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O comportamento do PIB brasileiro no
segundo trimestre de 2019 surpreendeu
positivamente os empresários e analistas
econômicos. A mediana das expectativas do
mercado era de crescimento próximo a zero,
com os mais pessimistas esperando um
resultado negativo, o que configuraria um
quadro recessivo, e o PIB cresceu 0,4% na
margem (com ajuste sazonal), como pode
ser visto no gráfico nº 1. Em relação aos
últimos quatro trimestres de 2019 a
variação do PIB foi de 1,0%, o que levou a
um ajuste para cima das expectativas do
mercado financeiro para o crescimento da
economia brasileira no final do ano queeconomia brasileira no final do ano que
passou de 0,82% para 0,87%. Quando
comparado a igual período do ano passado,
pela ótica da demanda, os investimentos
foram os grandes responsáveis pelo melhor
desempenho do PIB com seu ritmo de
crescimento saltando de 3,0% para 5,2%.
Segundo o IBGE, o aumento de 2,0% no PIB
da construção civil, após vinte trimestres
consecutivos de queda, na comparação com
igual período do ano anterior, teve um peso
importante no resultado uma vez que
representa 55,0% da FBKF. O consumo das
famílias que responde por
aproximadamente 65,0% do PIB desacelerou
em relação ao segundo trimestre de 2018,
passando de 1,8% para 1,6%, ainda em
função do elevado número de pessoas
desempregadas, cerca de 12,6 milhões no
trimestre encerrado em julho de 2019,
segundo IBGE. Ainda do lado da demanda a
queda de -0,7% dos gastos do governo junto
com um crescimento maior das importações
em relação as exportações contribuíram
para atenuar o ritmo de crescimento no
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para atenuar o ritmo de crescimento no
período. No primeiro caso o resultado está
em linha com a política de ajuste fiscal do
governo federal, que apesar de ter espaço
fiscal em relação ao Teto dos Gastos precisa
continuar cortando os gastos para atender a
meta de resultado primário que tem seu
cumprimento ameaçado em função dos
níveis insatisfatórios de arrecadação.
Quanto ao setor externo o cenário é mais
complicado uma vez que os três principais
mercados brasileiros que são China, EUA e
Argentina ou encontram-se em processo de
desaceleração como é o caso dos dois
primeiros ou em crise, no caso do último.
Para tornar o contexto internacional ainda
mais instável, além da contenda comercial
EUA X China, após o ataque as refinarias do

maior produtor de petróleo do mundo que é a Arábia Saudita aumenta o risco de um
conflito bélico entre EUA X Irã.
Do ponto de vista da oferta, quando comparado a igual período no ano anterior, a
indústria foi quem apresentou desaceleração com crescimento passando de 0,8% para
0,3%. Já agropecuária e serviços aumentaram seu dinamismo com taxas de 0,3% para
0,4% e de 1,1% para 1,2%, respectivamente. No tocante a indústria a boa notícia,
segundo o IBGE, é que a construção civil cresceu 2,0%, maior aumento desde o 1º
trimestre de 2014 de acordo com a CNI, e a indústria de transformação 1,6% no
período puxada principalmente pelo crescimento da produção de produtos de metal;
máquinas e equipamentos; produtos químicos; metalurgia e bebidas. Entretanto, nos
meses de maio, junho e julho do corrente a indústria de transformação apresentou
taxas negativas de crescimento da ordem de 0,9; 0,8 e 0,5, respectivamente. Isto pode
ser explicado em parte pela manutenção dos estoques acima do planejado como vem
sendo registrado pelas pesquisas da CNI.



As expectativas dos empresários se
mantiveram em setembro no mesmo
patamar obtido em agosto, com o
Índice de Confiança do Empresário
Industrial (ICEI) da CNI registrando
59,4. Apesar de não ter apresentado
crescimento ainda encontra-se 4,9
pontos acima de sua média histórica e
6,1 pontos acima do registrado em
agosto de 2018. Como colocado no
Panorama FIEA anterior, três fatores,
basicamente, explicam o maior
otimismo dos empresários: i) a
aprovação da reforma da previdência
nas duas votações da câmera e

incerteza quanto ao comportamento
da economia brasileira até o final do
ano. A taxa de desemprego vem se
reduzindo lentamente, mas o aumento
do emprego tem sido em grande parte
informal e de trabalhador por conta
própria o que dificulta as estimativas de
crescimento do consumo das famílias.
Os estoques, como foi visto, continuam
elevados na indústria o que sinaliza
fragilidade na demanda por produtos
industriais apesar da redução das taxas
de juros. Quanto aos investimentos o
seu ritmo em parte é afetado pela
ainda elevada taxa de capacidade

A própria CNI tem demonstrado
preocupação em seus relatórios ao
afirmar: “mesmo 10 trimestres após o
fim da crise econômica, a recuperação
ainda não ocorreu. O PIB segue 4,8%
abaixo do que era antes do início da
crise recente, enquanto a indústria se
reduziu 12% na mesma comparação.
Assim, faz-se necessário medidas
urgentes capazes de dar arranque ao
crescimento econômico. A agenda
econômica precisa compatibilizar, de
um lado, ações capazes de reativar a
demanda de curto prazo e, de outro,
avançar nas questões estruturantes,nas duas votações da câmera e

perspectiva de votação célere no
Senado sinalizando para o equilíbrio
futuro das contas públicas; ii) início do
ciclo de redução da taxa básica de juros
selic com reflexos sobre o custo do
crédito; e iii) liberação do
FGTS/PIS/PASEP e seus impactos sobre
o consumo das famílias. Apesar do
resultado do PIB no segundo trimestre
ter surpreendido positivamente os
agentes econômicos, ainda há muita

ainda elevada taxa de capacidade
ociosa da indústria, ademais o ajuste
das contas públicas tem penalizado o
investimento púbico em infraestrutura
colocando-o em um nível abaixo da
taxa de depreciação. No tocante ao
cenário externo, além da maior tensão
no mercado internacional em função
dos conflitos comerciais e geopolíticos
envolvendo EUA, China e Irã, a OCDE
vem revisando para baixo o ritmo de
crescimento da economia global.

avançar nas questões estruturantes,
pavimentando o crescimento do País
no médio e longo prazo”.
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MERCADO CONTINUA REVISADO PARA BAIXO O IPCA 2019/20

As expectativas do mercado para o
IPCA de 2019 e 2020 continuam sendo
revistas para baixo e se distanciando
cada vez mais do centro da meta, como
pode ser visto no gráfico nº 4. De
acordo com o relatório Focus do Banco
Central de 13/09/2019, as estimativas
do mercado para a inflação neste ano e
no próximo são de 3,45% e 3,80%,
respectivamente, bem abaixo das
metas de 4,25% e 4,0%. Na mesma
pesquisa o mercado começou a ajustar
para níveis menores as expectativas de
crescimento do PIB e da taxa de juros
selic para 2020 que passam, no

Os dados levantados até o momento
em relação a produção industrial,
vendas no varejo e serviços apontam
para um terceiro trimestre com algum
dinamismo. No primeiro caso houve
retração de -0,5 em julho em função do
crescimento do volume de estoques. O
varejo e serviços, contudo, registraram
crescimento de 1,0% e 0,8,
respectivamente, em relação a junho.
O Bradesco, em função da moderação
do consumo em agosto, estima um
ligeiro crescimento para o PIB no
terceiro trimestre. Na mesma direção
vai o Itaú com projeção de 0,2% para

sobre as expectativas de inflação tem
mais do que compensado um contexto
internacional cada vez mais instável e
seus possíveis reflexos sobre a taxa de
câmbio que vem se depreciando nos
últimos meses. Ademais, a OCDE
revisou para baixo as taxas de
crescimento da economia global para
2019 e 2020 para 2,9% e 3,0%,
respectivamente, bem abaixo da
expansão de 3,6% registrada em 2018.
Para o PIB do Brasil, previsão de
crescimento foi reduzida para 0,8% em
2019 e para 1,7% em 2020, em um
patamar menor do que o esperado pelaselic para 2020 que passam, no

primeiro caso, de 2,2% para 2,0% e de
5,5% para 5,0%, no segundo. Estes
ajustes deixam claro não só que o
mercado continua projetando uma
recuperação lenta para a economia
brasileira como também que o
distanciamento das expectativas de
inflação em relação a meta reflete um
quadro de insuficiência de demanda ou
de manutenção do hiato produto
negativo.

vai o Itaú com projeção de 0,2% para
este último e de 0,5% para o quarto
trimestre. Em função do ritmo gradual
de recuperação alguns analistas já
começam a trabalhar com selic abaixo
de 5,0% em 2019.
No balanço dos riscos do Banco Central
do Brasil a sinalização tem sido de
continuidade do ciclo de redução da
selic com mais um corte de 0,5% na
última reunião do ano, uma vez que os
efeitos do crescimento moderado

patamar menor do que o esperado pela
mediana do mercado financeiro que é
de 0,87% e 2,0%. Todo este viés de
baixa das expectativas de crescimento
e inflação aumentam a pressão sobre
os Bancos Centrais para a redução dos
juros básicos como tem sido observado
nos casos do FED, BCE e BCB.
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A PRODUÇÃO INDUSTRIAL BRASILEIRA EM JULHO DE 2019

O desempenho da indústria brasileira em julho de 2019
apresentou, no levantamento com ajuste sazonal, retração
de -0,3%. Na comparação com o mesmo mês em 2018 a
indústria registrou queda de -2,5% na produção. De acordo
com o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento da
Indústria (IEDI), “a produção da indústria não cresce desde o
final do ano passado, o que vem significando uma clara
interrupção de sua trajetória de recuperação antes mesmo

de sequer compensar aquilo que perdeu no triênio de crise
2014-2016. Resultado disso é que o nível de produção do
setor em jul/19 é o mesmo de abr/17, quando a indústria
mal tinha voltado a crescer. Para os próximos meses existem
sinais que corroboram uma saída do período recessivo, mas
nada está garantido.”
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A PRODUÇÃO INDUSTRIAL BRASILEIRA EM JULHO DE2019

Ainda segundo o IEDI, “o nível de
utilização da capacidade instalada da
indústria de transformação, de acordo
com a série da FGV com ajustes
sazonais, foi de 75,5% em julho de
2019, registrando aumento de +0,5
ponto percentual em relação a junho.

permanece razoavelmente abaixo da 
média histórica do indicador, iniciado 
em jan/03, e que é de 80,9%.”

O indicador continua longe de sua
média histórica, que é de 80%. Já o
indicador da CNI, ficou praticamente
estável (+0,1 p.p.) na passagem de
junho para julho, chegando a 77,7%.
Tal como ocorre no caso do indicador
da FGV, a utilização aferida pela CNI,

INDICADORES CONJUNTURAIS DA ECONOMIA BRASILEIRA

5
w w w . f i e a . o r g . b r

Indicadores de Desempenho
Ano 6 - nº 62 - Julho de2019

AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO

IGP-DI 0,68 1,79 0,26 -1,14 -0,45 0,07 1,25 1,07 0,90 0,40 0,63 -0,01 -0,51

INCC 0,15 0,23 0,35 0,13 0,13 0,49 0,09 0,31 0,38 0,03 0,88 0,58 0,42

IGP-M 0,70 1,52 0,89 -0,49 -1,08 0,01 0,88 1,26 0,92 0,45 0,80 0,40 -0,67

IPC-M 0,05 0,28 0,51 0,09 0,04 0,58 0,26 0,58 0,69 0,35 -0,07 0,16 0,23

IPA-M 1,00 2,19 1,11 -0,81 -1,67 -0,26 1,22 1,67 1,07 0,54 1,16 0,40 -1,14

INCC-M 0,30 0,17 0,33 0,26 0,13 0,40 0,19 0,19 0,49 0,09 0,44 0,91 0,34

IPC-FIPE 0,41 0,39 0,48 0,15 0,09 0,58 0,54 0,51 0,29 -0,02 0,15 0,14 0,33

INPC 0,00 0,30 0,40 -0,25 0,14 0,36 0,54 0,77 0,60 0,15 0,01 0,10 0,12

IPCA -0,09 0,48 0,45 -0,21 0,15 0,32 0,43 0,75 0,57 0,13 0,01 0,19 0,11

Fonte: Ipeadata e Bacen.

2019
Índice de Preço (%)

2018



Taxa de Juros Títulos Preço do Petróleo Ouro - Nova York

do Tesouro Americano (Brent) (Fixing)

10 anos em US$ em US$

ago/18 2,85 77,42 1.201,60

set/18 3,07 82,72 1.191,50

out/18 3,15 75,47 1.215,00

nov/18 2,99 58,71 1.220,20

dez/18 2,68 53,80 1.281,30

jan/19 2,63 61,89 1.319,70

fev/19 2,72 66,03 1.316,10

Indicadores de Confiança I

Indicadores do Cenário Externo

ago/18 306

set/18 321

out/18 268

nov/18 261

dez/18 270

jan/19 252

fev/19 240

                              Indicadores de Confiança II

Meses Risco Brasil

fev/19 2,72 66,03 1.316,10

mar/19 2,41 68,39 1.293,00

abr/19 2,41 72,80 1.285,70

mai/19 2,13 64,49 1.305,80

jun/19 2,01 66,55 1.413,70

jul/19 2,01 65,17 1.426,10

ago/19 1,50 60,43 1.523,00

Fonte: Banco Central do Brasil (BCB)/ (FED)

fev/19 240

mar/19 247

abr/19 251

mai/19 259

jun/19 248

jul/19 221

ago/19 233

Fonte: IPEADATA

Taxa de Câmbio Inflação esperada  nos 

Fim de Período  proximos 12 meses

R$/US$ - Vendas Mediana

ago/18 4,14  7,77 3,67 3,96 4,19    6,40 2,63

set/18 4,00  8,10 3,90 4,04 4,53    6,40 2,41

out/18 3,72  7,39 4,01 3,25 4,56    6,40 2,30

nov/18 3,86  6,92 3,78 3,02 4,05    6,40 2,52

Taxa Real 

Esperada 

Selic (a.a)

Meses

                        Indicadores de  Confiança III

Swap de  1 ano

Taxa de 

Juros Real 

Ex-Ant

IPCA nos 

últimos doze  

Meses

Taxa de  

Juros Selic 

(% a.a)
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dez/18 3,87  6,68 3,82 2,75 3,75    6,40 2,49

jan/19 3,65  6,54 4,03 2,42 3,78    6,40 2,28

fev/19 3,74  6,47 4,02 2,36 3,89    6,40 2,29

mar/19 3,90  6,49 3,98 2,42 4,58    6,40 2,33

abr/19 3,95  6,53 3,72 2,71 4,94    6,40 2,58

mai/19 3,94  6,45 3,57 2,78 4,66    6,40 2,73

jun/19 3,83  6,00 3,59 2,33 3,37    6,40 2,71

jul/19 3,76  5,55 3,68 1,80 3,22    6,40 2,62

ago/19 4,14  5,36 3,64 1,67 3,43    5,90 2,19

Fonte: Banco Central do Brasil (BCB).
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