
O resultado do PIB brasileiro no terceiro 
trimestre de 2019, divulgado pelo IBGE, 
surpreendeu positivamente os agentes 
econômicos que esperavam alta na margem 
(com ajuste sazonal) de 0,4% e veio 0,6%, 
não só ficando acima do observado no 
segundo trimestre, que registrou aumento 
de 0,5%, como sinalizando para um melhor 
desempenho da economia no segundo 
semestre de 2019. Os dados do gráfico nº 1, 
por sua vez, apontam que quando 
comparado ao mesmo trimestre e aos 
quatro trimestres imediatamente anteriores 
a taxa de crescimento do PIB apresenta 
desaceleração,  demonstrando que se deve 
ter certa cautela quanto a sustentabilidade 
da retomada que começa a se configurar. 
Do ponto de vista da demanda, os 
responsáveis pelo crescimento do PIB no 
terceiro trimestre foram o consumo das 
famílias, que cresceu 1,9% quando 
comparado a igual período do ano anterior, 
e o investimento (FBCF) com aumento de 
2,9%. Já o consumo do governo, as 
exportações e importações contribuíram 
para a redução do PIB  com  taxas de -1,4%, 
-5,5% e 2,2%, respectivamente. O 
crescimento do consumo das famílias, no 
período em análise, foi fomentado pelas as 
liberações do FGTS, a partir de setembro 
para os clientes da Caixa; níveis baixos de 
inflação e o aumento nas operações de 
crédito pessoa física mesmo com as taxas de 
juros para o consumidor não caindo na 
mesma velocidade da selic. No caso dos 
investimentos, a construção civil, com 
aumento de 4,4%, teve um peso importante 
para o resultado uma vez que responde por 
55,0% da FBCF. Por outro lado, a política de 
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ajuste fiscal junto com a queda nas 
exportações, principalmente de produtos 
industrializados, efeitos Trump e Argentina, 
puxaram o PIB para baixo. No tocante a 
oferta, a indústria extrativa e a construção 
foram as responsáveis pela reação do PIB no 
terceiro trimestre de 2019 e apresentaram 
crescimento em relação a igual período do 
ano anterior de 4,4%, enquanto a indústria 
de transformação registrou queda de -0,6%. 
Já agropecuária e serviços registraram 
desaceleração nas taxas de crescimento 
quando comparada a 2018, no primeiro caso 
passando de 6,6% para 2,10% e no segundo 
de 1,72% para 1,1%. A aposta do governo, do 
mercado e dos empresários é a de que a 
injeção de recursos do FGTS nos próximos 
trimestres da ordem de R$ 45,0 bilhões; 
junto com a transferência de recursos da 
partilha da cessão onerosa da Petrobrás para 
os estados e municípios; da  continuidade da 
redução nas taxas de juros, com efeito sobre 
o crédito para as famílias e empresas; da 
manutenção da inflação em níveis abaixo da 
meta, de acordo com as expectativas do 
mercado; e de níveis crescentes da  confiança 
dos empresários e dos consumidores 
sustentarão a retomada cíclica levando o PIB 
a crescer acima de 2,0% em 2020. Em função 
desse maior otimismo,  o mercado passou a 
estimar crescimento para a economia em 
2019 de 1,10% e em 2020 de 2,24%, acima do 
patamar de quatro semanas atrás de 0,92% e 
2,08%, respectivamente. Há um relativo 
consenso que o próximo ano apresentará um 
ritmo de crescimento maior do que tem sido 
observado desde 2017, quando tem início o 
processo de recuperação da economia, a 
dúvida está na sustentabilidade da retomada.  
  
 

É importante ponderar que a taxa de 
desemprego ainda continua bastante 
elevada, ou seja, 11,4% no último 
levantamento do IBGE e basicamente no 
mesmo patamar de 2018; que as liberações 
do FGTS tenderão a diminuir nos próximos 
trimestres; e que já há sinais de aumento da 
alavancagem financeira das famílias e da 
inadimplência. Segundo levantamento feito 
pela XP Investimentos publicado no Valor 
Econômico de 11/12/2019, a participação 
do crédito pessoa física no PIB está em 
27,5%, cerca de 0,62% acima da tendência 
histórica, a taxa de endividamento 
encontra-se em 44,8% contra 41,0% de 
janeiro do ano passado e a parcela da renda 
mensal usada para o pagamento do serviço 
de dívidas (amortização e juros) estava em 
20,6% em setembro, acima dos 19,8% 
verificados 12 meses antes. Os três fatores 
que afetam diretamente a taxa de 
inadimplência são inflação, níveis altos de 
endividamento e taxas de desemprego. A 
inflação encontra-se bem comportada, mas 
os outros dois fatores dependerão do 
desempenho ou tração da economia nos 
próximos anos, que dependerá, 
primordialmente, dos níveis de 
investimento alavancados não só pela 
construção, que deve também abranger 
infraestrutura e não só residências, como 
parece ser o caso neste primeiro momento, 
como também em capital e tecnologia. 
Dependerá também da melhoria do 
ambiente de negócios e da redução dos 
níveis de incerteza quanto ao cenário 
externo, seja do ponto de vista econômico 
como político.  
 
 

PIB DO 3º TRIMESTRE DE 2019 

 

http://www.fiea.org.br/


CÂMBIO FAZ MERCADO AJUSTAR SUAS EXPECTATIVAS PARA A SELIC 

 A taxa média de câmbio (R$/US$) se 
desvalorizou nos últimos doze meses cerca de 
10,0% e as expectativas do mercado é que 
continuará pressionada por um longo 
período. Ao menos é o que pode ser 
depreendido da mediana das expectativas do 
mercado financeiro para a taxa de câmbio no 
final dos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022 
registradas no relatório Focus (10/12/2019): 
R$ 4,15, R$ 4,10, R$ 4,00 e R$ 4,00, 
respectivamente.  Os fatores que estariam 
contribuindo para a desvalorização do real 
frente ao dólar são, basicamente, de natureza 
financeira apesar da redução do nível de 
atividade em nível global e seus efeitos sobre 
as exportações brasileiras também colocar 
lenha nesta fogueira. Como principais fatores 
são apontados o resultado abaixo do 
esperado pelo mercado do leilão de áreas de 
cessão onerosa de petróleo, no qual se 
esperava uma entrada maciça de dólares 
levando os agentes a se desfazerem de 
posições vendidas em dólares e a montar 
posições compradas contribuindo para a 
valorização do dólar. Na mesma direção, a 
diminuição  da  taxa  básica  de juros (selic) fa- 

Em função dessa maior pressão no mercado 
de câmbio, a mediana das expectativas para a 
redução da taxa selic para 2020, que já 
chegou a 4,25%aa, agora está em 4,50%aa. É 
importante destacar que há um mês alguns 
analistas trabalhavam com a taxa selic abaixo 
de 4,0%aa em virtude do comportamento 
benigno da taxa de inflação e do fato da 
recuperação se dá em um ritmo lento. Além 
do câmbio, a melhora dos indicadores 
econômicos no segundo semestre em relação 
ao primeiro também tem contribuído para a 
maior cautela do mercado e muito 
provavelmente do próprio Banco Central. Não 
existe nenhuma ameaça, ao menos no curto 
prazo, para se esperar inflação acima do 
centro da meta em 2020, mesmo com a 
economia crescendo na casa de 2,0% no 
próximo ano e o câmbio mais elevado, uma 
vez que a capacidade ociosa e a taxa de 
desemprego ainda estão em patamares 
bastante elevados.  

O desempenho da indústria brasileira em outubro de 2019 
apresentou, no levantamento com ajuste sazonal, aumento de 
0,8%. Na comparação com o mesmo mês em 2018 a indústria 
registrou alta de 1,0% na produção. De acordo com o Instituto 
de Estudos para o Desenvolvimento da Indústria (IEDI), “o ano 
de 2019 tem representado uma interrupção da recuperação 
industrial. Crise da economia argentina, desdobramentos do 
desastre de Brumadinho e expressiva perda de dinamismo do 
comércio internacional somaram-se ao quadro de fraca de 
demanda  interna, de forma  a arrastar novamente o setor para 

A PRODUÇÃO INDUSTRIAL BRASILEIRA EM OUTUBRO DE 2019 

o vermelho. Todavia, há indícios de que por trás da melhora recente esteja basicamente a recomposição do consumo, ilustrando o poder de 
alguns instrumentos para reativar o crescimento econômico, a exemplo da redução das taxas de juros vigentes na economia, da progressiva 
normalização do crédito concedido às famílias e da liberação dos recursos do FGTS. São aspectos que tendem a reativar a demanda interna, 
cujos níveis insuficientes têm se juntado a problemas estruturais, como as deficiências de produtividade e competitividade da produção 
nacional, produzindo uma recuperação econômica das mais lentas de que temos notícia. O risco é que seus efeitos se dissipem antes de ensejar 
aumento do emprego de maior qualidade e do investimento, que é quem garante uma trajetória de crescimento mais sólida para a indústria e 
para o PIB como um todo”. 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 75,8% em outubro de 2019, registrando alta de +0,3 ponto percentual em relação a setembro e 
voltando ao patamar de agosto. O indicador encontra-se abaixo do nível de out/18 (76,3%) e continua longe de sua média histórica, que é de 
80%. Já o indicador da CNI, ficou praticamente estável na passagem de setembro para outubro, ao registrar 77,9% e 78%, respectivamente. Tal 
como ocorre no caso do indicador da FGV, a utilização aferida pela CNI permanece abaixo da média histórica do indicador, iniciado em jan/03, e 
que é de 80,8%”. 
 
  

voreceu o desmonte das operações carrying 
trade (ganhos de arbitragem dado pela 
diferença entre as taxas de juros internas e 
externas), em que o investidor toma recursos 
emprestado em países com taxas de juros 
baixas e compra papéis nos de taxas mais 
elevadas como era o caso do EUA em relação 
ao Brasil, também levando a desvalorização 
do real com a saída de capitais.  Outro fator 
que contribuiu para a diminuição da oferta 
de dólares foi a autorização para que os 
exportadores mantivessem receitas no 
exterior para fazer frente às despesas em 
moeda estrangeira. O cenário de 
desaquecimento econômico global associado 
a maior turbulência política na América 
Latina também tem favorecido a valorização 
do dólar, seja pela queda das exportações, 
haja vista os impactos negativos da crise 
Argentina nas exportações da indústria 
brasileira, seja pela saída de capitais externos 
como tem sido observado no mercado de 
capitais. Por fim, a sinalização da equipe  
econômica com a aceitação de taxas de 
câmbio mais elevadas, como resultado das 
políticas fiscais  e  monetária, tem levado o 
mercado a testar os  limites  das  cotações  da  
moeda brasileira  frente  ao  dólar  que  o  
Banco  Central  estaria  disposto  a  tolerar. 
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Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal. Elaboração Própria.
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