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Os dois lados da moeda 

Se por um lado a cara melhora, por outro a coroa perde o brilho 

Pelos indicadores de agosto em relação a julho já é visível que a atividade econômica nacional não 
está patinando; movimentos se observam e para melhor, configurando-se inclusive numa 
tendência até o 1º trimestre de 2020, embora em alguns segmentos econômicos a confiança ainda 
mantém-se desgastada, além de contrastar com a economia mundial, em evidente desaceleração. 
 
O crescimento do IBC-Br de agosto de 0,07%, apesar de muito fraco, demonstra recuperação em 
linha com outros indicadores importantes, depois da queda de 0,07% de julho, dado revisado de 
queda de 0,16%. Destacam-se ainda as vendas de papel ondulado que cresceram 0,9%, o 
faturamento real da indústria 0,6%, as vendas dos supermercados 4,3%, mas o fluxo de veículos 
pesados nas estradas decresceu 0,7%. A produção industrial cresceu 0,8% concentrado em bens 
intermediários, basicamente indústria extrativa que cresceu 6,6%, com destaque para minério de 
ferro e petróleo. Por outro lado, a produção de bens de capital, sempre um sinal de investimento 
das empresas e de recuperação, decresceu 0,4%. 
 
Já o saldo de crédito total do sistema financeiro encerrou agosto em R$ 3,3 trilhões, um aumento 
mensal de 1,1% e 5,1% em 12 meses, as famílias 1,1% e grandes empresas 2,2%, após meses de 
contração. Para micro, pequenas e médias empresas, no entanto, um sinalizador de que os fatores 
agregados de confiança sempre são reconhecidamente mais encorajadores, houve redução de 
0,8%. 
 
Dando sequência ao raciocínio, de agosto para setembro observou-se que o PMI Industrial evoluiu 
de 52,5 para 53,4 pontos, o PMI de serviços de 51,4 para 51,8, o Indicador de Confiança 
Empresarial de 94 para 94,1 e o Indicador de Confiança do Consumidor de 89,2 para 89,7. Vale 
reforçar que a liberação de recursos do FGTS de contas ativas, em torno de R$ 40 bilhões, traz 
outra dimensão à atividade econômica, por se tratar de saques de valores menores, mas de maior 
abrangência no comércio. 
 
Ou seja, essas sinalizações e o momento econômico sazonal de preparação para a demanda mais 
forte de fim de ano permitem esperar um crescimento do PIB no 3º trimestre de 2019 (3T19) 
próximo ao do verificado no 2T19, de 0,4%, e um 4T19 um pouco mais reforçado. 
 
A taxa de inflação medida pelo IPCA mesmo nesse ambiente de recuperação continuará ancorada e 
será dos males o menor. Em 2020 ainda ocorrerão efeitos deflacionários da Pesquisa de 
Orçamentos Familiares (POF) realizada pelo IBGE, devido a atualização da estrutura de pesos e 
componentes, impactando o IPCA em -0,3% em 2020. 
 
Por outro lado, em um país em desenvolvimento como o Brasil a geração de empregos é a melhor 
referência de pujança da atividade econômica. O CAGED de agosto, apesar do período sazonal de 
crescimento para depois em dezembro cair abruptamente, mostrou ótima evolução na geração de 
novas vagas, se comparado aos meses anteriores, de 121.387 novas vagas, ou superior em 9,9% 
agosto de 2018. 
 
Verificaram-se crescimentos razoáveis nos principais segmentos, exceto em Serviços que caiu 0,7%. 
Destaca-se Construção Civil que cresceu 47%, o que significa que há movimentação de um 
conjunto abrangente de produção que envolve o setor. Aqui um detalhe importante do setor de 
incorporação, que vira alvo de investidores por conta da baixa atratividade da taxa de juros 
atualmente no Brasil, de taxa Selic a 5,5%, o que já há manifestações sobre uma possível bolha. O 

Ricardo Tadeu Martins 

Economista 

rmartins@planner.com.br 

+55 11 2172-2605 



 

Página | 2  
 

16 de outubro de 2019 

Departamento Econômico 

Cenário Macroeconômico 

 

Banco Central (BC), para alguns economistas muito animado com as reformas, levará a taxa a 
4,75% em 2019, embora dependendo do cenário externo pode parar nos 5%. 
 
Outra referência importante é o salário médio. Em agosto registrou-se R$ 1.619,45 para admissão, 
aumento real de 0,44%, e R$ 1.769,59 para desligamento, aumento real de 0,09%, em comparação 
a julho. Se comparado a agosto de 2018 houve respectivamente crescimentos de 1,97% e 1,02%. 
Ou seja, salários admissionais em crescimento é um bom sinal. 
 
Contudo, não é de agora que no estado atual da economia brasileira prevalece pura e 
simplesmente a vontade política, o que não custa lembrar que a renovação do Congresso que 
tanto se alardeou pós eleições de 2018 votou na Câmara dos Deputados o orçamento impositivo 
em um único dia, em dois turnos, com quase 100% de presença, em flagrante recado ao Governo, 
que tem total ausência de articulação política, e cujo protagonismo do Legislativo é evidente. 
 
A evolução aparentemente observada veio com a aprovação da reforma da previdência em dois 
turnos na Câmara dos Deputados. No Senado, a perda de valor em votação do primeiro turno e a 
demora em votar o segundo turno, evidencia a velha política e desgaste para o mercado. O 
presidente da República, que trouxe o liberalismo econômico que o mercado tanto celebrou, tem 
se preocupado e dedicado a pautas pouco representativas e, ao combater a velha política, usa-a 
sem vergonha. Todo atenção é pouca diante da rápida deterioração da avaliação do presidente e 
de seu governo. 
 
Não é de se esperar que o empresariado, já historicamente combalido, sinta-se incentivado a gerar 
empregos ou realizar investimentos, diante de uma taxa de desemprego de 11,8% em agosto e 
uma capacidade ociosa medida pelo NUCI - Nível de Utilização da Capacidade Instalada de 75,5%, 
uma queda de 0,3 pontos em setembro sobre agosto. O mercado externo ainda não ajuda, 
basicamente como resposta às ambiciosas guerras comerciais dos EUA com a China e 
recentemente com a União Europeia (UE), o que acaba refletindo negativamente nos preços das 
commodities, que para o Brasil é representativo. Nesse sentido, a taxa de câmbio encontra forte 
respaldo nesse ambiente, o que deve oscilar em torno de R$ 4,00 se nada mudar. 
 
Pelo lado fiscal, de acordo com o BC a Divida Bruta do Setor Público (DBSP) encerrou agosto em 
79,8% do PIB, o que dada a redução contínua da taxa Selic pode permitir estabilização dessa 
relação com um superávit primário de 1%, ao invés de 2,5% ou até 3% em entendimentos do 
mercado em situações passadas. Essa percepção traduz-se inclusive pela redução do resultado 
primário de equilíbrio, inclusive podendo estabilizar-se com déficit primário. Se o mercado 
comprar a idéia será muito bom para antecipação de todo o trabalho que o Ministério da 
Economia vem fazendo. 
 
Se o cenário internacional já era de estado de atenção, e neste caso dos reflexos que trarão à 
economia brasileira que tenta fazer a lição de casa com todos os seus problemas internos, a 
necessidade agora é de maior abrangência e profundidade na análise dos riscos econômicos do 
crescimento da possibilidade da confirmação de recessões localizadas. 
 
As atenções, como não poderiam deixar de ser, vão estar concentradas daqui em diante nos 
indicadores não só dos EUA e da China, dada a guerra comercial entre as duas potências, mas de 
todas as grandes economias mundiais. Agora, os EUA, com aval da Organização Mundial do 
Comércio (OMC), poderão aplicar tarifas retaliatórias de 25% sobre US$ 7,5 bilhões em 
importações de produtos agrícolas e industriais de países da UE, por conta de subsídios ilegais. 
 
Os sinais de desaceleração dos EUA já vinham sendo percebidos. O crescimento do PIB foi revisado 
para uma taxa anualizada de 2% no 2T19, em linha com as expectativas do mercado, vindo de uma 
estimativa de 2,4%, após um crescimento anualizado no 1T19 de 3,1%. 
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Em maior evidência, o crescimento do setor de serviços dos EUA, responsável pela saúde da 
economia americana, desacelerou em setembro para seu ritmo mais lento em três anos, e o 
crescimento de empregos no principal setor da economia americana foi o mais fraco nos últimos 
cinco anos. O Índice de Atividade de Serviços do ISM caiu para 52,6 em setembro, ante 56,4 em 
julho e o Índice de Emprego caiu para 50,4, ante 53,1 de julho, seu nível mais baixo desde fevereiro 
de 2014. 
 
Essa desaceleração já encontra respaldo também nas maiores economias do mundo, onde os 
indicadores da indústria e de serviços não mostraram estabilidade ou crescimento em setembro. A 
desaceleração da China é visível e seus reflexos pelo mundo incontestáveis. Efeito disso é que a 
economia da Alemanha, que apresentou queda de 0,1% do PIB no 2T19 e seu PMI demonstra 
recuo mais intenso à frente, entrará em recessão e dado seu peso na Zona do Euro tudo ficará 
consumado. Ou seja, se alguém tem dúvidas, aí estão os fatos. Cabe ao FED e ao ECB continuarem 
suas atuações. 
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