos para a sociedade, apresentou os pilares da Agenda dos 100 Dias 
- Brasil 2019. São 36 propostas nas áreas fiscal, segurança jurídica, segurança pública, educação e 
de competitividade, divididas em 3 pilares, tais como, equilíbrio das contas públicas e eficiência do 
Estado; transformação do ambiente de negócios e exploração das fontes de crescimento e 
empregos. 
 
 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Produção Industrial 2,77 3,01 3,25 2,98 3,81 3,00 3,21 3,30 3,12 3,21 3,33 1,88
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2018r 2019 2020 2021 2022

Produção Industrial 1,10 3,35 3,20 3,40 4,00
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Comércio Varejista 
Índices de confiança e Expectativas trazem segurança ao comércio 

 
O ano de 2019 guarda boas expectativas se considerada a observada nos indicadores de 
encerramento de 2018. O Índice de Confiança do Comércio (Icom) da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) subiu 5,7 pontos em dezembro, passando de 99,4 para 105,1 pontos, o maior desde abril de 
2013. Em médias trimestrais o Icom subiu 5,5 pontos, na terceira alta consecutiva. Depois de 
passar por períodos turbulentos ao longo do ano, o comércio espera ter contabilizado aumento das 
vendas neste 4º trimestre de 2018 (4T18). A sustentação dessa recuperação dependerá da 
continuidade da melhoria do mercado de trabalho e da redução da incerteza. 
 
A alta do Icom atingiu 11 dos 13 segmentos e foi influenciada tanto pela melhora da percepção dos 
empresários com a situação atual, quanto das expectativas em relação aos próximos meses. O 
Índice de Situação Atual (Isa-Com) subiu 4,1 pontos, para 97,4, na terceira alta consecutiva, 
registrando o maior nível desde abril de 2014, assim como o Índice de Expectativas (Ie-Com) subiu 
7,0 pontos, a terceira consecutiva, atingindo 112,5, o maior desde 2011. 
 
Tanto as vendas de Natal em shoppings como as vendas a prazo, apresentaram crescimentos 
segundo suas associações, destacando-se a perspectiva positiva do cenário pós-eleições. Para a 
Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings (ALSHOP), as vendas cresceram 5,5% no Natal em 
relação a igual período de 2017. Em termos reais, no entanto, essas vendas cresceram 1,7%, se 
comparadas aos 2% de 2017. 
 
Já de acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e o Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPCBrasil) as vendas em 2018 cresceram pelo segundo ano consecutivo, após 3 anos de 
queda, sendo o melhor desde 2014. Em 2018 as consultas do comércio ao SPC para vendas a prazo 
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no período de 4 a 24 de dezembro cresceram 2,66% sobre igual período de 2017, que apresentou 
evolução de 2,13%. Em 2016 a retração foi de 2,29%, em 2015 de 4,16% e em 2014 de 8,3%. 
 
Em novembro as vendas no varejo cresceram 2,9% em relação a outubro, o maior para o mês na 
série histórica iniciada em 2000, com influência das vendas da Black Friday, segundo dados do 
IBGE. Já as vendas do varejo ampliado, considerando veículos, motos e material de construção, 
cresceram 1,5%. Os dados de outubro do varejo, no entanto, foram revisados em baixa de 1,1% 
após queda de 0,4%. 
 
No acumulado até novembro o comércio varejista apresentou uma evolução de 2,5% e o varejo 
ampliado 5,4%, em relação a igual período de 2017. A receita nominal do varejo cresceu 2,7% em 
novembro sobre outubro e, se comparado a novembro de 2017, o crescimento foi de 8,4%. Já o 
varejo ampliado cresceu 1,4% e 9,2%, respectivamente. 
 
 
Taxa de Desemprego 
Cairá, mas produtividade e tecnologia é a questão 

 
No último trimestre de 2018 a taxa de desemprego atingiu 11,6% de acordo com o IBGE, abaixo 
dos 11,9% observados no 3T18, e 11,8% do 3T17, após atingir seu recorde no 1T17. A média em 
2018 foi de 12,3%, vindo de 12,7% em 2017, lembrando que estudos demonstram uma taxa de 
desemprego neutra (TDN) no Brasil, sem pressões inflacionárias, de 8,5%. Conforme o IBGE, a 
população desempregada, ou aquelas que procuram mas não encontram, atingiu 12,2 milhões, 
2,4% inferior ao 3T18. 
 
A taxa passou a retroceder mais lentamente em 2018 e poderá chegar a um dígito apenas em 
2020, ainda que a atividade econômica seja mais firme. A média das expectativas aponta que a 
taxa de desemprego deverá ficar em 11,5% em 2019, caindo para 10,6% em 2020, com taxa de 
final de período de 10,7% e 10% respectivamente. Há, entretanto, expectativas ligeiramente 
abaixo, de 9,6% e 9,9% para 2019. 
 
Em 2018, fatores como greve dos caminhoneiros em maio, impôs uma desaceleração ao 
crescimento econômico, que ao final de 2017 apontava para 3% segundo expectativas daquele 
ano, que por consequência levaram a menor geração de empregos, sendo boa parte no setor 
informal, o que deve se repetir em 2019. Além da alta informalidade, há pontos pendências da 
reforma trabalhista a serem resolvidos no Congresso Nacional. Sem isso, a insegurança jurídica 
trava contratações por meio das novas formas previstas, como o trabalho parcial e o intermitente. 
 
Demonstrando estabilidade, o rendimento médio real habitual dos trabalhadores cresceu 0,8% no 
4T18, saindo de R$ 2.237,00 para R$ 2.254,00. Já a massa de rendimento real habitualmente 
recebida por pessoas ocupadas somou R$ 204,6 bilhões no 4T18, 1,7% superior ao 4T17, e 1,3% em 
relação ao 3T18. 
 
Conforme a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD) Contínua, quase 40% da 
população ocupada, ou seja, 92,9 milhões de pessoas, no trimestre até outubro estava na 
informalidade, dos quais 11,6 milhões de trabalhadores do setor privado sem carteira, 4,4 milhões 
domésticos também sem carteira, 19 milhões por conta própria sem CNPJ e 919 mil empregadores 
informais sem CNPJ. Com carteira assinada no setor privado são 32,9 milhões trabalhadores, 380 
mil a menos que em igual período de 2017. 
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Fonte: Valor Econômico 

 
Já o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) mostrou em 2018 um cenário 
melhor para o emprego formal, um ano quase todo positivo, com a criação líquida de 529.554 
vagas de emprego, mas fechou 334.462 em dezembro, bem aquém de compensar os quase 3 
milhões de empregos formais perdido entre 2015 e 2017. O melhor ano em termos de geração de 
empregos formais foi 2010 com a criação de 2,6 milhões. 
 
Se em dezembro houve fechamento de empregos em 7 dos 8 setores, em 2018 houve criação de 
empregos em 7 dos 8 setores, com destaque para serviços e comércio. Já pelas novas condições 
criadas pela reforma trabalhista, a intermitente mostrou criação líquida de 50.033 empregos, o 
regime de tempo parcial criação líquida de 21.374 e demissão mediante acordo 163.700. 
 
As expectativas apontam ainda para uma taxa de desemprego alta, pela duração e profundidade 
da crise, trazendo dificuldades na volta do trabalhador, além da contribuição das mudanças 
estruturais na economia. As mudanças tecnológicas, onde são poupadoras de mão de obra e 
aprendizado para as empresas em trabalhar com menos empregados, também são fatores 
inibidores. 
 
 

 
Fonte: Valor Econômico 
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Para o novo governo há um enorme desafio, com o Brasil atingindo 12 milhões de desempregados. 
As soluções apontadas pela nova equipe vão em direção de mais flexibilizações das leis trabalhistas 
além do que já foi feito. No entanto, especialistas afirmam que a maior eficiência para geração de 
empregos está no crescimento econômico e melhora no ambiente de negócios. 
 
“Carteira de Trabalho Verde Amarela” e o “Programa Nacional de Qualificação de Capital Humano” 
devem contribuir pouco para a redução do desemprego, pois a dissipação de incertezas, 
principalmente no quadro fiscal, é vista como um fator primordial para que a confiança dos 
empresários se fortaleça e o Brasil volte a crescer a taxas maiores. 
 
Lembrando que o programa “Primeiro Emprego” dava subsídios na contratação de jovens, que 
acabou não vingando não pelo custo alto, mas pela baixa produtividade e formação ruim do jovem, 
que saem do ensino médio com uma formação deficiente. Além disso, o “Pronatec”, de formação 
profissional e tecnologia, criado em 2011, não teve impacto sobre o mercado de trabalho dos 
jovens, com avaliação de resultados pouco satisfatória. 
 
Juridicamente há dúvidas inclusive se a Constituição permite a convivência de dois regimes 
diferenciados de emprego, podendo ser necessária uma PEC, cuja aprovação requer 3 quintos do 
Congresso em 2 turnos. 
 
A questão fundamental é que as empresas não vão realizar grandes investimentos sem antes ter 
uma maior previsibilidade e mais segurança em relação ao cenário macroeconômico, além da 
viabilidade da reforma da previdência e a dúvida sobre a possibilidade de aumento de impostos. A 
abertura econômica pode reduzir determinados empregos, mas há benefícios para criar empregos 
no futuro com o Brasil sendo eficiente. O que não se admite mais é concessão de subsídios ou 
desonerações como a da folha de pagamentos. 
 
Para 2019 o cenário é de otimismo, mesmo porque se espera crescimento econômico mais robusto 
em relação a 2018, com números de mercado para criação líquida de empregos variando entre 600 
mil empregos à 1,0 milhão de empregos. 
 
 

2018r 2019 2020 TDN

Final 11,6 10,7 10,0 8,5

Média 12,3 11,5 10,6 8,5

Taxa Desemprego - % anual

 
Planner 

 
 
Produto Interno Bruto - PIB 
É pelo consumo das famílias que se espera um impulso do PIB 

 
O cenário está se desenvolvendo e as atitudes sendo tomadas. Ou seja, o que se espera é uma 
evolução do PIB de forma moderada, impulsionado pelo consumo e pelo investimento privado. A 
expectativa de crescimento para o PIB em 2018 foi revista para 1,8% conforme expectativas do 
FMI, devido às condições globais mais difíceis e os efeitos retardados da greve dos caminhoneiros. 
A inflação tem recuado para níveis históricos, projetando-se para 2019 uma elevação na direção do 
ponto médio da meta conforme o hiato do produto diminua. 
 
Com o fim das incertezas relacionadas as eleições, a economia brasileira caminha para uma 
evolução mais forte ao longo de 2019, ainda que não se espere uma expansão relevante. As 
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condições dadas são a enorme ociosidade de recursos, dos juros e da inflação baixos, da solidez 
das contas externas e menor endividamento das empresas e do consumidor. Nesse ambiente, a 
retomada pode ganhar fôlego sem gerar pressões inflacionárias, com a taxa Selic inalterada por um 
período considerável, o que aqui consideramos para todo o ano de 2019. 
 
Há ainda a melhora no mercado de crédito, englobando o comportamento de empréstimos 
bancários, do mercado de capitais e de captações externas, com um mercado de trabalho um 
pouco melhor, com geração de empregos. Se as reformas avançarem e o quadro internacional não 
se deteriorar é factível um crescimento de 2,5% a 3,0% em 2019. Nessas condições, para o 2º 
semestre de 2019 (2S19) é possível o PIB crescer a um ritmo anualizado de 3% a 4%. 
 
O crescimento do PIB no 3T18 em relação ao 2T18 foi de 0,8%, alta mais forte que os 0,2% do 2T18 
sobre o 1T18, quando ocorreu a greve dos caminhoneiros. O segmento de transporte e a indústria 
de transformação, que registraram os piores desempenhos no 2T18, respectivamente quedas de 
1,6% e 0,6%, tiveram desempenho acima da média no 3T18, respectivamente altas de 2,6% e 
0,83%. 
 
A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) terá uma expansão mais moderada do que em 
recuperações anteriores, quando chegou a crescer a taxas de dois dígitos nos períodos que se 
seguiram a recessões. Há muita capacidade ociosa, com o custo de capital ainda alto e o BNDES 
muito seletivo na avaliação de projetos. 
 
O ano de 2018 deve encerrar com taxa de investimento de 3,5% e de 6,5% em 2019. No 3T18 o 
forte crescimento de 6,6% está longe de apontar uma dinâmica forte dos investimentos 
produtivos, pois parte desse aumento se deve a questões contábeis de importações de 
plataformas de petróleo que já estavam no Brasil, resultado da mudança da legislação do Repetro. 
 
Apesar disso, a abertura mensal, por meio dos dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção 
Física (PIM-PF), revela que o volume produzido apresentou queda nos 3 meses, de julho a 
setembro. Ainda que a indústria de transformação tenha começado o 3T18 com um carregamento 
estatístico positivo, de 4,2%, terminou o período com um crescimento de 2,7% no indicador da 
PIM-PF. O que chama a atenção no desempenho desse segmento é que, enquanto os indicadores 
de confiança dos empresários dos demais setores apontam forte recuperação em novembro, a 
confiança da indústria apresentou apenas uma tímida melhora, a primeira desde maio. O 
segmento que foi um dos motores do crescimento nos quatro trimestres de 2017 parece ter 
perdido fôlego no período mais recente. 
 
O comércio, segmento com o segundo melhor resultado do 3T18, crescimento de 1,1%, 
apresentou comportamento oposto ao da indústria de transformação nos dados mensais. O 
indicador da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) entrou no 3T18 com carregamento estatístico 
nulo e fechou o período com alta de 2,1%. Já os indicadores de confiança dos empresários do 
comércio e consumidores mostraram forte crescimento em agosto e, especialmente em setembro, 
praticamente deixando o pessimismo de lado no caso dos empresários. O emprego formal do 
segmento também apresentou melhora, com alta de 6,5% no trimestre. 
 
Um dos segmentos mais prejudicados pela crise, a indústria de construção civil começa a esboçar 
uma recuperação, em linha com os indicadores de emprego formal e de confiança empresarial. 
 
Pela ótica da demanda, há uma recuperação do consumo das famílias, que cresce pelo sétimo 
trimestre consecutivo, mesmo no cenário de grandes incertezas do período pré-eleitoral. A 
melhora da confiança no último trimestre indica que há uma tendência positiva para o consumo. 
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O PIB agrícola, com boas perspectivas para 2019, será fundamental para manter a trajetória de 
crescimento econômico. A próxima safra poderá chegar perto ou até mesmo superar o recorde de 
2017, estimulando a economia e impulsionando as exportações. Se as previsões se confirmarem, 
de clima favorável e preços, a agropecuária poderá repetir desempenho similar a 2017, quando o 
PIB evoluiu 1,1%, mas o PIB agrícola 12,5%, que compensou a estagnação da indústria e o 
crescimento de 0,5% dos serviços. 
 
Em 2018 nos quatro trimestres acumulados até setembro, o PIB cresceu 1,4%, com avanço de 1,5% 
dos serviços, de 1,3% da indústria e 0,4% da agropecuária. Contudo, uma safra como a esperada 
para 2019 poderá potencializar o PIB. O setor tem peso de 5,4% no PIB e é responsável por 3,2% do 
emprego, ou 1,5 milhão de empregados. Levando-se em conta o agronegócio como um todo, 
calcula-se que chegaria a 25% do PIB. Apesar da forte demanda de crédito no começo da safra 
2018 / 2019 já terem se esgotados e outras correrem risco, há garantias por outras fontes de 
financiamento e recursos próprios dos produtores. 
 
É pelo consumo das famílias que se espera um impulso do PIB, com estimativas de gastos dando 
um salto de 1,8% para 2,4%, o que anima o setor de serviços, que exibiu trajetória tímida em 2018 
e que representa 67% do PIB pelo lado da oferta, com estimativa de crescimento avançando de 
1,3% para 2% em 2019. 
 
 

4T18 1T19 2T19 3T19 4T19

Total 1,78 2,23 2,54 2,81 2,91

Agropecuária 2,98 2,47 2,71 2,98 2,67

Industrial 2,09 2,21 2,89 2,86 2,82

Serviços 1,48 1,99 2,27 2,45 2,47

Planner -  entrada Pesquisa Focus 28/1

2018 2019 2020 2021 2022

Total 1,39 2,58 2,55 2,60 3,00

Agropecuária 0,23 2,67 3,02 3,10 3,20

Industrial 1,29 2,76 2,98 3,15 3,10

Serviços 1,33 2,23 2,49 2,81 2,97

Planner -  entrada Pesquisa Focus 28/1

PIB Trimestral - %

% em relação igual trimestre ano anterior

PIB - % anual

 
 
 
- Hiato do Produto, ou de Recursos 
Cálculos mais elaborados sugerem hiato negativo maior, o que permite juros reais neutros por mais tempo 

 
Um hiato positivo ocorre quando há escassez de recursos, isto é, excesso de demanda. Não há 
dúvidas que hoje o hiato é negativo, ou seja, há ociosidade de recursos. 
 
No entanto, quando o hiato caminhar para zero, a política monetária praticada terá que estar 
próxima do juro neutro. Atualmente ela está abaixo do neutro, para estimular a economia e 
colocar em utilização os recursos ociosos. Pelos cálculos do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) 
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os juros reais neutros no Brasil estão em torno de 4,5%. Com meta de inflação em 4,0% em 2020, a 
taxa nominal de juros neutra, com inflação na meta, é em torno de 8,7%. 
 
Assim, quanto maior for a ociosidade de recursos, mais tempo levará para o hiato deixar de ser 
negativo. 
 
Portanto, mais tempo terá o BC antes de iniciar um ciclo de alta das taxas de juros, 
consequentemente, menor será o crescimento da dívida pública até lá. Ou seja, o importante em 
2019 é acompanhar o ritmo de fechamento do hiato. Quanto mais o mercado se convencer de que 
ele irá continuar negativo por mais um bom período, mais tempo haverá para que o sistema 
político resolva o problema fiscal brasileiro, com a reforma da Previdência em destaque. 
 
Há inúmeros cálculos do hiato, sendo os mais rotineiros de 3% a 4% negativos e que o fechamento 
do hiato negativo ocorrerá por volta do 2S19, podendo inclusive acontecer antes. Por outro lado, 
recente publicação da Instituição Fiscal Independente (IFI), que emprega metodologia mais 
próxima da utilizada pela Comissão Europeia, sugere que o hiato está em torno de 7% a 8% 
negativos. Ou seja, tomando-se como base essa nova premissa, o hiato negativo deve fechar em 
2020, rodando com juros reais mais baixos durante muito tempo, suficiente para se colocar a 
dívida pública como proporção do PIB em trajetória de queda ou de estabilidade. 
 
 
Orçamento da União - PPA, LDO e LOA 
Será influenciado positivamente pelas novas premissas e estrutura de governo 

 
O Orçamento da União, que é precedido pelo Plano Plurianual (PPA), seguido da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e finalmente Lei Orçamentária da União (LOA), em uma votação simbólica, 
rápida e sem grande discussão foi aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro e já havia sido 
objeto de um amplo acordo durante sua aprovação na Comissão Mista de Orçamento (CMO). 
 
A sanção pelo então presidente Temer não ocorreu, mas posteriormente, em janeiro, pelo eleito 
Jair Bolsonaro com dois vetos. Esse Orçamento ainda considera a estrutura do governo anterior e 
deve passar por ajustes, além do que os vetos passarão por análise do Congresso Nacional. 
 
A Lei 13.808, de janeiro de 2019, estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício 2019 
em R$ 3,382 trilhões. O relator do orçamento, senador Waldemir Moka (MDB-MS), manteve as 
projeções de receita, de crescimento e meta fiscal apresentadas pelo governo Temer, destacando-
se evolução de 2,5% para o PIB em 2019, IPCA de 4,25%, taxa Selic de 8,0%, taxa de câmbio de R$ 
3,66 e meta de déficit primário de R$ 139,0 bilhões. 
 
O Orçamento aprovado definiu o Salário Mínimo de R$ 1.006,00, com premissas de reajuste de 
5,45%, resultado de um INPC de 4,2% esperado para 2018, do crescimento real do PIB de 1,0% em 
2017 e do resíduo de R$ 1,75 decorrente do reajuste concedido a menor em janeiro de 2018. No 
entanto, o presidente Jair Bolsonaro, em Decreto assinado em 1º de janeiro, fixou o salário mínimo 
vigente para 2019 em R$ 998,00 e contempla um reajuste de 4,6%. Isso acabará gerando um ganho 
fiscal de R$ 2,4 bilhões, impactando diretamente as despesas de Previdência. 
 
As estimativas da área técnica do governo são de que cada R$ 1,00 tem impacto em torno de R$ 
300 milhões / ano nas contas públicas. A definição de um reajuste menor ocorre por conta da regra 
que está em seu último ano de vigência e que prevê a correção pelo INPC além da variação do PIB 
de dois anos atrás. Logo, o INPC em 12 meses até dezembro estava em 3,56% e o PIB de 2017 em 
alta de 1,0%. 
 
Na realidade, essa regra tem que ser discutida em 2019 para validar o reajuste nos próximos anos, 
que envolve a questão previdenciária. Dada as condições favoráveis para 2019, as regras atuais, se 
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mantidas, vai trazer altas reais ao salário mínimo e manter sobrecarregadas as contas 
previdenciárias. Há quem defenda apenas a manutenção do poder de compra, ou seja, correção 
pela inflação, mas há argumentos para um congelamento dependendo da evolução das contas 
públicas, o que por sinal é mais sensível politicamente e deve ser menos provável. 
 
 
Arrecadação 
Sem expressão do PIB, a melhor em 4 anos 

 
A Receita Federal (RF) registrou arrecadação em 2018 de R$ 1,457 trilhão, uma evolução real de 
4,74% sobre 2017, refletindo sem dúvida uma atividade econômica melhor, por conta não só das 
receitas administradas (RA), cuja tributação está ligada ao desempenho econômico, como receitas 
não administradas (RNA), que incluem entre outros royalties de petróleo, que performou bem em 
2018, mas provavelmente não se repetirá na mesma intensidade em 2019. Nas RA’s o crescimento 
real verificado foi de 3,41% atingindo R$ 1,398 trilhão, sendo o primeiro ano de crescimento após 4 
anos consecutivos de queda. 
 
Contudo, em dezembro a arrecadação mostrou uma queda real de 1,03%, para R$ 141,529 bilhões, 
frente a dezembro de 2017, já tendo apresentado queda real de 0,27% em novembro, para R$ 
119,420 bilhões, em relação a novembro de 2017, basicamente influenciada pela receita não 
recorrente com programas de regularização tributária no final de 2017. 
 
Houve novamente aumento expressivo na receita própria de outros órgãos federais, que incluem 
principalmente os royalties de petróleo, que apresentou aumento real de 24,77% em dezembro 
sobre igual período de 2017, para R$ 2,91 bilhões, já tendo crescido 44,07% em novembro, 
atingindo R$ 2,834 bilhões. 
 
Por outro lado, devido às desonerações tributárias, o governo deixou de arrecadar R$ 8,266 bilhões 
em dezembro, acumulando em 2018 R$ 84, 239 bilhões, 0,71% superior a 2017. Em dezembro, 
somente com Simples e Microempreendedor Individual (MEI), o não recebimento atingiu R$ 1,181 
bilhão, com Cesta Básica R$ 950 milhões e a desoneração da Folha de Pagamentos R$ 2,112 
bilhões. 
 
Em 2018 as desonerações representaram em termos nominais 5,78% se comparado aos 6,23% de 
2017. Das desonerações, a Folha de Pagamentos representou 14,23% em 2018 e 16,38% em 2017, 
tendo apresentado queda de 12,4% sobre 2017. 
 
A arrecadação em 2019 vai depender não só das expectativas de crescimento econômico, como 
também da agenda das concessões, onde alguns leilões de petróleo não estão no Orçamento, e a 
própria receita da Eletrobrás só será considerada no Orçamento se houver sinalização concreta do 
governo sobre o assunto. 
 
Embora sem data de debate e de efetivação, o novo Ministério da Economia pretende reduzir de 
34% para 15% a tributação sobre o lucro das empresas, sendo 25% de Imposto de Renda (IRPJ) e 
um adicional de 9% de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Isso é muito importante, já 
que vários países, dentre os quais da América Latina, estão com projetos nesse sentido. Os dois 
impostos respondem por aproximadamente 17% da RA. A contrapartida disso será a cobrança de 
IR sobre dividendos e juros sobre capital próprio, que deverá ter alíquota de 15%. 
 
Lembrando que em dezembro de 2017 Donald Trump sancionou o maior corte de impostos nos 
EUA desde a década de 80, reduzindo a alíquota paga pelas empresas de 35% para 21%. Em 
relação a atividade econômica, para os EUA o efeito desse estímulo fiscal o impacto mais forte foi 
no primeiro ano, em 2018, e provavelmente em 2019, mas perderá efeito nos anos seguintes. Em 
termos de altas adicionais estimadas para o PIB devem ter atingido entre 0,3% e 0,8% em 2018. 
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Contas Públicas 
Déficit primário pode ser melhor do que se imagina 

 
O Governo Central (GC), que reúne as contas do Tesouro Nacional (TN), Previdência Social (PS) e 
Banco Central (BC), registrou déficit primário de R$ 31,784 bilhões em dezembro, contribuindo 
para isso o déficit de R$ 23,089 bilhões do TN, o déficit de R$ 8,893 bilhões da PS e um resultado 
positivo de R$ 199 milhões do BC. 
 
Em 2018 o GC apresentou um déficit primário de R$ 120,258 bilhões, equivalente a 1,7% do PIB em 
termos reais, cumprindo com razoável folga a meta fiscal de um déficit de R$ 159,0 bilhões. 
Contudo, apesar da melhora, constitui-se no quinto ano consecutivo de déficit. Em 2017 o déficit 
atingiu R$ 124,261 bilhões, ou 1,9% do PIB. O que mais impactou o resultado de 2018 foi o déficit 
da PS de R$ 195,197 bilhões e o resultado negativo de R$ 714 milhões do BC, sendo minimizado 
pelo superávit de R$ 75,654 bilhões do TN. 
 
O resultado abaixo da meta refletiu uma performance melhor da despesa e o chamado 
“empoçamento”, ou os recursos autorizados mas não gastos pelos ministérios, assim como os 
recursos reservados para subvencionar o preço do diesel, que não foram utilizados na sua 
totalidade. Além disso, como em 2017, podem ter ocorrido erros nas estimativas de despesas 
obrigatórias. 
 
O governo federal registrou despesas em 2018 de R$ 1,287 trilhão, representando 95,54% do Teto 
dos Gastos, de R$ 1,347 trilhão, onde todos os entes cumpriram o limite, mas considerando o uso 
de compensação feita pelo Executivo para os demais Poderes. A receita líquida total do GC 
registrou um aumento real de 2,6% em 2018 sobre 2017, atingindo R$ 1,227 trilhão. 
 
Sobre o “empoçamento”, em dezembro atingiu R$ 7,7 bilhões, vindo de R$ 12,2 bilhões em 
novembro, revelando o esforço dos Ministérios em racionalizar a execução financeira. O destaque 
ficou por conta do Ministério da Justiça com R$ 1,3 bilhão, vindo de R$ 1,4 bilhão em novembro, 
Ministério da Saúde com R$ 1,1 bilhão, vindo de R$ 2,5 bilhões em novembro, seguido por 
emendas parlamentares com R$ 1 bilhão, vindo de R$ 1,8 bilhão em novembro. 
 
Os investimentos do governo federal em 2018 somaram R$ 53,132 bilhões, o que representa 
aumento de 16,3% sobre igual período de 2017, de R$ 45,694 bilhões. A relação investimento / PIB 
chegou a 0,77%, quando em 2017 foi de 0,70%, mas muito abaixo dos 1,34% de 2014. Essa redução 
na realidade guarda relação com o aumento das despesas obrigatórias e o grande desafio do novo 
governo é mudar essa tendência. Já no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) os 
investimentos atingiram R$ 27,595 bilhões, sendo R$ 4,569 bilhões no Programa Minha Casa 
Minha Vida (MCMV). 
 
Já em dividendos o governo obteve uma receita de R$ 560,8 milhões, recebidos de empresas 
estatais em dezembro, sendo a maior pagadora a Petrobras, com R$ 374 milhões, seguida do 
Banco do Brasil com R$ 182,7 milhões. Em 2018 o governo recebeu R$ 7,676 bilhões em 
dividendos e participações, com a Caixa Econômica Federal (CEF) sendo a maior pagadora com R$ 
2,804 bilhões, seguida de Banco do Brasil com R$ 2,204 bilhões e do BNDES com R$ 1,5 bilhão. 
 
 
- Regra de Ouro 
Suficiência, embora em estado de alerta 

 
O TN projeta em R$ 93,9 bilhões, revisado de R$ 109,2 bilhões, o déficit da Regra de Ouro para 
2019, dispositivo constitucional que veda ao governo se endividar para fazer gastos correntes, 
considerando já R$ 141,2 bilhões de receita contábil decorrente do lucro do BC. Em 2018 a regra 
foi cumprida com suficiência de R$ 35,8 bilhões. 
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2018r 2019 2020 2021 2022

Resultado Primário -1,70 -1,37 -0,67 -0,10 0,20

Resultado Nominal -7,09 -6,71 -5,98 -5,10 -4,86 

Dívida Líquida do Setor Público - DLSP 53,80 56,70 57,90 59,80 60,30

Planner -  entrada Pesquisa Focus 28/1

Fiscal - % do PIB

 
 
 
- Setor Público Consolidado - SPC 
Superavitário graças a maior volume de transferências para Estados e Municípios 

 
O desempenho fiscal do SPC, que considera o governo central, Estados, Municípios e estatais, 
exceto Petrobras e Eletrobrás, foi favorecido ao longo de 2018 por alguns resultados positivos dos 
governos estaduais e municipais, mas registrando déficit primário de R$ 41,133 bilhões em 
dezembro, após superávit de R$ 2,008 bilhões em novembro. Esse superávit ocorreu dado o maior 
volume de transferências para Estados e Municípios, com destaque para royalties de petróleo, 
resultado da desvalorização cambial e a alta do preço do petróleo. 
 
Em dezembro o déficit do governo central atingiu R$ 32,755 bilhões, sendo R$ 116,167 bilhões no 
ano, os Estados e Municípios um déficit de R$ 9,381 bilhões, sendo superávit de R$ 3,492 bilhões 
no ano, e as estatais um superávit de R$ 1,003 bilhão, sendo superávit de R$ 4,417 bilhões no ano. 
Em 2018 o déficit primário atingiu R$ 108,258 bilhões, 1,57% do PIB, abaixo, portanto, da meta de 
R$ 161,3 bilhões para 2018, fato que já era esperado. Para 2019 a meta é de um déficit primário de 
R$ 139 bilhões. 
 
 
Balanço de Pagamentos 
IDP garante com folga crescimento déficit Transações Correntes e queda saldo Balança Comercial 

 
Considera perspectivas econômico-financeiras para o cenário internacional, em especial as 
relativas ao desempenho da atividade econômica dos principais parceiros comerciais. Contemplam 
ainda, projeções para a economia doméstica em 2019, bem como efeitos defasados da evolução 
do câmbio ao longo de 2018. Entre os efeitos considerados, também estão os impactos das 
mudanças promovidas pelo Repetro, que abrangem importações em torno de US$ 15 bilhões no 
ano, cabendo ressaltar o elevado grau de incerteza que envolve esse valor. 
 
 

2018r 2019 2020 2021 2022

Conta Corrente -14,5 -30,8 -37,4 -43,1 -46,3 

Investimento Direto no País - IDP 88,3 91,0 92,0 91,0 99,0

Planner -  entrada Pesquisa Focus 28/1

Balanço de Pagamentos - US$ bilhões
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- Transações Correntes 
Déficit em crescimento, dobrando em 2019 

 
Em dezembro houve déficit em transações correntes de US$ 815 milhões, abaixo das expectativas 
do BC de US$ 1,5 bilhão, mas uma queda relevante se comparada aos US$ 2,069 bilhões de igual 
período de 2017. O resultado abaixo do esperado pelo BC tem reflexo da Balança Comercial, que 
ficou acima do previsto. 
 
Em 2018 o déficit em conta corrente atingiu US$ 14,511 bilhões, 0,77% do PIB, subindo fortemente 
em relação aos US$ 7,235 bilhões de 2017, ou 0,35% do PIB. Houve ainda os efeitos das operações 
de exportações e importações abrangidas pelo Repetro. O BC espera para 2019 uma evolução 
ainda mais forte desse déficit, atingindo US$ 35,6 bilhões, ou 1,8% do PIB. 
O déficit em conta corrente é um dos mais importantes indicadores de solvência externa, 
considerando-se uma medida ideal déficits abaixo de 3,5% do PIB, formado basicamente pelo 
comércio exterior (exportações menos importações), pelos serviços (turismo internacional, fretes e 
aluguel de equipamentos, entre outros) e remessas de rendas (lucros, dividendos e juros). Quando 
o país gasta mais do que recebe nas transações com outros países, é obrigado a atrair capitais sob 
forma de empréstimos e investimentos para cobrir a diferença, ou se desfazer de ativos no 
exterior. 
 
 
- Balança Comercial 
Queda expressiva do saldo pode ser compensada pelo PIB Agrícola 

 
Marcado pelo crescimento mais forte das importações o superávit da Balança Comercial atingiu 
US$ 58,298 bilhões em 2018, uma retração de 12,9% em relação a 2017, resultado de exportações 
de US$ 239,523 bilhões, 9,6% superior a 2017, e importações de US$ 181,225 bilhões, 19,7% 
superior a 2017, conforme divulgação do Ministério da Economia. Em dezembro houve um 
superávit de US$ 6,639 bilhões, 32,8% superior a dezembro de 2017. 
 
O fortalecimento da China, como principal parceiro comercial do Brasil, resultado do conflito com 
os EUA, foi um dos fatores que marcaram a exportação brasileira de produtos básicos em 2018, 
com fatia passando de 23% em 2017, para 27,8% em 2018 e crescimento de 32,2%. Por outro lado, 
a piora da crise econômica na Argentina, outro grande parceiro comercial do Brasil, impôs forte 
desaceleração às exportações do país, caindo 15,5% em 2018 sobre 2017 e reduzindo sua fatia de 
8,1% para 6,2% em 2018. Aos EUA houve crescimento das exportações em 6,6%, com fatia de 12,% 
praticamente estabilizada. A performance dos parceiros, contudo, pode continuar trazendo novos 
impactos em 2019. 
 
A continuidade das discussões de entendimento entre EUA e China e sua rápida definição é 
fundamental para o comércio brasileiro. Além disso, há questões que podem penalizar o comércio 
com o mundo árabe, face a intenção do novo governo em transferir a embaixada brasileira para 
Jerusalém. Há ainda expectativas com a própria China e as declarações do novo governo contra 
suposto domínio dos chineses em importantes setores da economia, mas aqui relacionados aos 
investimentos diretos no Brasil. 
 
As exportações do agronegócio atingiram US$ 101,69 bilhões, um novo recorde histórico em 2018, 
sendo 5,9% superior a 2017 e 1,8% superior ao recorde anterior de 2013. O crescimento foi 
impulsionado pelas exportações a China, sobretudo de soja em grão, como também de carne 
bovina e celulose, US$ 9 bilhões superior a 2017. 
 
Embora o superávit de 2018 seja inferior ao de 2017, de US$ 66,990 bilhões, demonstra um 
resultado bastante robusto mesmo com o descompasso que decorre em grande medida de um 
maior dinamismo da economia brasileira. Além da questão do Repetro, regime fiscal aduaneiro 
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aplicado a equipamentos para o setor de petróleo, que impactou tanto importações como 
exportações, a crise argentina, um dos mercados mais importantes para as exportações de 
manufaturados brasileiros, notadamente para a indústria automobilística. Como destaque em 
novembro, os embarques totais para a Argentina recuaram 40%. 
 
Para 2019 o BC projeta um superávit de US$ 38 bilhões, abaixo dos US$ 41,6 bilhões estimados em 
setembro. Já o Ministério da Economia tem como meta elevar a corrente de comércio para 30% do 
PIB até o fim de 2022, hoje em torno de 23%. 
 
 

2018r 2019 2020 2021 2022

Exportações 239,5 248,3 256,9 265,0 301,0

Importações 181,2 195,7 210,3 220,7 248,9

Saldo 58,3 52,6 46,6 44,3 52,1

Planner -  entrada Pesquisa Focus 28/1

Balança Comercial - US$ bilhões

 
 
 
- Serviços 
Déficit em crescimento, refletindo recuperação da renda e volume na corrente de comércio 

 
Para 2019 o BC estima incremento de 10,3%, atingindo US$ 38,4 bilhões, destacando-se as 
perspectivas de despesas líquidas mais elevadas com viagens, 30,8% superior, repercutindo o 
cenário de expansão da renda, e com transportes, 15,4% superior, em virtude do maior volume na 
corrente de comércio. Para os gastos com viagem, o BC estima saída líquida de US$ 17 bilhões e, 
para transportes, saída de US$ 7,5 bilhões. 
 
 
- Investimento Direto no País - IDP 
Em crescimento, com destaque para investimentos em ações 

 
O Brasil apresentou em 2018 a entrada de US$ 88,314 bilhões em Investimento Direto no País 
(IDP), correspondendo a 4,70% do PIB, evoluindo frente aos 3,92% de 2017, e cobrindo com folga o 
déficit em transações correntes. Em dezembro houve entrada de US$ 8,950 bilhões e espera-se 
entrada de US$ 4,3 bilhões para janeiro de 2019. Já o resultado de novembro foi o melhor para o 
mês desde 1995, início da série histórica, quando atingiu US$ 10,274 bilhões. 
 
Compõe o IDP os recursos destinados à participação no capital e os empréstimos diretos 
concedidos por matrizes de empresas multinacionais às suas filiais no Brasil e vice-versa. O retorno 
de investimento brasileiro no exterior também integra essas estatísticas. 
 
O investimento para participação em capital em 2018 foi de US$ 55,994 bilhões, sendo que desse 
total US$ 14,984 bilhões correspondeu a reinvestimento de lucros. Já os empréstimos 
intercompanhia responderam por ingressos líquidos de US$ 32,320 bilhões. 
 
Com a expectativa mais favorável para a economia em 2019 o BC acredita no estímulo de IDP, com 
a estimativa agora de US$ 90 bilhões, de US$ 80 bilhões anterior. A previsão já incorpora, entre 
outros, as contrapartidas das importações de plataformas com as mudanças do Repetro. Estima-se 
ainda elevação dos investimentos em ações, para US$ 5 bilhões, ante saídas líquidas de US$ 3 
bilhões em 2018. 
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Dívida Pública 
Crescimento bruto amenizado pela baixa inflação e Taxa Selic em mínima histórica 

 
O BC tem deixado muito claro, e não é novidade, que a contenção do endividamento depende da 
volta dos superávits primários. Há 5 anos as despesas não-financeiras do setor público superam as 
receitas. Nas condições atuais um cenário fiscal favorável é rigorosamente dependente da 
aprovação de reformas, que sinalizem o retorno gradual a superávits primários compatíveis com a 
estabilidade estrutural da dívida pública. 
 
Pelo Relatório Quadrimestral de Projeções da Dívida Pública (RPDP) do TN, os cenários utilizados 
para a trajetória da Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG), consideram a aprovação de pelo menos 
a reforma da previdência que está em tramitação no Congresso ainda em 2019. Em novembro a 
dívida bruta do governo atingiu 77,3% do PIB, ante 77% em outubro e 74,1% em 2017. A relação 
deve atingir 80,6% em 2022 e cair gradualmente até atingir 73,2% em 2027. Esta evolução pode 
cair no caso de fatores positivos ao longo dos anos. 
 
A despesa do setor público com pagamento de juros da dívida em 2018 está no menor nível desde 
2014, em R$ 352,275 bilhões. Com a taxa Selic em sua mínima histórica e a inflação baixa, o gasto 
acumula retração de 4,1% em relação a 2017, mesmo com o aumento das perdas do BC com os 
contratos de swap. O ano de 2018 será o terceiro consecutivo de queda dessas despesas, após o 
salto de 61% observado em 2015. 
 
Para a Coordenação de Operações da Dívida Pública as diretrizes para a gestão da Dívida Pública 
Federal (DPF) em 2019 continuam as mesmas, com relação à substituição de papéis pós por 
prefixados e alongamento. No Plano Anual de Financiamento (PAF) para 2019 a DPF poderá oscilar 
entre R$ 4,1 trilhões e R$ 4,3 trilhões. 
 
A DPF de acordo com o TN subiu 1,32% nominais em dezembro sobre novembro, atingindo R$ 
3,877 trilhões, mantendo-se no intervalo estabelecido pelo PAF, entre R$ 3,78 trilhões e R$ 3,98 
trilhões. Já a Dívida Pública Mobiliária Federal Interna (DPMFi) cresceu 1,33%, para R$ 3,728 
trilhões, 96,2% da DPF, e a Dívida Pública Federal externa (DPFe) atingiu R$ 148,2 bilhões, ou US$ 
38,25 bilhões, uma alta de 0,84%. 
 
O percentual vincendo da dívida interna em 12 meses ficou em 16,32%, contra 16,37% em 
novembro. Já o prazo médio ficou em 4,11 anos, ante 4,19 anos em novembro. Convém destacar o 
recuo para 4,72 anos em novembro, de 5,04 da DPMFi face a maior emissão de papéis prefixados, 
em linha com os objetivos do TN. 
 
A participação dos papéis pós-fixados na DPF subiu para 35,51% em dezembro (35,40% em 
novembro), sendo que pelas metas do PAF de 2018, o volume desse tipo de título deve oscilar 
entre 33% e 37% do total. Já os prefixados representam 33,03% da DPF (32,86% / de 32% a 36%), 
os atrelados a índices de preços 27,46% (27,72% / de 27% a 31%) e os atrelados a câmbio 4,% 
(4,02% / de 3% a 7%). 
 
Com relação ao custo médio acumulado nos últimos 12 meses do estoque da DPF fechou 
novembro em 10,11%, pouco superior aos 10,06% registrados em outubro, e o custo da DPMFi em 
9,60%, de 9,74% em outubro. Já o custo para a DPFe aumentou para 23,26%, frente a 18,63% em 
outubro. 
 
A participação de investidores estrangeiros na DPMFi caiu para 11,22%, de 11,74% em novembro, 
menor nível desde setembro, com valor de R$ 418,41 bilhões, ou 10,79% da DPF. Contudo, houve 
crescimento de R$ 15,8 bilhões no acumulado do ano, interrompendo 2 anos consecutivos de 
queda do estoque de estrangeiros. Em 2016 houve uma redução de R$ 70 bilhões e em 2017 de R$ 
11,5 bilhões. 
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Os fundos de investimento tiveram participação de 26,91% em dezembro (26,28 em novembro) na 
DPMFi, as instituições de previdência responderam por 24,96% (24,70%), as instituições financeiras 
22,74% (23,08%), o governo 4,24% e as seguradoras 4,11%. 
 
 
- Dívida Líquida do Setor Público - DLSP 
Taxa de juros implícita capta média de diferentes indicadores, inclusive o custo do swap cambial do BC 

 
O setor público não financeiro fechou 2018 com uma dívida líquida de R$ 3,696 trilhões, uma alta 
de 1,43% sobre novembro, o que representou 53,8% do PIB, vindo de 53,3%. Em 2018 a dívida 
subiu 2,1% pontos percentuais do PIB, os juros agregou uma alta de 5,5 pontos, enquanto o ajuste 
cambial gerou uma redução de 2,5 pontos. O déficit primário contribuiu para uma alta da dívida de 
1,6 pontos, enquanto a evolução do PIB uma queda de 2,4 pontos. 
 
Pelo RPDP a relação dívida / PIB esperada para 2018 era de 54,9%, subindo até 2024 quando então 
inicia trajetória de queda encerrando 2027 em 61,3%. 
 
O custo de carregamento da DLSP subiu para 11,8% em novembro, de 11,7% em outubro, quando 
medido em 12 meses. Apenas a dívida do governo federal e do BC, que está incluída na DLSP, o 
custo passou para 13%, de 12,9%. A taxa de juros implícita capta uma média das taxas incidentes 
sobre ativos e passivos da DLSP. A dívida mobiliária, por exemplo, tem diferentes indicadores, 
como taxa Selic e índices de preços. Outro fator que influencia a taxa implícita é o custo das 
operações de swap cambial, que o BC negocia para dar proteção e conter volatilidade do mercado. 
 
 
- Relação financeira Banco Central / Tesouro Nacional 
Novas regras para resultado das reservas internacionais e operações com derivativos cambiais 
 
O Projeto de Lei (PL) 9283/17, que trata da relação financeira do TN e BC, de autoria do Senador 
Ricardo Ferraço (PSDB-ES), recebeu parecer favorável do relator Pauderney Avelino (DEM-AM) e 
agora segue para sanção presidencial se não houver recursos. O PL traz novas regras para a 
destinação dos resultados do BC, reduzindo os fluxos de transferência entre TN e BC, com um 
sistema mais transparente, de cobertura de resultados positivos ou negativos do BC e menor 
pressão sobre o endividamento público. 
 
O lucro do BC na administração das reservas internacionais e nas operações internas com 
derivativos cambiais usadas para controlar o volume de dólares na economia, apurado em balanço 
semestral, era transferido ao TN com depósito em dinheiro na Conta Única da União. Já os 
prejuízos eram cobertos pelo TN, mediante entrega de títulos públicos ao BC. Com o PL o resultado 
será destinado a uma “Reserva de resultado” que integrará o balanço do BC e só poderá ser usada 
para cobrir os prejuízos do próprio BC. Desde que autorizado pelo CMN esses recursos poderão ser 
usados para pagar a DPMFi. 
 
O TN tinha interesse no PL, pois aperfeiçoa a gestão do controle da inflação ao assegurar que o BC 
disponha de títulos públicos em montante suficiente para a execução da política monetária, além 
de trazer menor volume de emissão de títulos do TN para o BC, resultando futuramente em menor 
gasto com pagamento de juros. 
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- Necessidade Líquida de Financiamento - NLF 
Nada de anormal 

 
Para 2019, segundo o TN, a NLF é de R$ 779,7 bilhões. Já os vencimentos da DPF somam R$ 747 
bilhões, sendo R$ 12,6 bilhões de DPFe, R$ 95,2 bilhões de encargos no BC e R$ 639,1 bilhões de 
DPMFi. Neste caso, 70% dos vencimentos se concentram no 1S19 e contam com reserva de 
liquidez do TN para cobertura superior a 6 meses. 
 
 
- Relação Dívida / PIB - Líquida e Bruta 
Apesar da criatividade passada, dívida líquida é a referência 

 
No passado recente o processo de injeção de recursos do TN no BNDES levou o mercado a migrar 
seu foco sobre solvência fiscal do país da dívida líquida para a bruta. Mesmo a dívida bruta sendo 
usada mais em comparações internacionais, a dívida líquida é, economicamente, um indicador 
mais adequado para avaliar as reais condições de solvência, principalmente se for feita análise 
mais refinada, na qual se considere ativos mais líquidos e acionados mais rapidamente, que o 
governo poderia utilizar em caso de crise, como são as reservas internacionais e os recursos na 
Conta Única do TN. 
 
 

 
Fonte: Valor Econômico 

 
 
- Relação Dívida Consolidada Líquida / Receita Corrente Líquida 
Necessidade de formalização de uma relação pelo Congresso Nacional 

 
Um dos principais indicadores de solvência de entes públicos, essa relação atingiu o maior nível em 
10 anos em se tratando de União e é motivo de preocupação. Isso está retratado no Relatório 
Contábil do Tesouro Nacional, que analisa ativos e passivos do governo, mostrando que essa 
relação saiu de 2,09 em 2007 para 4,01 em 2017. 
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Ao contrário dos entes subnacionais, a União pode aumentar seu endividamento sem precisar se 
ater a um limite legal. Estados, por exemplo, só podem comprometer até 2x a Receita Corrente 
Líquida (RCL), enquanto Municípios 1,2x. Em 2001, os então Ministérios da Fazenda e 
Planejamento chegaram a propor um limite de 3,5x, mas o Congresso não os estabeleceu. Nesse 
caso o limite teria estourado em 2016. 
 

 
Fonte: Valor Econômico 

 
 
A questão aqui envolve o aumento dos gastos, especialmente os obrigatórios, como Previdência e 
Pessoal, apurando-se déficits expressivos e contribuindo de forma significativa para o aumento da 
dívida pública federal. O TN considera como Dívida Consolidada Líquida (DCL) o montante total de 
obrigações financeiras da União (passivos) deduzidas as disponibilidades de caixa, aplicações 
financeiras e os demais haveres financeiros. 
 
Ainda destaca-se como fonte de alerta a “Regra de Ouro” das contas públicas, prevista na 
Constituição e visa impedir que se recorra ao aumento de endividamento público para o 
pagamento de Despesas Correntes, que são gastos com custeio e manutenção, como remuneração 
a servidores, benefícios previdenciários, serviços, diárias e passagens. Só é permitido ao ente 
público recorrer a endividamento para investimentos ou refinanciar a própria dívida, ou despesa 
de capital. 
 
 
- Relatório Contábil do Tesouro Nacional - Uma Análise dos Ativos e Passivos da União 
Aumento da DCL na comparação com a RCL; uma tendência preocupante 

 
Documento inédito publicado anualmente até 30 de abril demonstra que é fato que os ativos da 
União não são suficientes para cobrir suas obrigações de curto e longo prazo, ou seja, um 
Patrimônio Líquido negativo de R$ 2,43 trilhões no encerramento de 2017, 20% superior a 2016, 
vindo de 41,9% superior a 2015. O Tesouro considera o passivo a descoberto comum entre países 
que estão implantando as normas internacionais de contabilidade no setor público, mas mostra 
que boa parte dos ativos não podem ser utilizados. 
 
As disponibilidades financeiras do Tesouro na conta única no BC em quase sua totalidade são 
receitas instituídas por leis com finalidades específicas. Embora o estoque de créditos tributários e 
da dívida ativa tributária seja de R$ 3,78 trilhões em 2017, apenas R$ 564 bilhões foram 
reconhecidos como recuperáveis, ou 15%. 
 
Destaque no passivo o forte aumento da dívida pública em poder do mercado, que evoluiu 56% de 
2014 a 2017, fruto dos elevados déficits primários e nominais do governo federal. O resultado 
desse desequilíbrio estrutural está ligado ao aumento da Dívida Consolidada Líquida (DCL) da 
União na comparação com a Receita Corrente Líquida (RCL), considerada pelo Tesouro Nacional 
como “uma tendência preocupante”. 
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Estados Unidos 
PMI aponta aumento das incertezas e consequente recuo das encomendas 

 
A relevância do shutdown nos EUA não é nada desprezível. Apesar do acordo finalmente fechado, 
o impacto pode chegar de 0,5 a 0,9 pontos percentuais do PIB do 1T19, com recuperação parcial 
no 2T19. A própria administração do governo dobrou sua estimativa para os prejuízos causados, 
passando a redução de 0,1 ponto por semana, de 0,1 ponto a cada duas semanas. 
 
A produção industrial cresceu 0,6% em novembro, acumulando 3,9% no ano, ficando acima do 
esperado pelo consenso de 0,3%, e invertendo o rumo em relação a outubro, quando houve queda 
de 0,2%. O desempenho foi influenciado pelo aumento da produção de serviços de infraestrutura, 
como energia, em meio ao frio acima do habitual para a época do ano. A produção da indústria de 
transformação, responsável por 75% do segmento, ficou estável em novembro sobre outubro, 
enquanto a do setor de mineração subiu 1,7% e a de infraestrutura cresceu 3,3%. A utilização da 
capacidade da indústria subiu para 78,5% em novembro, ante 78,1% de outubro, estando no 
entanto 1,3 ponto percentual abaixo da média de longo prazo. 
 
Já seu Índice de Gerentes de Compras (PMI) da indústria caiu para 53,9 pontos na leitura 
preliminar de dezembro, ante 55,3 em novembro, de acordo com dados divulgados pela IHS 
Markit. A perda de ritmo, que levou o índice ao menor nível em 13 meses, decorreu especialmente 
do declínio das novas encomendas e do emprego. A leitura preliminar do PMI de serviços veio na 
mínima de 11 meses em dezembro, a 53,4 pontos, contra 54,7 em novembro, também pressionada 
por declínio a novas encomendas. Parte das empresas reportaram elevação da incerteza e mais 
preocupações quanto à perspectiva de curto prazo para os negócios, uma combinação que 
contribuiu para gastos mais cautelosos entre os clientes. 
 
Com relação as vendas no varejo em novembro, apensar de alta moderada, demonstra em uma 
análise mais detalhada que as vendas de final de ano começou de forma sólida, amenizando 
receios sobre desaceleração mais intensa. O índice de vendas no varejo aumentou a uma taxa 
ajustada sazonalmente de 0,2% em relação a outubro, conforme dados do Departamento do 
Comércio. As vendas nos postos de gasolina recuaram 2,3% sobre outubro e exerceram pressão 
sobre o índice cheio de vendas no varejo. Excluindo essa categoria, o núcleo das vendas subiu 
0,5%. Em relação a novembro de 2017, as vendas gerais no varejo cresceram 4,2%, indicando que a 
temporada de vendas de fim de ano apresentou forte começo. 
 
Os estoques das empresas acabaram subindo 0,6% em outubro ante setembro, para US$ 1,982 
trilhão, de acordo com dados com ajuste sazonal divulgados pelo Departamento do Comércio, em 
linha com o mercado. Os estoques das fábricas cresceram 0,1%, os do varejo 0,8%, e os do atacado 
0,8%, com avanço no varejo tendo sido o mais forte desde agosto de 2017. A razão estoques-
vendas ficou em 1,35 em outubro, comparada a 1,36 em igual mês de 2017. 
 
O déficit orçamentário em novembro atingiu US$ 205 bilhões, o maior para o mês, com os gastos 
atingindo US$ 411 bilhões e as receitas US$ 206 bilhões, segundo o Departamento do Tesouro. Em 
12 meses o déficit atingiu US$ 882,6 bilhões, o que equivale a 4,3% do PIB, fato que só aconteceu 
em 2013. Esse crescimento, no entanto, foi atribuído ao efeito calendário de uma antecipação de 
alguns pagamentos, fazendo com que a alta fosse de 18%, ao invés de 8% se excluído o efeito. Em 
outubro e novembro as receitas totais cresceram 3%, limitadas pela menor arrecadação de 
indivíduos e empresas, após a revisão do código tributário, em vigor desde janeiro. 
 
 



 

Página | 42  
 

05 de fevereiro de 2019 

Departamento Econômico 

Cenário Macroeconômico 

 

 
Fonte: Valor Econômico 

 
 
Federal Reserve - FED / FOMC 
Taxas de juros podem estar apropriadas para a sustentabilidade os resultados atuais 

 
O presidente Donald Trump declarou em passado recente que o FED “não suba mais a taxa de 
juros”. Na reunião de janeiro de 2019 o FED manteve a taxa no intervalo de 2,25% e 2,50%. 
 
Já na reunião de dezembro, após elevar em 0,25 pontos percentuais, o número de integrantes que 
achavam que o FED não precisasse elevar tanto os juros quanto esperavam a 3 meses subiu, sendo 
que dos 17 integrantes, 11 esperavam que o FED elevaria os juros 2 vezes ou menos em 2019, 
quando em setembro eram 7. A mediana das projeções é de apenas uma alta em 2020, e a 
mediana para a taxa neutra de juros caiu a 2,75%, de 3% da projeção de setembro. 
 
Agora, à luz dos acontecimentos econômicos e financeiros mundiais e das pressões inflacionárias 
mais moderadas, o FOMC adotará uma “abordagem paciente” e que as próximas movimentações 
da política monetária dependerão totalmente dos dados econômicos. Isso na verdade é uma forte 
mudança de postura, pois na reunião de dezembro seu comunicado trazia referências de 
expectativas de um crescimento econômico sólido em 2019. 
 
Além disso, não houve declaração pelos membros de como veem os riscos para o cenário, 
ressaltando dúvidas agora sobre o impacto da queda das ações e dos preços do petróleo, das 
consequências de uma desaceleração mundial e das preocupações sobre o comércio e outras 
incertezas políticas. 
 
Sobre suas projeções econômicas as revisões foram modestas, apontando inflação menor e 
crescimento econômico levemente mais fraco do que nas projeções anteriores. Espera-se agora 
que o núcleo da inflação termine 2018 em 1,9%, abaixo dos 2% anterior, e projetam que 
permaneça estável em 2% até 2021, revisando para baixo os 2,1% em junho e setembro. 
 
O crescimento econômico para 2018 também foi revisado levemente para baixo, para 3%, de 3,1%. 
Para 2019 as projeções foram reduzidas de 2,5% para 2,3%. No longo prazo o crescimento subiu a 
1,9%, de 1,8% da leitura anterior. Já para a taxa de desemprego a revisão foi para 4,4%, de 4,5%, 
indicando que ainda pode haver mais folga no mercado de trabalho do que era esperado. 
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Atenção para o “achatamento”, redução do spread entre yields de curto e longo prazo dos 
Treasuries. Nas últimas décadas, uma inversão da curva, de yields de curto ultrapassando os de 
longo, é seguida de uma recessão. 
 
 
- Carteira de ativos do FED 
Necessidade de ajustes na normalização do Balanço Patrimonial 

 
As indicações do FED sobre como está reduzindo sua carteira de US$ 4 trilhões mostraram que 
houve concordância dos membros com mudanças técnicas do programa de normalização do 
balanço patrimonial, que deveriam resultar em um balanço maior do que o esperado, tornando 
mais próximo o fim do processo de diminuição. Haverá também uma maior flexibilização se a 
economia desacelerar. 
 
Anteriormente, o nervosismo dos mercados vinha aumentando, pois além dos dados mais fracos 
da atividade econômica e, principalmente, das últimas declarações do presidente do FED, criou-se 
uma expectativa de que o FED poderia demonstrar muito menos pressa em subir os juros e poderia 
dar algum alívio de liquidez ao mercado ajustando o programa de redução de seu balanço. Na 
realidade, além do reconhecimento que a atividade econômica mundial segue num ritmo menor, 
os sinais de desaceleração da economia americana levou o FED a reduzir seu cenário. 
 
 
Zona do Euro 
Não bastasse os riscos de protecionismo comercial, Itália, Alemanha e Brexit juntam-se ao contexto 

 
De ”amplamente equilibrados” ao final de 2018 para “negativos” neste inicio de 2019 o Banco 
Central Europeu (BCE) reviu o balanço de riscos às projeções de crescimento da região, que já eram 
atribuídos às incertezas geopolíticas, a ameaça de protecionismo comercial, vulnerabilidades nos 
mercados emergentes e ao aumento da volatilidade dos mercados financeiros. Os dados 
econômicos estão mais fracos do que o esperado. O BCE, no entanto, continuará reinvestindo a 
totalidade dos ganhos de capital do seu programa de compras de ativos por um período 
prolongado. 
 
A Europa também sofre com a desaceleração na indústria automobilística, a onda de protestos na 
França e o tumultuado processo de saída do Reino Unido da UE, onde o parlamento britânico 
rejeitou o acordo fechado entre a primeira-ministra Theresa May e a UE, elevando os temores de 
saída desordenada. 
 
Além disso, a desaceleração da Alemanha, como maior economia da região, é fundamental para o 
crescimento da Europa e serve de parâmetro para a economia mundial, dada a sua alta 
participação no comércio mundial. 
 
Nesse sentido, o BCE decidiu manter sua taxa de juros de referência em zero, mantendo estáveis 
também a taxa de depósito, negativa em 0,40%, e a de empréstimos, em 0,25% ao ano. O Conselho 
espera manter os juros nos níveis atuais até pelo menos o fim de setembro de 2019 ou por quanto 
tempo for necessário, para garantir a continuidade da convergência dos níveis de inflação à meta, 
de pouco menos de 2%. 
 
O BCE reduziu em 0,1 ponto percentual as projeções de crescimento do PIB para 2018 para 1,9% e 
2019 para 1,7%, em relação às leituras de setembro, enquanto permanecem estáveis para 2020, 
em 1,7%, e 2021, em 1,5%, destacando os riscos que a economia europeia enfrenta no momento 
que encerrou em dezembro seu grande programa de estímulo econômico, de aquisições de bônus 
de € 2,6 trilhões (US$ 3 trilhões), que durou 4 anos. Há no mercado, no entanto, reduções de 
projeções para 2019 de 1,8% para 1%. 
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Já a expectativa inflacionária (CPI) passou a 1,7% em 2019, não se alterando na leitura de 
setembro. Para 2020 e 2021 as projeções ficaram em 1,7% e 1,8%, respectivamente. Em 2018, com 
base em dezembro, o CPI desacelerou forte com a perda de dinamismo na atividade, para 1,6%, de 
1,9% em novembro. 
 
Outro grande ponto de preocupação é a Itália, cuja economia de US$ 2 trilhões retraiu-se no 3T18, 
aumentando o temor em relação a fraqueza dos bancos italianos e ao alto endividamento do país. 
A fraqueza também surgiu na economia da Alemanha no 3T18 e as perspectivas na França também 
pioram, com manifestações em massa no país. 
 
Isso acaba sinalizando um maior receio sobre a situação econômica de 19 países do euro, que 
desacelerou significativamente nos últimos meses, que parecia refletir fatores temporários, após 
superar o desempenho dos EUA em 2016 e 2017. 
 
O afrouxamento quantitativo (QE), agora a disposição, poderá ser usado para lidar com 
desequilíbrios do mercado financeiro no futuro. O portfólio de alocação de reinvestimentos do 
programa de compra de ativos do BCE será ajustado, mas com maiores detalhes a serem 
divulgados ainda sobre as alterações propostas à distribuição dos investimentos. 
 
 

 
Fonte: Valor Econômico 

 
 
Com a guerra comercial entre EUA e China uma série de índices de gerentes de compras de 
dezembro (PMI) mostrou contração ou desaceleração da atividade industrial em janeiro, já vindo 
de dezembro. A pesquisa mostrou que a Itália continua em recessão, a França apresentou a 
primeira deterioração das condições operacionais em 27 meses, o crescimento modesto na 
Alemanha e na Espanha em dois anos e meio. 
 
A exceção foi a indústria britânica que cresceu ao maior nível em 6 meses, refletindo o movimento 
das fábricas de reforçar seus estoques de insumos e produtos acabados, em preparação para 
possíveis problemas de fronteira quando o Reino Unido deixasse a União Europeia (UE) em 29 de 
março, o que não irá acontecer dada a não aprovação da proposta pelo parlamento inglês. 
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- Alemanha 
Preocupação crescente na zona do euro 
 
Embora não oficialmente divulgado, o Departamento Federal de Estatísticas (DESTATIS) repercutiu 
uma estabilidade econômica no 4T18, e induzindo a um crescimento de 1,5% do PIB em 2018, a 
menor evolução desde 2013, após expectativas de 2,2%. Esperava-se até uma recessão técnica 
após a retração do 3T18, observada em todos os setores, com destaque para o setor automotivo. 
Após 10 anos de expansão e condição de pleno emprego, a Alemanha era vista como ponto de 
apoio para a Europa, face outras grandes economias estarem em dificuldades políticas e 
econômicas. 
 
Apesar do impacto do PIB, o governo alemão divulgou emprego recorde e superávit também 
recorde de 1,7% do PIB. 
 
A Alemanha tem na China seu maior parceiro comercial e gera muita atenção a desaceleração das 
exportações de taxas anuais superiores a 10% no início de 2018 para 4% em novembro. A 
Alemanha é uma das poucas economias ocidentais a ter na China um grande mercado para suas 
exportações de carros e bens de capital de alto padrão e, dependendo da intensidade dessa 
desaceleração, a contaminação será ampliada. 
 
O indicador mensal da IHS Markit mostrou que a atividade industrial retraiu-se pela primeira vez 
em 4 anos, para 49,9 pontos em janeiro, de 51,5 em dezembro. Nesse sentido, o governo alemão 
reduzirá de 1,8% para 1% o crescimento do PIB para 2019, dada as preocupações com o 
crescimento mundial e também como se dará a saída do Reino Unido da UE. 
 
A produção industrial diminuiu 1,9% em novembro sobre outubro, quando caiu 0,8%. Pelo 
DESTATIS a produção de bens de capital diminuiu 1,8%, intermediários 1% e, com baixa mais 
intensa, bens de consumo com 4,1%. A produção de energia também retraiu 3,1% e construção 
1,7%. Os novos pedidos de fábrica também caíram 1% em novembro, sugerindo que uma nova 
queda na produção pode ocorrer nos próximos meses. 
 
A inflação de outubro evoluiu ao ritmo mais alto em pouco mais de uma década, conforme o 
DESTATIS. O CPI subiu 0,2% ante setembro e 2,5% em 12 meses, a alta mais expressiva desde 
setembro de 2008. Grande parte dessa alta está associada aos preços da energia, que subiram 
8,9% em relação a outubro de 2017, liderados pela alta de 40% no óleo de calefação. Excluindo 
esse efeito, o CPI seria de 1,7%. 
 
 
- França 
Eleito com 66% dos votos, rejeição a Macron atinge 75% 

 
Em abril de 2018 a impopularidade do presidente Emmanuel Macron era de 59% e já chega a 75%, 
após os protestos antiausteridade dos chamados “Coletes Amarelos”, após o projeto de aumento 
de impostos sobre combustíveis, que foi abortado. 
 
As empresas indicaram que a série de protestos gerou impactou negativos sobre a economia, que 
havia demonstrado ligeira aceleração no 3T18. O PMI composto retraiu-se fortemente, para 47,9 
pontos em janeiro, de 48,7 em dezembro, o mais baixo em mais de 4 anos. 
 
O presidente Emmanuel Macron chegou a presidência da França em maio de 2017 com 66% dos 
votos, derrotando a ultranacionalista Marine Le Pen. Ex banqueiro, Macron é defensor da 
integração europeia, é visto como retaguarda do projeto liberal da UE, diante da perda de espaço 
dos partidos sociais-democratas tradicionais e do avanço de legendas ultraconservadoras e 
eurocéticas pelo continente. 
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O próximo teste de resistência da UE se dará em 27 de maio, quando ocorrerão as próximas 
eleições para o Parlamento Europeu em 27 países. 
 
 
- Grécia 
Sacrifício da população tem colocado país na rota do crescimento 
 
A Grécia recebeu três resgates financeiros em troca de um rigoroso pacote de austeridade, 
incluindo corte de salários dos servidores públicos e aposentadorias. O país perdeu 25% de sua 
economia e as famílias 42% da renda. 
 
Após esse intenso ajuste, o governo grego está voltando ao mercado para captar pela primeira vez 
de € 2,0 bilhões a € 3,0 bilhões, em lançamento de um novo bônus de cinco anos com vencimento 
em abril de 2024. Os yields dos títulos gregos de 10 anos caíram ao menor nível em quatro meses, 
a 4,08%. 
 
Sua economia já deixou de ser preocupação para a zona do euro, mas enfrenta tanto um forte 
êxodo de jovens, como uma grande queda no índice de natalidade, que devem possibilitar 
enfraquecimento e encolhimento da atividade. 
 
Ainda assim, a Grécia ansiava pela estabilidade política e financeira da Europa, depois de uma 
história de dificuldades com sua moeda, o Dracma, e a instabilidade política. Considerando o 
enorme sacrifício que a Grécia teve que fazer para manter o euro, a moeda permanece 
extraordinariamente popular, para 60% da população. 
 
 
- Itália 
Governo populista quer gastar, mas cede às pressões 

 
A economia italiana retraiu-se no 3T18 e parece ter entrado em recessão, além do aumento dos 
custos de captação, provocada pelo nervosismo com planos do governo para aumentar o seu já 
alto endividamento. 
 
Ao que tudo indica, a Itália será o próximo problema para a zona do euro. O governo italiano 
formado por 2 partidos, que até pouco tempo defendiam a saída da Itália do euro, o antissistema 
Movimento 5 Estrelas e o nacionalista Liga, querem aumentar o gasto público, para tentar 
estimular a fragilizada economia do país. As restrições e disciplina de gastos que acompanham o 
euro, contudo, gerou severas discussões com a UE. 
 
A grande carga de sua dívida, de 132% do PIB, a falta de reformas pró-negócios e o lento 
crescimento econômico continuam sendo uma ameaça. De qualquer forma, após algumas 
violações, o governo propôs reduzir o déficit orçamentário previsto para 2019 de 2,4 para 2,04% 
em resposta à UE, que rejeitou a alta de gastos prevista anteriormente, já que o país havia se 
comprometido a reduzir gradualmente o déficit público até zerá-lo. 
 
Apesar do desfecho, o governo aprovou agora em janeiro seu projeto de campanha eleitoral Renda 
Cidadã, que faz parte de ampla reforma do sistema de bem-estar social e aposentadoria. O projeto 
prevê uma renda mínima para os mais pobres, de € 780 / mês para os solteiros, e famílias com até 
4 pessoas € 1.080, além de permitir aposentadorias precoces. Isso, na realidade, vai custar € 7 
bilhões em 2019. 
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Japão 
Dois cenários distintos no 3T18 e 2T18 
 
O Banco do Japão (BoJ) vem mantendo sua política monetária ultraflexível, face as preocupações 
sobre o impacto das tensões comerciais. Sua taxa de juros de curto prazo está negativa em 0,1% e 
a meta para o rendimento dos títulos do governo (JGB’s) de 10 anos está em torno de zero. As 
expectativas sobre os índices de preços, exceto alimentos frescos, foram alteradas de 1,1% para 
0,9% no ano fiscal a se encerrar em março de 2019. A visão do BoJ é de que a inflação não atingirá 
a meta de 2% até março de 2021. 
 
Com relação a atividade econômica no ano fiscal 2019, o BoJ alterou de 1,5% para 1,4% a evolução 
do PIB e manteve as projeções de crescimento de 0,8% para 2020 e 2021. 
 
Os investimentos mais fracos no 3T18 levaram a uma retração maior do que a esperada, atingindo 
em termos anualizados 2,5%, diante da previsão de retração de 1,2%. Na comparação do 3T18 com 
o 2T18 a retração foi de 0,6%. Os gastos de capital do setor privado caíram 2,8% em relação ao 
2T18. 
 
Curiosamente, a atividade expandiu-se em ritmo mais rápido do que o inicialmente estimado no 
2T18, uma vez que as empresas gastaram mais do que o esperado em meio a grave escassez de 
mão de obra. A economia japonesa cresceu a um ritmo anualizado de 3,0% no 2T18, melhor que a 
estimativa inicial de 1,9%. Em termos não anualizados, a economia cresceu 0,7% em relação ao 
1T18, ante 0,5% preliminar. 
 
As despesas de capital do setor privado aumentaram 3,1% em relação ao 1T18, além da demanda 
doméstica que adicionou 0,9 ponto percentual ao crescimento do 2T18. O consumo privado 
aumentou 0,7% e a demanda externa líquida retirou 0,1 ponto percentual do crescimento. 
 
Em 2017 enquanto outros BC’s se afastavam das medidas emergenciais, o BoJ olhava para o outro 
lado. Quando seu presidente referiu-se à “taxa de reversão” por 2 vezes, os investidores pensaram 
ter detectado uma mudança de tom, pois trata-se de uma teoria acadêmica segundo a qual taxas 
de juros baixas podem acabar prejudicando uma economia ao tornar os bancos deficitários. A 
declaração de que .. “É uma teoria que nos ajuda a entender o formato apropriado da curva de 
juros” .. levou o iene a seu ponto mais alto em 2017, mas a uma declaração de que a política 
monetária não havia mudado. 
 
 
Reino Unido 
Com acordo ou sem acordo, Brexit trará grandes perdas 

 
A atividade econômica desacelerou no trimestre encerrado em outubro, refletindo vendas 
menores de carros e redução da atividade em fábrica devido à demanda mais fraca, que grupos 
empresariais atribuíram à incerteza sobre o Brexit. O crescimento do PIB desacelerou para 0,4%, 
em linha com as expectativas de mercado. A desaceleração ocorre depois de um crescimento de 
0,6% no trimestre encerrado em setembro. Os últimos dados do PIB são mais uma prova do efeito 
arrasador de incertezas contínuas do Brexit e de como as pressões enfrentadas por consumidores e 
empresas estão afetando a economia. 
 
Em dezembro o índice de gerentes de compras (PMI) foi a exceção na zona do euro crescendo ao 
maior nível em 6 meses, refletindo o movimento das fábricas de reforçar seus estoques de insumos 
e produtos acabados, em preparação para possíveis problemas de fronteira quando o Reino Unido 
deixasse a UE. 
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A saída da UE terá um impacto negativo na economia do Reino Unido em todos os sentidos 
previstos, conforme estudo do governo britânico. O estudo demonstra que a renda nacional será 
8% mais baixa nos próximos 15 anos, caso a saída se dê sem nenhum acordo, ou de 5% se houver 
um acordo. Mesmo continuando no Mercado Comum Europeu, a queda ainda será de 2%, onde as 
três hipóteses consideram um acordo comercial com os EUA, ainda não garantido. Os setores mais 
afetados, de acordo com o estudo, serão indústria química, têxtil, alimentícia e automobilística. 
 
 
Mercados Emergentes e Economias em Desenvolvimento - EMDE 
Apesar das perspectivas de deterioração, grupo ainda terá crescimento expressivo 
 
Em relatório “Perspectivas Econômicas Globais” o WBG destaca as piores condições globais, a 
intensificação das tensões comerciais, a perda de ritmo da produção industrial e maior estresse 
financeiro de alguns países emergentes de grande porte. Os riscos de deterioração se tornaram 
mais impositivos, com maiores possibilidades de movimentos desordenados nos mercados e a 
escalada nas disputas comerciais. 
 
Para esse grupo de países estima-se crescimento de 4,2% em 2018 e 4,2% em 2019, expectativas 
mais baixas do que se projetava em junho, de 4,5% e 4,7% respectivamente. As perspectivas para a 
Argentina e Turquia, em especial, foram revistas para baixo. O WBG espera agora retração de 1,7% 
para a Argentina em 2019, quando estimava crescimento de 1,8%. Para a Turquia o crescimento de 
2019 foi revisto para 1,6%, de 4%. Com altos déficits em conta corrente, superiores a 5% do PIB, 
esses países estão muito expostos a crises cambiais, como ocorreu em 2018. 
 
Para o México também houve redução de expectativa, esperando-se 2% em relação aos 2,5% 
anterior, refletindo a incerteza em relação às políticas do governo Andrés Obrador e a expectativa 
de que o investimento siga contido, apesar da indefinição comercial ter diminuído após anúncio do 
acordo com EUA e Canadá. 
 
Já o FMI espera crescimento de 2,5% para o Brasil em 2019, muito abaixo da média dos 
emergentes, impulsionados pela China, com 6,2%, com a possibilidade de maior desaceleração 
conforme o desenrolar dos acertos comerciais com os EUA, Índia, 7,5%, e ao conjunto crescimento 
de 4,5% para 2019 e 4,9% em 2020. 
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China 
Guerra comercial desacelera economia até o 2º semestre de 2019 
 
Sob os efeitos da guerra comercial com os EUA, a China irá apresentar crescimento de 6,2% em 
2019 em termos reais, o menor desempenho dos últimos 29 anos, onde os efeitos de estímulos 
fiscais e de outras medidas provavelmente não irão aparecer até o 2S19. A guerra comercial 
reduzirá de 0,6 a 0,8 pontos percentuais o crescimento da China, inevitável mesmo considerando 
que o governo tome medidas como aumentar o investimento em infraestrutura e cortar impostos. 
 
A desaceleração é evidente e a preocupação ficou mais evidente ainda após um encontro pouco 
comum dos principais dirigentes regionais da China, com o presidente Xi Jinping enfatizando a 
necessidade de manutenção da estabilidade política com as implicações sociais da desaceleração 
da economia. 
 
Ainda que as medidas não reflitam a tempo, a China planeja ampliar os esforços para estimular os 
gastos dos consumidores com carros e eletrodomésticos e produtos, inclusive de maior qualidade, 
por comunidades rurais. 
 
As empresas chinesas de capital privado sofreram impactos maiores nos últimos anos, face ao 
empenho do governo em encolher o endividamento, diminuir o excesso de capacidade instalada 
em indústrias de baixo valor agregado e adotar regras ambientais mais rigorosas. Esses fatores, 
associados ao impacto da guerra comercial dos EUA na confiança dos empresários, resultou em 
forte desaceleração dos investimentos privados em 2016 e 2017, embora em 2018 tenha 
apresentado uma pequena recuperação. 
 
O índice de preços ao consumidor (CPI) da China aumentou 1,9% em dezembro, a menor variação 
em seis meses, enquanto o índice de preços do produtor (PPI) foi o menor em mais de dois anos, 
com alta de 0,9%. Especialistas no PIB chinês há muito tempo suspeitam que o governo utiliza o 
chamado deflator do PIB, o indicador mais amplo da inflação usado para as conversões entre PIB 
nominal e o ajustado pela inflação, como maquiagem para garantir que o crescimento ajustado 
pela inflação sempre alcance a meta do governo. 
 
As vendas de residências avançaram 13% em novembro em relação a novembro de 2017, o que se 
atribui à demanda em cidades menores, embora a expectativa é de que esse movimento não dure. 
Em outubro a alta havia sido de 9% sobre outubro de 2017. As vendas de moradias medidas por 
valor, para o período de janeiro a novembro, cresceram 14,8% em relação a igual período de 2017, 
conforme dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS). 
 
Um programa do governo que subsidia a compra de imóveis sustentou os preços das casas nas 
cidades menores e aumentou as expectativas dos incorporadores de que os preços continuariam 
subindo, levando-os a inovar em novos projetos. As vendas desses projetos estão começando a 
aparecer em dados oficiais. Contudo, a redução do apoio em 2019 significa que qualquer 
aceleração no crescimento das vendas não será prolongada. 
 
O investimento imobiliário, incluindo imóveis comerciais e residenciais, aumentou 9,7% de janeiro 
a novembro de 2018, para 11 trilhões de Yuans, ou US$ 1,6 trilhão. Houve ainda um aumento de 
16,8% nas construções iniciadas de janeiro a novembro de 2018 em relação a igual período de 
2017. 
 
O PIB da China cresceu 6,6% em 2018, após 6,8% em 2017, o menor crescimento desde 1990. No 
4T18 o PIB cresceu 6,4% sobre o 4T17, em linha com o mercado, mas a menor taxa desde a crise de 
2008, e 6,5% no 3T18 em relação ao 3T17. Fatores como controles de importações, mercado 
financeiro volátil e queda nos investimentos explicam esses desempenhos. 
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Em uma tentativa de apoiar o crescimento econômico e reduzir custos de financiamento o Banco 
Central da China reduziu o índice de exigência de reservas dos bancos, equivalente a taxa de 
compulsórios, em 1 ponto percentual em janeiro, sendo 0,5 dia 15 e mais 0,5 dia 25. Isso, na 
verdade, não altera a política monetária geral. Essa estratégia liberou 1,5 trilhão de yuans, ou US$ 
218,5 bilhões, de liquidez no sistema bancário. Por outro lado, o BC não vai rolar os empréstimos 
tomados pelas instituições financeiras via Medium-Term Lending Facility (MLF) que vencem no 
1T19. Logo, a injeção líquida será de 800 bilhões de yuans. 
 
O maior risco para a China é uma intensificação da guerra comercial, se estendendo da disputa 
comercial à hegemonia tecnológica, e o sentimento de consumidores e investidores podendo 
piorar enquanto o confronto se prolonga. 
 
 

 
Fonte: Valor Econômico 

 
 
Índia 
Próxima potência em crescimento até 2030 
 
A Índia mantém sua posição como grande economia de crescimento mais forte do mundo por 
quatro trimestres consecutivos, inclusive a frente da China. No 3T18 o PIB da Índia cresceu 7,1% 
sobre o 3T17, após ter crescido 8,2% no 2T18, o que já responde por 15% do crescimento global. O 
setor de serviços é a parte mais dinâmica da economia e representa mais de 50% do PIB. O FMI 
prevê crescimento de 7,3% do PIB no ano fiscal abril de 2018 a março de 2019, tendo crescido 6,7% 
no ano fiscal 2017 / 2018. 
 
Ao longo de 2017 o governo implementou um amplo programa de reformas, visando consolidar as 
contas públicas, promover o investimento e o desenvolvimento industrial e melhorar o clima de 
negócios. A aprovação de uma nova lei de impostos sobre bens e serviços e a imposição de que 
notas de dinheiro com valores altos deveriam ser depositadas em bancos, pois não teriam mais 
curso legal, gerou de alguma forma um forte aumento do número de indianos que declararam 
impostos. 
 
Os desafios, contudo, continuam relevantes, e oportunidades de crescimento e investimentos não 
faltam. Há várias ineficiências no sistema de distribuição e geração de energia, na infraestrutura 
agrícola e dos transportes e no ensino básico e superior de qualidade. 
 
Em 2018 houve muita movimentação em termos de fusões e aquisições, somando US$ 93,7 
bilhões, 52% superior a 2017. Em termos de empresas compradas o volume atingiu US$ 39,5 
bilhões, enquanto da China foi de US$ 32,8 bilhões. 
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Segundo a OCDE, a Índia deve passar a China como país mais populoso do mundo em 2024, tendo 
no momento a população mais jovem do mundo, mas 30% desempregados, sem acesso a 
educação. Aproximadamente 25% da população ainda vive abaixo da linha da pobreza e 1% da 
população mais rica possui 53% da riqueza do país. 
 
No setor siderúrgico, a Índia caminha para ocupar o segundo lugar na produção de aço, superando 
o Japão cuja posição era antiga, com uma produção de 106 milhões de toneladas em 2018, atrás 
somente da China. 
 
O economista Jim O’Neill, criador do conceito do BRIC, acredita que a Índia deve crescer de 6% a 
7% de 2020 a 2030. Além disso, a demografia do país, segundo ele, sugere que a Índia poderia 
facilmente crescer 10% por muitos anos, se o governo promovesse reformas estruturais a sério. 
 
 
Rússia 
Performance não reflete sanções impostas 
 
No 3T18 apresentou superávit recorde em conta corrente de US$ 26,4 bilhões, ou 6,5% do PIB, 
sendo que a projeção do Banco Central da Rússia (CBR) é fechar 2018 com US$ 98 bilhões. O 
resultado na verdade vai contra as várias sanções econômicas impostas. Além dos grandes projetos 
de investimentos, como a construção da ponte da Criméia, a alta do petróleo e a alteração na 
dinâmica da moeda russa, o Rublo, influenciaram os resultados. 
 
O CBR elevou a taxa de juro em dezembro em 0,25%, para 7,75%, surpreendendo o mercado que 
esperava manutenção, com o objetivo de “limitar riscos à inflação que permanecem elevados, 
especialmente no horizonte de curto prazo”. 
 
Houve ainda menção a “persistência de incertezas sobre as condições externas futuras, bem como 
sobre a reação dos preços e das expectativas de inflação ao próximo aumento da alíquota do 
imposto sobre valor agregado”. O CBR prevê inflação entre 5% e 5,5% no fim de 2019, caindo para 
4% em 2020. 
 
 
Turquia 
Forte aumento da taxa de juros ameniza volatilidade econômica 
 
O Banco Mundial (WBG) reviu sua expectativa de crescimento do PIB em 2019 para 1,6%, vindo de 
4%. Com altos déficits em conta corrente, superiores a 5% do PIB, a Turquia está muito exposta a 
crises cambiais, como ocorreu em 2018. 
 
O Banco Central da Turquia (TCMB) vem mantendo a taxa de juros de referência, a de recompra de 
uma semana, em 24% ao ano, mantendo os comunicados anteriores de viés restritivo para a 
política monetária até que a perspectiva para a inflação melhore. Em setembro de 2018, em sua 
primeira alta como iniciativa para controlar a inflação e defender sua moeda, a Lira, houve 
fortalecimento em um primeiro momento ante o dólar, com a indicação do TCMB de que 
continuará a usar os instrumentos disponíveis na busca do objetivo de estabilizar os preços. 
 
Os dados divulgados recentemente mostram que a tendência de reequilíbrio da economia se 
tornou mais nítida. Segundo o TCMB, a demanda externa mantém sua força, o que contribui para 
mitigar a desaceleração da atividade econômica, em parte decorrente de condições financeiras 
mais restritivas. A forte desaceleração econômica observada no 3T18 gerou expectativas de um 
início de afrouxamento da política monetária, mas a inflação permanece elevada, em torno dos 
20%, 4 vezes acima da meta oficial do TCMB. 
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América Latina 
Politicamente, um exercício de observação, investimento em alta e atividade em recuperação 
 
Como grandes economias da região Brasil e México estão em lados opostos em 2019. Se o Brasil 
terá seu primeiro governo à direita, o México terá seu primeiro governo à esquerda. Um bom 
exercício de observação e de quem será mais eficiente. 
 
A atividade econômica continua em recuperação, com a retomada da demanda interna, liderada 
pelo consumo, e o investimento começando a melhorar, conforme expectativas do FMI. Projeta-se 
que a região como um todo apresente crescimento do PIB de 1,2% em 2018 e 2,2% em 2019, 
acima dos 1,3% registrados em 2017, mas abaixo das projeções de abril. Além disso, o impulso de 
crescimento tem natureza mais heterogênea do que o previsto em abril. 
 
Embora o crescimento esteja acelerando em alguns países, a recuperação se tornou mais difícil 
para algumas das maiores economias, devido a interação das pressões de mercado em nível global 
com vulnerabilidades específicas dos países, que aumentaram. Nos EUA o crescimento beneficia as 
economias da região com laços comerciais mais fortes, como o México. De forma similar, o 
aumento dos preços das commodities deu fôlego aos exportadores de produtos primários da 
região. 
 
Entretanto, as condicionantes da demanda externa e as finanças globais se tornaram mais difíceis. 
Em alguns países, o aumento da demanda global não se fez sentir como o previsto, o que aumenta 
os riscos para o setor real. Ao mesmo tempo, as condicionantes financeiras globais, embora ainda 
acomodatícias de modo geral, estão sendo lentamente apertadas. 
 
As pressões sobre o mercado financeiro têm sido particularmente pronunciadas em alguns países 
com fundamentos econômicos internos mais frágeis, ou devido a incertezas em relação ao 
ambiente político-eleitoral e as estratégias de política econômica. A escalada das tensões e 
conflitos comerciais está aumentando os riscos para a perspectiva atual, inclusive por meio de seu 
possível impacto sobre as incertezas e investimentos. 
 
A recente diferenciação nas pressões de mercado sobre as economias da região sinaliza a 
importância de políticas que fortaleçam de modo consistente os fundamentos internos. Com a 
necessidade de uma consolidação fiscal de vários anos para assegurar a sustentabilidade da dívida, 
agora é o momento de reconstruir as reservas fiscais. 
 
Como destaques há a possibilidade do Equador recorrer ao FMI, pelas suas necessidades de 
financiamento, e a Venezuela com projeções de nova retração do PIB de 5% em 2019, após 18% 
em 2018, o sexto ano de recessão. 
 
 
- Argentina 
Volatilidade vai aumentar, mas mercado já paga reeleição de Maurício Macri 

 
Desde o início do governo de Maurício Macri a Argentina enfrenta déficits gêmeos, fiscal e conta 
corrente. Em 2018 o ajuste intensificou-se e os resultados começaram a aparecer, com o déficit 
primário caindo de 3,6% do PIB em novembro de 2017 para 2,4% em novembro de 2018, parte, 
contudo, relacionada a aceleração inflacionária, que gera atrasos nos gastos e engana como 
relação do PIB. A disparada da taxa de câmbio foi estabilizada pela política monetária de taxas de 
juros em 60%, mas o ajuste fiscal e o monetário geram efeitos recessivos no curto prazo, o que a 
Argentina possivelmente não escapará em 2019. 
 
Enquanto uma seca reduziu a produção agrícola, a pressão cambial de maio / junho afetou a 
inflação e a confiança dos investidores, criando a necessidade de políticas monetária e fiscal mais 
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rígidas. Para 2018 espera-se uma retração do PIB de 2,6% e outra queda de 1,6% para 2019, com 
gradual recuperação sustentada pela melhor confiança com o programa de estabilização apoiado 
pelo FMI, menor custo de capital, inflação mais baixa e forte demanda de exportações pelos 
parceiros comerciais. 
 
Em junho de 2018 a Argentina acertou com o FMI um empréstimo de US$ 57 bilhões em troca de 
realizar um corte radical nos gastos sociais e implementar um déficit fiscal zero para 2019. 
 
O governo Macri conta com a simpatia do mercado, mas a atual situação pode levar a eventual 
segundo turno das eleições em outubro contra a oposição Kirchnerista. Nesse contexto, poderão 
ser observados riscos de adoção de políticas econômicas populistas levando a uma piora das 
condições financeiras atuais, traduzindo-se em desempenho econômico pior, aumentando as 
chances da oposição. 
 
A inflação (IPC) atingiu o maior nível em 27 anos, de 47,6% em 2018, muito acima do previsto no 
início do ano, de 15% a 20%, intervalo inclusive utilizado pelos sindicatos nas negociações 
trabalhistas. Ainda é cedo para assumir que a política monetária do BC argentino, de crescimento 
zero da base monetária está tendo sucesso. Contudo, conseguiu estabilizar a taxa de câmbio e 
começou a estabilizar os preços. Para 2019 a expectativa é de uma inflação de 28,2%. 
 
A alta da inflação tem contribuído para o aumento do índice de pobreza, onde o Observatório da 
Dívida Social da Argentina mostra um nível de 33,6% da população no 3T18, em comparação aos 
28,2% do 3T17. Esse nível já é maior que o deixado pelo governo anterior, de Cristina Kirchner, no 
3T15 que era de 29,2%. 
 
Em termos de mercado financeiro, os investidores veem oportunidades na Argentina depois do 
Brasil, com o mercado esperando que os spreads dos papéis argentinos possam voltar ao nível pré-
crise após o acordo com o FMI. A maior parte dos investidores acredita que a incerteza em relação 
às eleições já esteja refletida nos preços, apostando na reeleição do presidente Macri, visto como 
mais liberal. Contudo, há de se considerar a volatilidade maior quando da divulgação das pesquisas 
eleitorais. 
 
 
- Chile 
Bons fundamentos garantem crescimento maior 
 
Para 2018 a expectativa de crescimento do PIB elevou-se de 3,4% para 3,8%, desacelerando para 
3,4% em 2019, devido a forte recuperação da confiança dos consumidores e empresas. A inflação 
continuará a convergir para a meta de 3%, impulsionada pelo forte ímpeto do crescimento e pelos 
níveis dos preços do petróleo. A provável aprovação da reforma tributária , que reduz a carga das 
empresas, deve impulsionar investimentos. 
 
 
- Colômbia 
Reforma tributária e investimentos em infraestrutura reforçam crescimento 
 
O crescimento está ganhando impulso, devendo crescer mais de 3% pela primeira vez desde 2014, 
graças ao aquecimento relativo do consumo privado e das exportações, sustentado pelo aumento 
da demanda externa e pelos níveis do preço do petróleo, bem como pelo ciclo de afrouxamento 
monetário em curso e cortes de impostos. 
 
É provável que o investimento privado evolua, auxiliado pela reforma tributária. As perspectivas de 
crescimento no médio prazo são favoráveis, ajudadas por um programa de maiores investimentos 
em infraestrutura. 
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- México 
Incertezas inclusive quanto a manutenção do Investment Grade 
 
O presidente eleito Andrés Obrador tem sido francamente crítico sobre uma economia neoliberal. 
O México terá na verdade seu primeiro governo do lado esquerdo. Existem dúvidas sobre a 
estratégia fiscal do governo, com destaque para o potencial de obter, através de contenções na 
gestão do setor público, os meios para custear uma importante expansão dos gastos em 
programas sociais e de infraestrutura, ou 1% do PIB. 
 
Importante também ressaltar dúvidas quanto ao relacionamento do governo com o Banco de 
México (BANXICO), cuja independência é de fato, que tem reagido vigorosamente à deterioração 
do cenário inflacionário e a taxa básica de juros situa-se em 8,5% com viés de alta, o que em algum 
momento vai conflitar com o poder executivo. 
 
Se não bastasse, há para 2019 a ratificação da segunda geração do NAFTA pelo Congresso 
americano, em especial depois da ascensão dos Democratas na Câmara, bem como os efeitos da 
esperada desaceleração da economia americana ao longo de 2019. Logo, a economia mexicana 
deve recuar para 1,7%, reflexo do aumento das incertezas macroeconômicas, como também do 
aperto monetário, mas a inflação tende a recuar para 3,8%, em relação aos 4,6% de 2018. 
 
Com relação a questão fiscal a situação é mais favorável, independência do BANXICO, maior 
abertura da economia, mas com o desafio do crescimento do gasto social e estabilidade da dívida 
nos atuais 45% do PIB, o que lhe confere ainda o Investment Grade. 
 
As perspectivas ainda permanecem instáveis pela prolongada incerteza em relação ao seu 
relacionamento comercial com os EUA, na evolução do acordo renegociado do NAFTA. Para 2018 o 
crescimento do PIB deve evoluir em relação a 2017, sustentado pelo maior crescimento americano 
e por conta de um desempenho acima do previsto no 1T18. Contudo, a projeção para 2019 foi 
reduzida para 2,7%, refletindo os efeitos da incerteza prolongada em relação ao comércio, 
investimentos e, em menor extensão, o consumo privado. 
 
Quando o México alcançou um acordo com o Canadá e os EUA, a decisão do presidente Andrés 
Obrador, de abandonar o novo aeroporto internacional da Cidade do México, de US$ 13 bilhões, 
gerou preocupações com relação as perspectivas de atração de investimento. 
 
A inflação deve continuar em queda conforme o BC mantenha sua postura de política monetária 
apertada. Um compromisso claro com a responsabilidade fiscal e a redução progressiva do índice 
da dívida pública por parte do novo governo será essencial para preservar a estabilidade 
macroeconômica e financeira. 
 
O melhor desempenho econômico em cinco trimestres foi observado no 3T18, face a recuperação 
na produção industrial, agrícola e de serviços. Conforme divulgação do Instituto Nacional de 
Estatística (INEGI), o PIB cresceu 0,9% no 3T18 em relação ao 2T18 e 2,7% em relação ao 3T17. No 
acumulado de 2018 o PIB cresceu 2,2%, em linha com as expectativas de mercado. 
 
A inflação diminuiu em 2018 sobre 2017, mas não o suficiente para impedir que o BANXICO 
elevasse as taxas de juros 4 vezes no ano. O IPC subiu 0,7% em dezembro sobre novembro, 
acumulando inflação de 4,8% conforme o INEGI, desacelerando frente a 6,77% de 2017. O núcleo 
da inflação, que exclui energia e produtos agrícolas, subiu 0,4% em dezembro, acumulando 3,6% 
em 2018. A desaceleração sobre 2017 foi generalizada em todas as categorias. 
 
Em dezembro o governo mexicano apresentou proposta de orçamento para 2019, com um 
superávit de 1% do PIB. Contudo, as preocupações aumentam porque durante a campanha 
eleitoral houve propostas de expansão do gasto, sem deixar claro a origem dos recursos. 
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Na percepção dos investidores o México é a maior possibilidade de pior opção de performance em 
2019. O referendo sobre o futuro do aeroporto da Cidade do México, que está parcialmente 
construído, encerrou a “lua de mel” do mercado com o governo. Os investidores também não têm 
certeza da manutenção do Investment Grade até 2020. 
 
 
- Peru 
Acima da média da região, consolidação fiscal continua 
 
Tem exibido taxas de crescimento mais elevadas do que a média da região e deve manter essa 
liderança. Após as dificuldades de 2017, que mesmo assim possibilitou crescimento de 2,5 % do 
PIB, a economia peruana vem se recuperando, sustentada pelos preços mais altos das commodities 
e pelo estímulo fiscal e monetário. 
 
A expectativa é de que o Peru apresente crescimento de 3,7% do PIB em 2018, devendo evoluir 
acima de 4% em 2019 e 2020, impulsionado pelo setor privado, mesmo com uma gradual 
consolidação fiscal. A inflação deve evoluir para o centro da meta do BC. 
 
 
Commodities 
Baixas gerais pelas projeções do FMI, mas amenas para as agrícolas 

 
O FMI considera em suas projeções o preço do barril de petróleo abaixo de US$ 60 para 2019 e 
2020, menores que os anteriormente projetados, respectivamente, de US$ 69 e US$ 66. Já os 
preços dos metais podem cair 7,4% em 2019, uma baixa maior que a estimada anteriormente. Com 
relação a maioria das commodities agrícolas, após revisão, espera-se uma ligeira baixa. 
 
 
Petróleo 
Atenção para correção de metas pela OPEP 

 
A produção recorde dos EUA e estável na Arábia Saudita e Rússia deverá manter o mercado bem 
abastecido, apesar da possibilidade de queda na oferta por conta das sanções americanas contra a 
PDVSA. Juntos os 3 países produzem mais do que os 15 membros da Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) e determinarão os preços quando quiserem, na possibilidade do 
que cada um desejar ou precisar. 
 
O FMI projeta que a Arábia Saudita precise de um petróleo a US$ 73,30 / barril para equilibrar seu 
orçamento fiscal em 2019. Já para a Rússia o orçamento está muito menos dependente do 
petróleo e um preço de US$ 70 seria plenamente aceitável. Não parece haver entusiasmo para 
diminuir novamente sua produção, valendo talvez um sacrifício para preservar a melhora do 
relacionamento com a Arábia Saudita. Os EUA por sua vez também tenta preservar o 
relacionamento político com a Arábia Saudita, mas com o risco de aplicarem sanções ao país. 
 
A OPEP, nas palavras de Adeeb Al-Aama, que lidera um comitê da OPEP e de países não membros 
do grupo que monitora o cumprimento de um pacto de produção e os fundamentos do mercado, 
sinaliza que estará atenta para não fazer uma correção exagerada e causar uma alta substancial 
dos estoques. 
 
Se não bastasse a turbulência no mercado, o Catar anunciou sua saída da OPEP, decisão 
surpreendente para uma nação do Oriente Médio desde sua fundação em 1960 e que nunca tinha 
perdido um membro da região. O Catar desempenhava importante papel na OPEP, mas acabou 
entrando em conflito com a Arábia Saudita, a líder de fato. 
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De pequeno produtor, o Catar se transformou em um gigante do gás natural nas últimas décadas e 
anunciou que pretende elevar a produção de gás natural de 77 milhões de toneladas anuais para 
110 milhões, 42,9% superior, ao longo dos próximos anos. 
 
O mercado de petróleo estará entre a indiferença da Rússia e a prosperidade do setor de xisto dos 
EUA para se equilibrar em 2019. 
 
 
Agrícolas 
Futuro incerto para as cotações, se considerada a guerra comercial EUA / China 

 
As cotações da maioria das commodities agrícolas que tem o Brasil como grande país exportador 
encerraram 2018 em níveis mais baixos que os registrados em 2017 e com médias anuais também 
em queda nas principais bolsas americanas. Isso reflete a valorização do dólar em relação às 
principais moedas do mundo, inclusive o real, assim como sobre ofertas, e tiveram como base os 
contratos futuros de segunda posição de entrega. 
 
 
- Açucar 
Atenção ao mix de produção no Brasil e os reflexos no balanço global 

 
Com o crescimento da oferta de países da Ásia, principalmente da Índia, que tem concedido bons 
subsídios a seus produtores, a média de preços na bolsa de Nova York em dezembro recuou mais 
de 11% na comparação com dezembro de 2017 e média em 2018 mais baixa desde 2007. Ainda 
que possa perder a liderança da produção global para a Índia, o Brasil continua capitaneando com 
folga as exportações, embora as usinas do Centro-Sul estejam privilegiando a fabricação de etanol, 
que segue competitivo em relação a gasolina no mercado doméstico. O detalhe é se o mix da 
próxima safra na região, que terá início em abril, será tão alcooleiro como no ciclo atual e quais os 
reflexos dessa estratégia no balanço global de oferta e demanda, que caminha para um relativo 
equilíbrio, variando entre pequeno déficit e superávit modesto. 
 
 
- Algodão 
Quebra de oferta e recomposição de estoque chinês mantém boas expectativas 

 
Vem destoando no mercado de Nova York, sustentado pelo reaquecimento da demanda da China e 
quebra na oferta, e apesar das disputas comerciais com os EUA, principal exportador mundial, o 
preço médio da pluma fechou dezembro com alta de 4,5% em relação a dezembro de 2017 e 
média anual em 2018 a maior desde 2013. 
 
Em 2019 não será fácil preservar essa sustentação, já que diversos países, inclusive o Brasil, 
tendem a ampliar a produção. Ou seja, será fundamental que a China continue recompondo seus 
estoques e que as cotações do petróleo permaneçam no nível atual, que tira um pouco da 
competitividade das fibras sintéticas. Se isso acontecer, será melhor para o Brasil, o segundo maior 
exportador no segmento. 
 
 
- Café 
Fortes pressões nas cotações pelas safras recordes e estoques altos 
 
Negociado em Nova York apresentou as maiores perdas, com média em dezembro 16% menor do 
que a observada em dezembro de 2017. Pesam sobre os preços do café sobretudo as produções 
recordes no Brasil (arábica), maior exportador mundial, e no Vietnã (robusta) na safra 2018 / 2019, 
o que colabora para manter elevado o nível de estoques em importadores e limitar o espaço para 
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valorizações. O dólar forte melhora a remuneração dos exportadores e justamente por isso se 
torna um fator adicional de pressão. 
 
 
- Milho 
Alerta para safrinha brasileira, face aumento da área plantada americana 

 
As projeções apontam um crescimento da produção americana na safra 2019 / 2020, consequência 
da previsão de menor área plantada de soja, o que tende a exercer pressão sobre as cotações. 
Dessa forma, os exportadores brasileiros poderão enfrentar dificuldades no 2º semestre de 2019 
(2S19), quando será escoada a safrinha desta temporada 2019 / 2020. As cotações do milho tem 
andado de lado desde 2015 em Chicago, fechando dezembro com alta de 8,5% sobre dezembro de 
2017, mas com média em 2018 mantida em US$ 4 por bushel. 
 
 
- Soja 
Guerra comercial e menor safra americana beneficiam Brasil 

 
A redução da área plantada na próxima safra 2019 / 2020 nos EUA, cujas colheitas tem batido 
sucessivos recordes, poderá beneficiar o Brasil. Por conta da guerra comercial as encomendas da 
China diminuíram e não está claro se os dois países caminham para um acordo capaz de levar a 
China a retirar a sobretaxa de 25% incidente sobre a soja americana. 
 
Em isso ocorrendo é possível as cotações em Chicago voltarem a subir. A média em dezembro caiu 
7% sobre dezembro de 2017 e a média em 2018, a mais baixa desde 2015. Desde 2015 essa média 
não rompe a barreira dos US$ 10 por bushel, o que vinha acontecendo desde 2008. Neste ano, os 
exportadores do Brasil, que lideram os embarques mundiais, compensaram a queda das cotações 
com melhores prêmios pagos pelos importadores nos portos. Se houver altas expressivas em 
Chicago, os prêmios irão cair. 
 
 
- Trigo 
Atenção para a competitividade da Rússia e fungo no Brasil 

 
Tem refletido o tempo seco nas áreas produtoras nos EUA e seguindo o movimento de alta 
registrado por outras commodities. A mudança de clima nos EUA deve dar suporte às cotações 
enquanto as chuvas favorecem lavouras na Ucrânia e, em especial na Rússia, cujos dados reforçam 
os sinais de forte competitividade do país no mercado global desse cereal, com exportações de 
40,1 milhões de toneladas de janeiro a novembro de 2018, 39,6% superior a igual período de 2017. 
 
O Brasil, um dos maiores importadores de trigo do mundo, deverá importar em torno de 60% do 
trigo que consome, sobretudo da Argentina. Se considerar que a partir de janeiro de 2019 os 
produtos de trigo terão limites mais rigorosos para o teor de micotoxinas, substâncias tóxicas 
produzidas por fungos em períodos muito úmidos, o Brasil deverá importar mais. Na safra 
brasileira atual, recém colhida, algumas áreas produtoras do Rio Grande do Sul e do sul do Paraná 
que receberam mais chuvas que a média histórica tiveram algum nível de infestação. 
 
 
Metálicas 
Atenção redobrada para o consumo da China, que pode impactar o mundo 

 
Para os metais básicos, além do impacto da guerra comercial entre EUA e China, a queda 
registrada durante o ano, e que encerra 2018 sem uma retomada completa dos preços, também é 
creditada um cenário de possível desaceleração da economia global, com destaque para a China. 
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- Minério de ferro 
Modernização da indústria de aço chinesa deve reduzir preços 

 
O crescimento das barreiras impostas pelos EUA à China recaiu sobre uma série de produtos, entre 
eles o aço, e o risco de sobreoferta no mercado internacional levou o minério de ferro a atingir sua 
menor cotação em julho, de US$ 63,14 por tonelada (ton). Desde então, a reversão se deu por 
medidas do governo chinês para combater a poluição no país durante o inverno, com as 
siderúrgicas diminuindo ritmo, utilizando minério importado de melhor qualidade, possibilitando 
então uma escalada dos preços, que voltaram aos níveis de US$ 80 em novembro. 
 
Esse movimento, contudo, não deve se repetir com intensidade nos próximos anos, devido a 
modernização de parte da produção de aço chinesa. Além disso, no curto prazo, não há incentivo 
governamental ao crescimento da economia local, o que deve comprimir as margens das 
siderúrgicas. 
 
Logo, mesmo em um ano marcado pela ampliação das disputas comerciais entre EUA e China, o 
minério de ferro conseguiu manter-se em níveis considerados bons para os grandes exportadores. 
O minério de ferro negociado no mercado à vista do porto de Qingdao encerrou 2018 a US$ 71,48 
a ton, 1,6% inferior em relação a 2017, quando as expectativas no início do ano eram de oscilar 
entre US$ 55 a US$ 60 a ton. 
 
Apesar do efeito Vale nos preços, sua produção deve ser compensada com o aumento de produção 
nos sistemas Norte e Sudeste, minimizando assim os reflexos no mercado à vista. 
 
 
- Não ferrosos 
Produção deve se ajustar mais rapidamente às mudanças de demanda 

 
Além das tensões comerciais e fraqueza nas moedas de mercados emergentes, os temores de uma 
desalavancagem descontrolada na China desencadeou uma liquidação de metais durante o verão 
no hemisfério norte, acompanhada por uma enorme mudança no sentimento do mercado, de alta 
para baixa. Em 2018 o cobre negociado na Bolsa de Metais de Londres (LME) caiu 17,12%, o 
alumínio 15,64% e o níquel 11,34%. 
 
Especificamente sobre a China, o setor de commodities escapará de um colapso dos preços ao 
estilo de 2015, onde os produtores estão em melhor posição para lidar com a queda da demanda 
em todas as frentes. A referência a 2015 tem a ver com o temor de que a desaceleração da 
demanda chinesa possa desencadear o mesmo nível de queda dos preços que deixou as empresas 
de commodities em crise no fim daquele ano. 
 
A ampla recuperação desde então tem sido auxiliada não apenas pela recuperação dos 
investimentos em propriedades e infraestrutura, mas também pelo fechamento de unidades 
produtoras e por reformas da oferta que devem fazer com que a produção se ajuste mais 
rapidamente às mudanças na demanda. Essa guerra comercial afetou mais o sentimento do que a 
demanda real. 
 
Após 3 anos de altas dos preços, o setor de materiais básicos da China será testado novamente em 
2019, destacando-se o aço com queda de 5% na demanda. Os investimentos menores do governo 
local em infraestrutura serão o maior fator individual para a queda da demanda do aço, 
respondendo por cerca 66% do enfraquecimento. A demanda por cobre, alumínio, papel e carvão 
se manterá estável em relação a 2018. 
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Anexo – Relatório de Inflação, Volume 20, Número 4, Dezembro 2018 - BCB 
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