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Revisão projeção PIB -1T19: Impossível não se decepcionar
Indicadores desanimadores...

E o PIB no 1T2019...

Com base nos dados de atividade econômica referentes ao
primeiro trimestre divulgados ao longo das últimas
semanas, podemos rever com maior precisão a nossa
projeção para o crescimento do PIB do 1T19.

Depois dos decepcionantes resultados nos indicadores
mensais, revimos nossa projeção para o crescimento total
da economia no 1T19. Prevemos uma retração de -0,26%
em relação ao quatro trimestre de 2018. Em relação ao
1T2018, a economia deve avançar 0,45%.

Os dados são bastante preocupantes e mostram uma
desaceleração relevante no ritimo de crescimento da
economia brasileira. Antes de entrarmos na projeção do
PIB em si, discutiremos 4 indicadores que mostram de
forma bastante clara o estado atual da economia e o porque
estamos revendo nossos números para o PIB de 2019.
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No primeiro trimestre do ano, a produção industrial recuou 0,7%. É importante notar que os diversos problemas das
mineradoras (com destaque para a Vale) fizeram com que a
indústria extrativa recuasse -11.2%. Além dos problemas da
Argentina, o maior comprador de manufaturas brasileiras.
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Por fim, olhando para um indicador mais consolidado, como
o índice de atividade do Banco Central, o IBC-Br, confirmase o quadro preocupante. No primeiro trimestre, segundo o
indicador que funciona como uma boa proxy para o PIB, a
economia recuou -0,7%.
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Assim como o varejo, o setor de serviços reflete a fraqueza
da economia, e de forma ainda mais ampla, uma vez que o
setor corresponde a mais de 70% do PIB. A pesquisa
mensal de serviços, do IBGE, mostrou uma queda de -0,6%
no 1T2019, uma tendência preocupante, uma vez que o
mesmo avançou 0,6% no 4T2018.
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O setor de varejo reflete o fraco mercado de trabalho, que
apesar de ter avançado em relação ao 4T18, o desemprego
ainda continua muito elevado, ao redor de 12% (dado
dessazonalizado). Nos três primeiros meses do ano, as
vendas no varejo avançaram apenas 0,2% contra um
avanço de 0,4% no 4T18, deixando claro que existe uma
desaceleração em curso. No conceito de comércio
ampliado, que inclui veículos e materiais para construção,
houve um avanço de 0,3% no 1T19.
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Na janela de 4 trimestres acumulados, a economia
estará crescendo 0.93% – o menor ritmo registrado
desde o 4T2017 – mostrando que existe uma perda de
fôlego na retomada do ciclo econômico. Para o ano
fechado de 2019, prevemos um avanço de apenas 1,2%
em relação ao PIB de 2018.
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