ECONOMIA EM FOCO
Cenário Econômico 2019
 Influências de 2018:
o Herança estatística ruim: fraco desempenho da economia
o Crescimento de apenas 1,1% no PIB em 2018, mesmo resultado de 2017
o Crescimento de apenas 1,1% na produção industrial (pesquisa do IBGE),
resultado abaixo de 2017 (↑2,5%)
 Fraco desempenho do novo governo:
o No terceiro mês de mandato o governo ainda não começou a governar
o O mercado financeiro já não tem a mesma expectativa com a Reforma
da Previdência
 Antes de ser apresentada, o governo mostrou muitas
contradições
 Depois de apresentada começou a enfraquecer a Reforma antes
mesmo de sua tramitação
 Além disso, o retorno positivo da Reforma não será imediato, não
trará em 2019 a capacidade do governo voltar a investir
o Perde-se assim, o momento inicial de euforia do mercado com o novo
governo
 O governo tem criado polêmicas diariamente o que faz com que
perca a credibilidade na visão do mercado financeiro
 Previsões para 2019:
o Forte queda na previsão de crescimento do PIB: agora em 2,3%
 Em meados de 2018 estava em 3%
o A OCDE tem previsão de um crescimento ainda mais fraco para o Brasil
em 2019: 1,9%
 Influenciado, principalmente pelo mercado internacional, com
forte influência na relação comercial de EUA e China
o A produção industrial pode ter um crescimento de 2,9%
o A inflação tende a se manter controlada, em 3,85%, dentro da meta do
governo que é de 4,25% para esse ano
o A Taxa Selic, a ser manter o cenário de inflação controlada, se mantém
em 6,5%, seu menor patamar histórico
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