
Cenário Externo

As tensões políticas internacionais 
aumentaram no último ano, com 
a ampliação das investidas norte-
americanas contra exportações chinesas, 
manutenção das incertezas referentes 
ao Brexit e uma onda de instabilidades 
políticas em países sul-americanos. 

Nos EUA, os indicadores apontam 
solidez no mercado de trabalho, 
com consistentes criações de postos 
de trabalho e taxa de desemprego 

historicamente baixa. Este fato resulta em crescimento 
do consumo, principal motor da expansão recente da 
economia norte-americana. No entanto, componentes 
importantes para a sustentação do crescimento 
de longo-prazo, como investimentos, seguem em 
trajetória de recuo. Visando a sustentar o avanço da 
atividade, o Fomc reduziu a taxa de juros, abrindo 
espaço para futuros cortes, embora ainda reforce a 
necessidade de acompanhar a evolução dos indicadores 
macroeconômicos. 

Por Marie Vidal e Thomáz Sarquis da Eleven Financial Research
Cedido por Lifetime Investimentos
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No outro lado do conflito, a China, seguindo a tendência 
global, entrou em trajetória de desaceleração econômica. 
Os indicadores de atividade registraram as mais baixas 
taxas de crescimento dos últimos anos, enquanto os 

Também enfrentando um ambiente de arrefecimento, a 
economia da Zona do Euro vem apresentando sinais de 
fraqueza ao longo do ano. Desempenhos desfavoráveis 
de grandes economias do bloco, como Alemanha 
e Itália, foram relevantes para essa dinâmica. Após 
sucessivos meses de indicadores abaixo do esperado, 
o BCE já prescreve políticas fiscais expansionistas. Essa 
medida causou polêmica entre formadores de política 
na Alemanha devido ao apreço ao superávit primário 

efeitos da Guerra Comercial impactaram negativamente 
a balança comercial chinesa. Políticas de estímulo, via 
crédito e gastos governamentais, vêm resultando em 
respostas reais cada vez mais brandas.

como base da estabilidade macro, e na Itália por causa 
da situação já crítica de suas contas públicas. Além 
disso, as indefinições do processo do Brexit geram maior 
risco e insegurança para investidores. O processo de 
separação do Reino Unido da União Europeia tem sido 
destaque no cenário europeu pelos últimos anos e não 
mostrou sinais de avanço neste ano. A substituição de 
Theresa May por Boris Johnson colocou o divórcio em 
uma situação derradeira.

Gráfico 1 – Payroll x PIB – EUA (% YoY)

Fonte: Bloomberg. Elaborado por Eleven Financial. 
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Gráfico 2 - PIB x Produção Industrial – China (% YoY)

Fonte: Bloomberg. Elaborado por Eleven Financial. 
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Do outro lado do oceano, a América Latina também 
passou por incertezas. Países importantes viram a 
suas medidas de risco se elevarem fortemente frente 
a crises políticas. Desde o início do ano, o score de 
crédito mexicano recebeu outlooks negativos em 
2019. Na Argentina, em ano de eleições, o excessivo 
gradualismo do controle inflacionário e recuperação 
econômica reduziram o capital político de Maurício 
Macri, favorecendo seu oponente, Alberto Fernández. 
Após a divulgação de resultados de pesquisas eleitorais 
que apontavam o favoritismo da oposição, o mercado 
reagiu com uma depreciação cambial acentuada. Esse 
movimento desencadeou em um aumento nos passivos 
argentinos denominados em dólar, forçando o presidente 
a revisar os termos do empréstimo. Adicionalmente, 
tensões políticas também são notáveis no Peru e no 
Equador, onde crises constitucionais tomaram corpo nos 
últimos meses.

Cenário Interno
Após dois anos de recessão econômica, o processo de 
recuperação da atividade se consolidou entre 2018 
e 2019, ainda que em ritmo gradual. O crescimento 
de 1,1% em 2018, puxado principalmente pelo bom 
desempenho do agronegócio, não se sustentou em 
2019, o que pressionou o PIB negativamente. Entretanto, 
o processo de avanços no mercado de trabalho, 
diminuição do desemprego e aumento da massa salarial 
incentiva o segundo e o terceiro setor. 

No âmbito político, a sinalização da introdução e 
tramitação de uma agenda de reformas, principalmente 
focadas no controle fiscal e aumento da produtividade, 
iniciou uma dinâmica de aumento da confiança dos 
investidores. Adicionalmente, a implementação de 
mecanismos de transparência do BC na condução 
de política monetária reforçou a credibilidade do BC, 
reduzindo o custo de desinflação em termo de produto 
e a consolidando a Selic em níveis historicamente 
baixos. Contudo, o previsível agravamento da frágil 
situação das contas públicas impediu que o governo 
pudesse estimular a economia via uma expansão fiscal, 
mecanismo anticíclico utilizado em recessões passadas. 
O crescimento vegetativo das despesas com previdência 
e folha de salários do serviço público, combinadas 
com as Regras de Ouro e do Teto, comprimiu os gastos 
públicos com investimentos, impedindo melhorias 
necessárias em áreas como infraestrutura, saúde e 
educação. O avanço de uma agenda de reformas, que 
desenhe mecanismos suficientes para a sustentação de 
contas públicas sustentáveis a longo prazo, é essencial 
para permitir um quadro de crescimento robusto da 
economia brasileira.

Ao longo de 2019, a gestão de Bolsonaro seguiu em 
tendência de descrédito. Se no início do mandato o 
mercado apostava suas fichas em um governo pró-
mercado, que auxiliaria a tramitação das reformas e 
focaria em projetos amistosos para o livre mercado, 
o resultado foi decepcionante. Após uma série de 
divergências internas e externas, a situação pouco se 

Gráfico 3 - Crescimento do PIB (%YoY) – União Europeia
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Fonte: Eurostat. Elaborado por Eleven Financial. 
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impôs no Congresso, escanteando a agenda reformista 
para o grupo nomeado “Centrão”, composto de 
partidos como DEM e MDB. Ademais, intromissões de 
Bolsonaro em órgão investigativos (PF, Coaf e Receita 
Federal), supostamente com o objetivo de interferir nas 
investigações de seu filho, causaram um aumento da 
rejeição popular. 

Cenário Econômico prospectivo
Com base nessa conjuntura, projetamos crescimento 
do PIB de 1,0%, puxado por um desempenho positivo 
dos serviços e alguma contribuição da indústria, 
devido à maior absorção interna prospectada pela 
melhora no mercado de trabalho. Pelo lado negativo, 
a desaceleração da demanda global deve prejudicar 
o resultado da agropecuária para o ano. Sob o ponto 
de vista da demanda, o consumo deve manter sua 
função de motor da retomada do avanço da atividade, 
apoiado pelos investimentos, devido ao alto carry-over. 
Na contramão, os gastos do governo devem diminuir, 
refletindo a crítica situação fiscal. O desempenho 
da balança comercial deve ser afetado pela menor 
demanda externa por produtos brasileiros, enquanto a 
maior renda disponível permite um maior consumo de 
bens importados. Contudo, a depreciação cambial deve 
compensar parcialmente esse efeito.

Fiscal
A crise econômica vivida pelo Brasil no biênio 2015-2016 
foi resultado de anos de políticas macroeconômicas 
equivocadas. Nos últimos 20 anos, a despesa total do 
governo cresceu, em média, 5% a.a acima da inflação, 
acumulando crescimento real de aproximadamente 
180% no período, somente na esfera federal. Essa 
aceleração ocorreu com maior vigor após 2008, como 
resposta à crise econômica global. Para blindar o país 
de contágios externos, foram adotadas políticas de 
subsídios a setores específicos (via BNDES), regras 
trabalhistas generosas e um crescimento acentuado da 
folha de pagamentos do setor público. 
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Somando a crescente participação do governo na 
produção à rápida transição demográfica, os gastos 
públicos acentuaram sua já crescente trajetória, 
caracterizados de forma massiva como despesas 
obrigatórias. Para sustentar essa aceleração, a 
contrapartida foi um aumento relevante da carga 
tributária, que saiu de aproximadamente 25% do PIB em 
1998 para 32% em 2014, nível elevado na comparação 
com pares internacionais. Esgotado o financiamento 
via impostos, a alternativa encontrada pelo governo 
foi queimar o colchão de superávit disponível à época. 
Como consequência, o resultado primário do governo 
foi de 3% do PIB em 2011 para um déficit de 3% do PIB 
em 2016. Para financiar essa diferença, a partir de 2014, 
quando o resultado entrou no campo negativo onde se 
encontra desde então, a dívida bruta saltou de 55% do 
PIB para os atuais 80% do PIB, aceleração incompatível 
para um país emergente como o Brasil, com baixa taxa 
de poupança e elevada taxa de juros. 

Diante do cenário de falência do governo e disparo 
da dívida pública, a corrosão da confiança gerou 
depreciação relevante na taxa de câmbio, inflação de 
dois dígitos, elevação expressiva nas taxas de juros e 
destruição de atividade econômica. O resultado é a 
conhecida estagflação vivida naquele biênio. Por isso, é 
importante reforçar que a crise econômica não decorreu 

de fatores conjunturais ou turbulências temporárias. 
A recessão de 2015 e 2016 foi resultado de anos de 
sistemáticos descuidos com as finanças públicas, além 
dos efeitos nocivos que as intervenções na produção, 
nos preços e nos juros geraram sobre a produtividade e 
sobre a eficiência de alocação dos recursos.

Estima-se que estabilização da dívida seria possível com 
geração de superávit de 1,5% do PIB, ou seja, exige 
um ajuste fiscal de 3% do PIB. Portanto, a saída desse 
desequilíbrio é a reversão do crescimento dos gastos 
públicos que passa, inexoravelmente, por uma série de 
reformas que revisem as regras que pautam as despesas 
obrigatórias. 

Gráfico 4 – Despesas obrigatórias (% Receita Corrente Líquida)

Fonte: Tesouro Nacional. Elaborado por Eleven Financial. 
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O primeiro passo foi a implementação do teto de gastos, 
que força a interrupção da trajetória do dispêndio. 
No primeiro momento, o cumprimento do teto foi 
possível a partir da redução significativa das despesas 
discricionárias, com cortes nos investimentos e no 
custeio da máquina pública. Esses esforços, no entanto, 
são insuficientes para reverter os déficits e interromper 
o crescimento da dívida. Em outras palavras, o governo 
está se endividando para pagar despesas correntes, 
o que é vetado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 
em dispositivo conhecido como Regra de Ouro. O 
cumprimento dessa norma nos últimos três anos só 
foi possível pela devolução dos recursos ao Tesouro 
pelo BNDES e pelo uso de “créditos suplementares” 
autorizados pelo Congresso. Findadas as devoluções do 
BNDES e corroída a barganha política do Executivo, o uso 
desses recursos no futuro é incerto. Em suma, as atuais 
regras fiscais vigentes no Brasil são incompatíveis entre 
si. Sem mais espaços para cortes discricionários, sob 
pena de paralisação dos serviços básicos e da atividade 
econômica e sob risco de descumprimento da LRF, a 
agenda de reformas se mostra cada vez mais urgente.

Observando a composição do gasto do governo 
central, nota-se que mais de 50% representa benefícios 
previdenciários. Considerando que o Brasil gasta com 
previdência o equivalente ao Japão e Alemanha em 

proporção do PIB, com metade da população idosa 
como proporção do total, é natural assumir que há 
discrepância relevante nas nossas regras previdenciárias. 
A existência de aposentaria por tempo de contribuição, 
direitos generosos para os inativos o setor público, 
inconsistências nas regras de pensão por invalidez 
e por morte são temas tratados na encaminhada 
reforma da Previdência. Esses ajustes, no entanto, são 
insuficientes para estabilizar os gastos previdenciários 
em porcentagem do PIB, muito menos reverter o 
resultado negativo no curto prazo. Outras reformas são 
necessárias. 

A segunda maior despesa primária prevista no 
orçamento é a folha de pagamentos. Servidores 
públicos iniciam suas carreiras com salários elevados, 
com média consideravelmente acima de seus pares no 
setor privado, com generosos reajustes e ainda gozam 
de estabilidade. Enquanto seus salários crescerem 
acima de sua produtividade, haverá contínua queda 
da poupança púbica e o país terá que arcar com seus 
elevados gastos. Por isso, uma reforma no RH do 
estado, que revise planos de carreira e sua condição de 
estabilidade, é fundamental para garantir a solvência das 
contas públicas e, acima de tudo, promover eficiência à 
máquina estatal.

Gráfico 5 – Despesas obrigatórias (% Receita Corrente Líquida)

Fonte: Tesouro Nacional. Elaborado por Eleven Financial. 

4

3

2

1

0

-1

Re
su

lta
do

 P
rim

ár
io

 (%
PI

B)

-2

-3

4
2018 2018 2019 20192017 20172016 20162015 20152014 2014 2013 20132012 20122011 2011

Resultado Primário (esq)

Dívida Bruta (dir)
85

80

75

70

65

60

55

50

45

Dí
vi

da
 B

ru
ta

 (%
PI

B)

Anuário NTC&Logística 2019  - 2020 145



Finalmente, a conta de benefícios tributários, créditos 
subsidiados e regras de conteúdo nacional geram 
impacto nocivo indireto para o orçamento. Ao escolher 
quais empresas ou setores devem ser privilegiados em 
detrimento de outros, a sociedade arca com seus custos 
sem receber contrapartidas de qualidade ou preço. 
Pelo contrário, esses subsídios geram distorções na 
cadeia produtiva, reduzem a produtividade e incentivam 
a captura do Estado por interesses corporativistas. 
Enquanto a mudança da TJLP para a TLP convergirá a 
taxa de empréstimo do BNDES para taxas de mercado 
no longo prazo, a gradual abertura comercial vigente 

invalidará as regras de conteúdo nacional e a esperada 
reforma tributária deverá homogeneizar os sistemas 
tributários. No entanto, essas ineficiências devem ser 
endereçadas não só por reformas constitucionais, mas 
por uma mudança na cultura de uma sociedade que 
culpa o governo de todos os males, mas exige dele a 
solução para todos os problemas.

Que não deixemos a agenda de reformas ser sucumbida 
por embates políticos. O Estado deve estar acima de 
qualquer governo.

Atividade Econômica
Pelo segundo ano consecutivo, o PIB frustrará as 
expectativas de crescimento estabelecidas em janeiro. 
Essa redução das expectativas responde ao fraco 
desempenho dos indicadores de atividade, que sofreram 
revés tanto por fatores pontuais como subestimações 
estruturais. Internamente, a produção esteve exposta 
a uma série de choques internos e externos, que 
inibiram um desempenho mais positivo da atividade. 
Adicionalmente, o acirramento de tensões comercias 
e geopolíticas e desaceleração de parceiros comerciais 
relevantes reduziram a perspectiva de crescimento 
doméstico. Finalmente, o atraso das reformas impediu 
uma retomada mais vigorosa da confiança, culminando 
na manutenção da expansão do PIB ao redor dos tímidos 
1% observados desde 2017. 

Gráfico 6 – Despesas Obrigatórias (% PIB)

Fonte: Tesouro Nacional. Elaborado por Eleven Financial. 
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Observando os dados mais recentes, a economia 
brasileira avançou 0,4% no segundo trimestre de 2019, 
acima das expectativas, aumentando o carry-over, 
de 0,2% para 0,6%, para 2019. Na comparação com o 
mesmo trimestre do ano anterior, a atividade brasileira 
cresceu 1,0%, enquanto na comparação semestral, o 
PIB evoluiu 0,7%. Sob esse resultado, contemplando 
a medida acumulada em 4 trimestres, a economia 
brasileira registrou a primeira aceleração desde o 2T18, 
de 0,9% para 1,0%.

Analisando as contas nacionais sob o aspecto da 
demanda, o consumo se manteve como o principal 
motor de crescimento, com alta de 0,3% no trimestre, 
acumulando 1,3% em 4 trimestres. A retomada do 
consumo é reflexo do aumento da massa salarial 
advinda da recomposição do mercado de trabalho, além 
do aumento no saldo de crédito para pessoas físicas. Os 
investimentos também registaram variação positiva de 
3,2% no trimestre (4,3% em 12 meses), compensando 
os recuos sofridos nos últimos dois períodos. No campo 
negativo, o dispêndio do governo apresentou queda de 
1,0% no trimestre, em função das políticas de contenção 
de gastos adotadas nos últimos anos, que visam a 
amenizar a trajetória desfavorável da dívida pública. Por 
fim, a balança comercial contribuiu negativamente para 
o PIB no segundo trimestre de 2019, com exportações 
sofrendo baixa de 1,6% e importações aumentando em 
1,0%. A menor demanda externa de parceiros comerciais 
relevantes reduziu a capacidade exportadora, enquanto 

renda interna contribuiu para um maior volume de 
importações.

Do ponto de vista da oferta, o crescimento foi puxado 
principalmente pelo desempenho favorável dos 
serviços, que avançaram 0,3% no segundo trimestre de 
2019, mantendo evolução de 1,2% acumulada em 12 
meses. Também contribuindo positivamente, a atividade 
industrial mostrou expansão de 0,7% no trimestre após 
2 períodos consecutivos de queda. Ainda assim, o 
segundo setor desacelerou na medida acumulada em 4 
trimestres, de estabilidade para recuo de 0,1%, voltando 
ao campo negativo pela primeira vez desde o final de 
2017. Em direção oposta, a Agropecuária mostrou 
redução de 0,4% em relação ao trimestre anterior, 
embora a medida acumulada tenha se mantido em 1,1%.

Gráfico 7 – Expectativas de crescimento do PIB (2018 – 2019)

Fonte: BCB. Elaborado por Eleven Financial. 
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A análise do PIB acumulado em 4 trimestres (1,0%) 
chega a uma conclusão semelhante à observada na base 
interanual. Os serviços (1,2%) seguem como principal 
motor da economia pelo lado da oferta, enquanto o 
consumo das famílias (1,6%) dá a maior contribuição 
pela demanda. Enquanto isso, sucessivos choques e 
escassez de demanda, interna e externa, prejudicam 
o desempenho da indústria (-0,1%), reverberando em 
um crescimento aquém do potencial dos investimentos 
(5,2%) e das exportações (1,8%). O gráfico abaixo 
mostra que a FBCF encontra-se 24,7% abaixo do nível 

pré-crise, refletindo as condições macroeconômicas 
adversas enfrentadas pelos investidores e a perda de 
produto potencial durante a crise. Simultaneamente, a 
incapacidade do governo em estimular a economia via 
incentivos fiscais explica parte relevante da lentidão da 
recuperação. Durante o necessário processo de ajuste 
fiscal pelo qual o Brasil passa, a retomada terá que se 
dar exclusivamente pelo setor privado, que ainda não 
ocupou o vácuo deixado pelo setor público após a crise 
econômica. O esgotamento dos recursos públicos, 
redução do protagonismo do BNDES e gradual fim o 

Gráfico 8 – PIB pela Ótica da Demanda (1T14=100)

Fonte(s): IBGE, elaborado pela Eleven Financial.
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Gráfico 9 – PIB pela Ótica da Oferta (1T14=100)

Fonte(s): IBGE, elaborado pela Eleven Financial.
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Agropecuária
Se em 2017 a safra recorde foi determinante na 
composição do crescimento do PIB, em 2018 e 2019 
a expansão marginalmente mais custosa levou a uma 
natural perda de espaço do setor agro na taxa de 
crescimento. 

A taxa de câmbio, embora favorável para a atividade 
agrícola até o pico de desvalorização do real em maio, 
entrou em trajetória de apreciação até o fim do junho, 
contribuindo negativamente para exportadores. 
Simultaneamente, o preço internacional de commodities 
também mostrou queda no período, com o índice 
de commodities agrícolas do BC recuando 0,65% no 
segundo trimestre de 2019. Por fim, a menor demanda 
mundial, decorrente dos evolução da guerra comercial, 
reduz o potencial exportador brasileiro.

crédito subsidiado são fatores que explicam o atual 
processo de retomada, mais lento do que os anteriores.

Esta avaliação é ratificada pela evolução das taxas 
de poupança e investimento. O descontrole fiscal do 
governo corrói a poupança pública. E a ineficiência do 
sistema financeiro, combinada com insegurança jurídica 

e instabilidade institucional, prejudicam a poupança 
privada. Como resultado, o país tem taxas de juros 
estruturalmente mais altas, inviabilizando uma retomada 
consistente dos investimentos. Estes fatores explicam 
os níveis excessivamente baixos da taxa de poupança 
(14,1%) e investimento (16,1%) e suas dificuldades de 
simplesmente retornar aos níveis pré-crise.

Para os próximos meses, enxergamos a permanência 
da taxa de câmbio em patamar desvalorizado devido 
ao quadro global mais instável. Adicionalmente, com a 
permanência de tarifas entre EUA e China, esperamos 
que as exportações brasileiras sejam favorecidas, no 
curto prazo, pelos preços relativos mais vantajosos. 
Não obstante, o risco de desaceleração global ainda 
deve preponderar no longo prazo, gradualmente 
compensando os ganhos supracitados.

Gráfico 10 – Taxa de Poupança x Taxa de Investimento – Média móvel de 4 trimestres

Fonte(s): IBGE, elaborado pela Eleven Financial.
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Indústria
O segundo setor, embora positivo no segundo trimestre 
de 2019, ainda deve tardar a recuperar o seu nível 
pré-crise, principalmente em função de instabilidades 
políticas em parceiros comerciais relevantes. Por sua 
maior dependência de ativos imobiliários e investimentos 
de longo prazo, a indústria foi o setor mais afetado pela 
crise econômica e o que mais apresenta dificuldades em 
sua recuperação. 

O setor registrou variação trimestral positiva de 0,7%, 
frente a dois trimestres antecedentes de queda. Esse 

resultado foi puxado por crescimentos de 2,0% e 
1,9% na indústria da Transformação e na Construção 
Civil, respectivamente. Contribuindo negativamente, 
a indústria extrativa recuou 3,8%, ainda sofrendo os 
efeitos da paralisação da produção após a tragédia 
em Brumadinho, combinada com a menor demanda 
mundial por petróleo e minério de ferro. Ademais, as 
utilities também mostraram baixa de 0,7%.

A desvalorização significativa do peso argentino 
intensifica a escassez de demanda por importações 
brasileiras, ao mesmo tempo em que o arrefecimento 
chileno também é um fator desfavorável para a 
manufatura. Por outro lado, a recuperação da indústria 
da transformação pode ser resultante da retomada da 
demanda interna, que compensaria parte das perdas 
advindas de movimentos externos.

Gráfico 11 – Contribuição das atividades industriais

Fonte(s): IBGE, elaborado pela Eleven Financial.
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Apesar do crescimento da indústria nas contas nacionais, 
os últimos dados de produção industrial de julho não 
reforçam a perspectiva de uma retomada robusta no 
setor. Ao observar as categorias separadamente, as 
perdas se concentram nas quedas de 0,3% e 0,5% dos 
bens de capital e intermediários, respectivamente. 
Dado que esses produtos são utilizados pelo próprio 

setor industrial, compondo as cadeias de produção, 
esses recuos refletem a lentidão da recuperação da 
manufatura. Por outro lado, os bens de consumo 
parcialmente compensaram a queda mensal, com 
crescimento de 0,8%, puxado por avanços de 0,5% e 
1,4% nos duráveis e não duráveis, respectivamente. 

Gráfico 12 - Argentina: Crescimento do PIB (YoY) x Importações (YoY)

Fonte: Bloomberg. Elaborado por Eleven Financial. 
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Gráfico 13 – Confiança da Indústria x Utilização da Indústria

Fonte: FGV. Elaborado por Eleven Financial.
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Este resultado decorre, em grande parte por alguma 
retomada nos índices de confiança. Ainda assim, esta 
alta recupera apenas parte das perdas sofridas nos 
últimos dois meses, ao mesmo tempo que o componente 
expectativa apresenta desaceleração.

Conforme a agenda de reformas é implementada, 
combinada com a dissipação dos choques sofridos 
nos últimos meses, a tendência é que o aumento na 
confiança permita um desempenho mais robusto da 
indústria. A retomada desse setor é determinante para 
o fechamento do hiato do produto e o crescimento mais 
acelerado da atividade econômica. 

Nota-se que a recuperação do terceiro setor advém 
da recente dinâmica benigna do mercado de trabalho, 
com impactos positivos nos serviços prestados às 
famílias. O desemprego apresenta trajetória gradual de 
queda, fechando o trimestre móvel de julho em 11,8%, 
ante 12,0% no trimestre móvel encerrado em junho. 
Considerando o componente sazonal, a desocupação 
seguiu a mesma trajetória, com redução de 11,9% para 
11,7%, sétimo mês consecutivo de recuo.

Serviços
O setor de serviços, maior contribuinte para a alta do 
PIB, apresentou crescimento de 0,3% no trimestre, 
mantendo a variação de 1,2% no acumulada em 4 
trimestres. As maiores contribuições vieram dos avanços 
de 0,7% no comércio e nos serviços Imobiliários. Esses 
ganhos foram compensados parcialmente pela queda de 
0,3% nos Transportes, refletindo as cotações mais altas 
do petróleo em abril e maio decorrentes de instabilidades 
políticas no Oriente Médio. Também no campo negativo, 
os serviços Públicos, pressionados pela crítica situação 
fiscal na União e entes federativos, recuaram 0,6% no 
trimestre.

Gráfico 14 – Crescimento das atividades de serviços - 12M (PMS)

Fonte: IBGE. Elaborado por Eleven Financial.
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Ao longo dos últimos meses, é notável o aumento da 
contribuição de empregos formais na criação de postos 
de trabalho, apesar da prevalência do crescimento dos 
empregos informais. Por um lado, o ganho agregado 
da massa salarial advindo desse processo é positivo 

para o aumento da demanda no curto prazo. Contudo, 
os menores níveis de remuneração e segurança 
proporcionados por esses empregos são obstáculos 
para a produtividade e impactam negativamente o 
crescimento de longo prazo.

Gráfico 15 – Desemprego com ajuste sazonal

Fonte: IBGE. Elaborado por Eleven Financial.
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Gráfico 16 – Variação dos Empregos e Contribuições (%YoY)

Fonte(s): IBGE. Elaborado pela Eleven Financial.
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Mesmo mantidas as incertezas, o ambiente de gradual 
recuperação do mercado de trabalho e de manutenção 
da inflação e suas expectativas ancoradas moldam um 
ambiente favorável para o desenvolvimento dos serviços. 
Por sua característica mais aderente ao ciclo econômico, 
dada a elevada participação do setor no PIB, esperamos 
continuidade do protagonismo dos serviços no PIB.

Sob a medida acumulada em 12 meses, último dado 
referente a setembro mostrou deflação de 0,04%, 
resultando em intensa desaceleração do IPCA para os 
atuais 2,89%, abaixo do piso da meta. 

Vale destacar que o comportamento recente da inflação 
se deve, em grande parte, à trajetória benigna dos 
preços dos alimentos. Observando o setor agropecuário 
(que acumula alta de 3,79%), a combinação de fatores 
domésticos e internacionais continuam gerando pressões 
deflacionárias nos preços de commodities agrícolas. Por 
um lado, a menor demanda internacional decorrente 
do acirramento de tensões geopolíticas, como a guerra 
comercial entre EUA e China, mantém os estoques 
elevados e os preços em patamar mais reduzido. Pelo 
lado interno, após contínuas depreciações cambiais 
nos últimos meses, setembro registrou um período 

Inflação
De forma semelhante à atividade econômica, o IPCA 
surpreendeu ao mercado e aos formuladores de política 
por sua dinâmica excessivamente baixista desde 2017. 
Confirmadas as expectativas até 2020, a inflação 
acumulará quatro anos consecutivos abaixo da meta, 
sequência inédita desde a implementação do regime de 
metas em 1999.

de valorização do real, o que pode ter contribuído 
adicionalmente para a deflação do setor. Além disso, a 
manutenção das safras favoráveis em termos absolutos 
deve sustentar preços de alimentos mais baixos pelos 
próximos meses.

Os preços monitorados também mostram dinâmica 
benigna para a inflação, refletindo a combinação de 
dois fatores. A queda da cotação internacional do 
petróleo implica em menores custos de combustíveis 
nas refinarias, permitindo repasse parcial para a 
gasolina o consumidor final. Adicionalmente, condições 
pluviométricas favoráveis permitiram maior acumulação 
de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas, 
resultando em menores tarifas de energia elétrica. Vale 
destacar que, dada a maior volatilidade dos preços 
monitorados, uma eventual reversão da tendência 

Gráfico 17 – Expectativas para o IPCA (2017 – 2019)

Fonte(s): BCB. Elaborado pela Eleven Financial.
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de queda nas commodities ou uma queda abrupta na 
quantidade de chuva poder reverter o quadro benigno 
da inflação. 

Os preços industriais também apresentam desaceleração 
no ano, atualmente em tímidos 1,20%, refletindo a 
dinâmica generalizada baixa dos preços industriais 
reflete a letargia na atividade do setor. Para o futuro, a 
manutenção de instabilidades políticas na América do 
Sul, que é relevante consumidor de produtos industriais 
brasileiros, deve manter limitado o potencial de 
crescimento do setor pelos próximos meses e refletir em 
menores avanços nos preços. Para prazos mais longos, 
no entanto, a recuperação do setor deve impulsionar a 
inflação de seus bens para níveis próximos às metas. 

A inflação de serviços, medida com maior aderência 
ao ciclo econômico, também sofreu desaceleração 
relevante no ano, atualmente em 3,61%. Conforme 
visto, ao longo dos últimos meses, a aceleração dos 
serviços esteve em linha com a recuperação gradual do 
mercado de trabalho e da demanda interna. De janeiro 
a setembro, os serviços acumularam variação de 2,37%, 
acima dos 2,12% acumulados para o mesmo período em 
2018. Isso mostra que, sinalizações de demanda abrem 
espaço para alguma recuperação das margens perdidas 
pelos produtores nos últimos anos. Se confirmada a 
perspectiva de crescimento gradual da atividade, deverá 
ser observada uma resposta da inflação de serviços. 

Gráfico 18 – IPCA por setor - %12M

Fonte(s): BCB. Elaborado pela Eleven Financial.
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A dinâmica benigna da inflação também foi observada 
nos núcleos, cuja média de 12 meses mantém-se próxima 
ou abaixo do piso da meta, atualmente em 2,82%. Como 
forma de excluir o efeitos passados distantes e analisar 
a dinâmica recente dessas medidas, podemos calcular 
os núcleos trimestrais anualizados e dessazonalizados 
(NTAD). O resultado mostra-se convergente à medida 

de 12 meses. Os núcleos mais aderentes ao ciclo 
econômico, EX2 e EX3, se encontram em 2,27% (ante 
2,49% em dezembro) e 2,56% (o mesmo de dezembro) 
respectivamente. Seus agravamentos para níveis 
abaixo do piso da meta caracterizam o comportamento 
confortável da inflação e a fragilidade da atividade 
econômica do Brasil. 

Gráfico 19 – Média dos núcleos e NTAD - %12M

Fonte(s): BCB e IBGE. Elaborado pela Eleven Financial.

2018 20192017201620152014 

10

9

8

7

5

6

2

1

0

4

3

NTDA
Núcleos

Gráfico 20 – Índice de difusão – MM 12 meses e dessazonalizado 

Fonte(s): IBGE. Elaborado pela Eleven Financial.
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Para os próximos meses, a manutenção do quadro 
global incerto, que impacta negativamente na demanda 
externa por produtos brasileiros, combinada com as 
perspectivas favoráveis para safras agrícolas, devem 
exercer pressão para baixo na inflação. Não obstante, 
a sazonalidade relacionada aos feriados de fim de ano 
deve causar elevação no IPCA nos últimos três meses do 
ano, contrabalanceando as pressões anteriores. 

No entanto, riscos domésticos e externos ainda persistem 
nas projeções de inflação para o horizonte relevante. As 
reformas de cunho fiscal que tramitam atualmente, como 
a previdenciária, são insuficientes para a contenção da 
dinâmica de deterioração das contas públicas, tanto da 
União quanto dos entes federativos. No campo externo, 
a elevação das tensões em economias desenvolvidas 
já se traduz em uma depreciação cambial para países 
emergentes. Enquanto isso, políticas de estímulos em 
países desenvolvidos podem levar a alguma correção 
no preço das commodities. Em suma, apesar do 

nível atualmente confortáveis, uma série de fatores 
possibilitam a convergência da inflação para níveis mais 
próximos da meta.

Política Monetária
A permanência na inflação, suas expectativas e projeções 
em níveis confortáveis e o desempenho fraco da atividade 
econômica justificaram as recentes decisões de cortes 
na Selic por parte do Banco Central, que prescreve 
política monetária expansionista (juro real abaixo do 
juro neutro). Assim, o caminho está aberto para que o 
Copom retome a trajetória de queda de juros iniciada 
no final de 2016. O modo de avaliar do balanço de 
riscos, no entanto, apresentou evidente alteração com a 
troca de comando da autoridade monetária no início de 
2019. Essa mudança pode ser observada de forma mais 
evidente pelas últimas comunicações do Copom. 

Gráfico 21 – Juro real x Juro neutro

Fonte(s): BCB. Elaborado pela Eleven Financial.
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Pelo cenário externo, os riscos comerciais e geopolíticos 
acentuam a perspectiva de desaceleração da atividade, 
o que por sua vez é combatido com taxas de juros 
mais baixas. Pela visão do Comitê, esse processo alivia 
as condições monetárias e permite que o juro local 
seja estabelecido em patamares mais confortáveis. No 
entanto, parece desconsiderar que aumento no risco 
global está historicamente associado a uma maior força 
do dólar, dada sua característica de segurança em um 
movimento de flight do quality, o que pode comprometer 
o comportamento benigno da inflação prospectiva. 

No âmbito fiscal doméstico, o Comitê ressalta a 
importância da continuidade das reformas, mas retirou o 
trecho onde avaliava que uma eventual frustração nessa 
agenda representa um risco preponderante. Em outras 
palavras, sinaliza que a reforma da Previdência será 
aprovada com economia relevante e que a instabilidade 
fiscal do país está endereçada, mesmo não confirmada 
a inclusão de estados e municípios e incorporada a 
desidratação advinda da permanência do abono salarial.

Ainda assim, é possível notar alguns fatores que 
podem prejudicar a clareza do comunicado do Copom, 
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Gráfico 22 – Selic x Taxa média de juros livre

Fonte(s): BCB. Elaborado pela Eleven Financial.
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que nos últimos anos considera a credibilidade como 
componente fundamental na condução da política 
monetária. Em primeiro lugar, a incongruência da 
mudança na percepção do cenário externo frente ao 
comunicado de julho. Antes, o Comitê avaliava o cenário 
externo como “benigno” e atualmente nota que a 
conjuntura “segue incerta”. Em segundo, o resultado 
das projeções condicionais, que mesmo diante de uma 
depreciação cambial, menor juro esperado e evolução 
acima do projetado no RTI, se encontram menores do 
que as divulgadas em julho. Por fim, a persistência de 
abstenções sobre a simetria do balanço de riscos impede 
uma compreensão mais transparente dos componentes 
que moldam a política monetária.

Por mais que seja variável determinante na composição 
inflacionária, reduções adicionais em juros já baixos, 
considerando a ineficácia dos mecanismos de 
transmissão, deve gerar efeitos inócuos à atividade 
econômica, dada a incapacidade fiscal do Estado 
combinada com desconfiança do setor privado. 
Neste cenário, o BCB poderia endereçar a questão 
da atividade a partir da agenda de microeconômica 
e de produtividade (BC#), que inclui sua autonomia 
operacional, incentivo à competição e redução dos 
spreads. Ainda que seus efeitos sejam visíveis em prazos 
mais longos, a sustentabilidade da inflação teria maior 
garantia. 
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