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2019 2020 2021 2022

R$ 3,71 R$3,66 R$3,64 R$3,65

6,50% 7,25% 7,50% 8,00%

3,95% 4,00% 4,50% 4,50%

1,27% 2,50% 3,00% 2,50%

INDICADORES

Dólar (Final do Período)

Selic (Final do Período)

IPCA (Variação Anual)

PIB (Taxa de crescimento)
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2018: UM MAL ANO PARA 
AS PRINCIPAIS BOLSAS DO 
PLANETA
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S&P 500 E RENDIMENTO 

DE TÍTULOS DE 10 ANOS 

DO TESOURO DOS EUA  

Fonte:  FED

2018 foi um ano turbulento para os mercados acionários globais. 
Nos dias que antecederam o natal, o índice S&P 500, referente às 
maiores empresas listadas nas bolsas de Nasdaq e Dow Jones nos 
EUA, registrou forte queda. Os dias logo após o feriado foram de 
recuperação, porém muito aquém do necessário para retornar ao 
patamar vigente no fim de novembro. 
 

2018 foi um ano turbulento para os mercados acionários 
globais. Nos dias que antecederam o natal, o índice S&P 500, 
referente às maiores empresas listadas nas bolsas de Nasdaq e 
Dow Jones nos EUA, registrou forte queda. Os dias logo após o 
feriado foram de recuperação, porém muito aquém do 
necessário para retornar ao patamar vigente no fim de 
novembro.
 

A PERFORMANCE POUCO ANIMADORA DO S&P 500 
NÃO SE LIMITOU AO MÊS DE DEZEMBRO. AO LONGO 

DO ANO, O ÍNDICE TEVE QUEDA DE 7,2%. TÃO 
POUCO SE TRATA DO ÚNICO ÍNDICE QUE 

ACUMULOU PERDAS EM 2018. A TENDÊNCIA FOI A 
MESMA, POR EXEMPLO, NOS PRINCIPAIS ÍNDICES 

RELACIONADOS ÀS BOLSAS DO JAPÃO (TOPIX), 
EUROPA (STOXX 600), CHINA (SHANGHAI 

COMPOSITE) E INGLATERRA (FTSE 100). 
EFETIVAMENTE, O DESEMPENHO DE TODOS OS 

ÍNDICES SUPRACITADOS FOI INFERIOR AO DO S&P 
500 EM 2018. 
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ALÉM DE ALTERAÇÕES IMPORTANTES NA 
CONDUÇÃO DA POLÍTICA ECONÔMICA NAS 
ECONOMIAS CENTRAIS E DE TURBULÊNCIAS 

DOMÉSTICAS NOS EUA, O PANORAMA GERAL AO 
LONGO DO ANO CONTOU COM TENSÕES 

COMERCIAIS CRESCENTES ENTRE EUA E CHINA, 
UMA SÉRIE DE INSTABILIDADES NA UNIÃO 

EUROPEIA E UMA REVISÃO PARA BAIXO DAS 
PROJEÇÕES DE CRESCIMENTO GLOBAL DOS 
PRINCIPAIS ORGANISMOS INTERNACIONAIS. 

TODO ESSE PACOTE EXPLICA TANTO A 
PERFORMANCE RUIM QUANTO A ALTA 

VOLATILIDADE DAS BOLSAS DE VALORES AO 
REDOR DO GLOBO

S&P 500 E IBOVESPA

Fonte: BM&F Bovespa, FED
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O Ibovespa, por outro lado, não pode reclamar do ano de 

2018. Apesar de queda acentuada entre maio e junho, o 

principal indicador do mercado acionário brasileiro 

acumulou ganhos de 11,9% ao longo do ano. 

 

É fato que o desempenho da bolsa não vem apresentando 
nenhuma correlação com o cenário econômico nacional, que 
ainda se recupera lentamente da forte retração de 2015-
2016. Na realidade, os fortes ganhos acionários parecem 
mais relacionados à acentuada queda na taxa Selic 
observada desde o final de 2016.
  
O ano de 2019 deverá ser marcado por um cenário geral 

similar ao do ano que se encerra, com as incertezas 

macroeconômicas e geopolíticas e a normalização da política 

monetária nos países mais desenvolvidos alimentando a alta 

volatilidade e pouca pujança das principais bolsas do 

planeta. 

 

Neste cenário, é possível que o Ibovespa sofra quedas 
importantes apesar dos efeitos positivos da manutenção 
da taxa Selic em níveis historicamente baixos.
 

A partir dos dados de 2018, é possível observar que logo após 
os momentos em que houve aumento sensível no rendimento 
de títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos, o índice S&P 500 se 
retraiu. A única exceção se refere ao período entre meados de 
novembro e o fim do ano quando ambos os indicadores caíram 
simultaneamente. Tal fato está intimamente vinculado ao 
aumento de incertezas quanto à condução da política 
monetária no país, principalmente após os desentendimentos 
entre o presidente Donald Trump e o responsável pelo FED, 
Jerome Powell. 



COMMODITIES E O BRASIL

O ano de 2018 foi marcado por forte instabilidade nos 
mercados internacionais de commodities e se encerrou 
com tendência de queda nos principais itens da pauta 
exportadora brasileira de produtos básicos.  
 
Os preços de petróleo, minério de ferro e soja em grãos 
vigentes no final de dezembro eram respectivamente 
21,6%, 2,9% e 9,3% inferiores aos do início do ano. Todos 
acumularam quedas expressivas no mês de dezembro, 
apesar de certa recuperação na cotação do minério de 
ferro nos últimos dias do ano.
 
As oscilações negativas na comparação com o início de 
2018, porém, não tiveram grandes impactos na pauta 
exportadora brasileira porque as cotações médias de 
2018 foram apenas levemente inferiores às de 2017 no 
caso do minério de ferro e soja em grãos (US$69,4/dmt 
ante US$70,5/dmt e US$9,34/Bushel ante 
US$9,79/Bushel, respectivamente) e superiores às do 
ano anterior no caso do petróleo cru (US$71,8/barril 
ante US$54,7/barril).
 
A grande volatilidade na cotação de commodities em 
2018 esteve fortemente vinculada às instabilidades do 
cenário global, principalmente às incertezas relacionadas 
ao conflito comercial entre China e EUA e a receios 
quanto ao desaquecimento da economia chinesa, 
principal importadora mundial de commodities.
 
Produtos primários compõem parte importante da pauta 
exportadora brasileira e a evolução dos preços 
internacionais deverá ser acompanhada de perto em 
2019. Dentre os três itens supracitados, que 
correspondem a 66,8% da pauta exportadora nacional de 
produtos básicos entre janeiro e novembro de 2018, a 
soja é o que apresenta menor risco. Apesar das cotações 
mais baixas em 2018, o país deverá se beneficiar de 
oportunidades de ampliar seu market-share uma vez que 
a grande redução de importações chinesas do produto 
esteve centrada em grãos provenientes dos EUA devido 
ao conflito comercial entre ambos os países.
 

A evolução dos preços de minério de ferro dependerá 
da evolução da economia chinesa, havendo 
possibilidade real de que o ano de 2019 seja marcado 
por tendência baixista.
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PRINCIPAIS COMMODITIES BRASIL

Fonte: Banco  Mundial, Reuters
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PETRÓLEO BRENT (US$ POR BARRIL)

Fonte: ANP



Dentre os produtos analisados, a queda mais 
vertiginosa no final de 2018 coube ao petróleo. 
Desde meados de outubro, a cotação do óleo cru 
(Brent) despencou de US$86,29/barril para 
US$52,20/barril. O resultado é consequência da 
imposição de sanções dos EUA às exportações 
iranianas e, principalmente, do acordo entre 
Rússia e OPEP em meados de 2018 para relaxar 
a política de controle da quantidade produzida 
que vinha sendo coordenada desde o início de 
2017. A menos que mudanças importantes 
ocorram em termos de contração da produção 
global, o ano de 2019 deverá conviver com um 
patamar próximo ao vigente neste fim de ano, 
apesar de prováveis oscilações importantes ao 
longo do ano. 
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PREÇO DO MINÉRIO DE FERRO NO 

MERCADO SPOT  (US$/DMT)

Fonte: World Bank
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SOJA EM GRÃOS(US$ CENTS/BUSHEL)

 

Fonte:  Reuters

SE AS TENDÊNCIAS OBSERVADAS NO 
MERCADO INTERNACIONAL DE 

COMMODITIES NÃO SÃO, A PRINCÍPIO, 
ALARMANTES PARA O BRASIL, ELAS TÃO 

POUCO SÃO ANIMADORAS. A 
ECONOMIA NÃO PODERÁ CONTAR COM 

IMPULSOS EXTERNOS QUE 
CONTRIBUÍRAM, POR EXEMPLO, PARA 
QUE O DESEMPENHO ECONÔMICO DE 

2017 NÃO FOSSE AINDA PIOR. AO 
MESMO TEMPO, O NOVO PATAMAR DE 

PREÇOS DO PETRÓLEO, CASO SE 
MANTENHA, REPRESENTARÁ MENOR 

FÔLEGO PARA A RETOMADA DA 
PETROBRÁS.



AINDA A CRISE: APÓS QUASE 4 ANOS, COMÉRCIO, 
SERVIÇOS E INDÚSTRIA PATINAM

Mais um ano se encerra sem sinais de uma recuperação 
robusta após a intensa crise que se abateu sobre o país em 
2015-2016. Como se sabe, a crise contraiu muito o nível de 
atividade econômica e ampliou dramaticamente o 
desemprego. Infelizmente, equívocos de condução da política 
econômica e o quadro de absoluta instabilidade política com o 
qual o país conviveu desde o início de 2015 não colaboraram 
para uma retomada econômica mais substancial.
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COMÉRCIO, SERVIÇOS E PRODUÇÃO 

INDUSTRIAL -  NÚMEROS ÍNDICE COM 

AJUSTE SAZONAL (DEZ/2014=100)

Fonte: IBGE
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OS DADOS EVIDENCIAM QUE APESAR 
DA TRAJETÓRIA ASCENDENTE DOS 

INDICADORES OBSERVADA DESDE O 
FINAL DE 2016, O RITMO DE SUA 

RECUPERAÇÃO VEM SENDO MUITO 
LENTO, COM O QUE TODOS SE 

MANTÊM EM PATAMARES MUITO 
INFERIORES AOS VIGENTES ANTES DA 

CRISE

Com isso, chegamos ao final de 2018, quase quatro anos após 
a crise ter se anunciado abertamente, sem grandes motivos 
para comemorar. Em outubro, último mês com dados 
disponíveis, o comércio varejista, os serviços e a produção 
industrial registraram, respectivamente, retração de 0,4% e 
ampliações de 0,1% e de 0,2% em relação ao mês de setembro 
para dados com ajuste sazonal. Na comparação frente ao 
mesmo mês do ano anterior, o comércio teve aumento de 
1,9%, os serviços de 1,5% e a produção industrial de 1,1%.

Frente aos menores valores da série histórica recente, 
registrados no final de 2016, comércio e produção industrial 
se apresentam em trajetória de recuperação, estando ambos 
5,4% acima dos valores de outubro de 2016. 
 

Considerando o longo período decorrido desde então – 
nada menos que dois anos – e o patamar de produção e 
comércio extremamente baixos a que se chegou em 
decorrência da crise, o ritmo de expansão verificado é 
muito aquém do desejado. Apesar disso, os dados de 
ambos os setores são mais positivos do que aqueles 
relativos ao setor de serviços, que se mantém em nível 
praticamente idêntico ao observado no final de 2016, com 
expansão de apenas 0,2%.
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COMÉRCIO, SERVIÇOS E PRODUÇÃO INDUSTRIAL 

(VARIAÇÃO FRENTE A PERÍODOS ESCOLHIDOS)

TOMANDO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 
COMO REFERÊNCIA, A MOROSIDADE DA 
RECUPERAÇÃO PÓS-CRISE FICA MAIS DO 

QUE EVIDENTE. O VOLUME DE VENDAS DO 
COMÉRCIO VAREJISTA SEGUE 6,8% 
ABAIXO DO VERIFICADO A QUASE 

QUATRO ANOS ATRÁS, ENQUANTO O 
VOLUME DE SERVIÇOS E A PRODUÇÃO 

INDUSTRIAL ESTÃO 9,7% E 7,7%, 
RESPECTIVAMENTE, ABAIXO DOS 

PATAMARES ENTÃO OBSERVADOS.

Fonte: IBGE

Após tanto tempo decorrido, a crise e sua 
continuação na forma de recuperação protelada 
parecem ter se tornado o estado natural da economia 
brasileira. É preciso que o ciclo vicioso de incerteza, 
baixo nível de investimentos e crescimento pífio seja 
rompido. A esperança é que o seja o quanto antes.



NOVO GOVERNO, MINISTÉRIOS E INFRAESTRUTURA
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Ainda há pouca certeza quanto aos detalhes do arranjo 
ministerial do futuro governo. No que se refere à economia, 
uma das coisas que se sabe até o momento é que os antigos 
ministérios da Fazenda, do Planejamento e do 
Desenvolvimento serão fundidos no novo Ministério da 
Economia sob a batuta de Paulo Guedes. Não há dúvidas de 
que o funcionamento do novo superministério será central 
para definir os próximos passos da economia nacional. 
 
Quando o assunto é infraestrutura, porém, as atenções 
estão voltadas para outras pastas. O novo Ministério da 
Infraestrutura deverá incorporar o antigo Ministério dos 
Transportes, com atribuições sobre portos, transportes 
terrestres e aviação civil e será comandado por Tarcísio 
Gomes de Freitas, antigo diretor do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e atual 
secretário de coordenação de projetos do Programa de 
Parcerias de Investimentos (PPI) lançado em 2016 pelo 
governo Temer.
 
O também novo Ministério do Desenvolvimento Regional 
incorporará os antigos Ministério das Cidades e Ministério da 
Integração Nacional. Será responsável, portanto, por políticas 
de habitação, inclusive o Programa Minha Casa Minha Vida, e 
pelo repasse de recursos a prefeituras atrelado a parcerias 
para execução de obras viárias, como construção de pontes, 
pavimentação de ruas e construção de terminais de 
passageiros, e de saneamento básico. Obras relacionadas à 
infraestrutura hídrica, incluindo iniciativas de combate à 
seca, também estarão sob a alçada do Ministério do 
Desenvolvimento Regional.
 
Algumas das principais iniciativas do novo governo 
relacionadas à infraestrutura deverão ser orquestradas, ao 
menos ao que tudo indica, no âmbito do PPI. O Programa 
deverá permanecer vinculado à Secretaria Geral da República 
e será responsável pelas principais políticas de concessão e 
privatização. Já se sabe que diversos projetos de concessões 
em infraestrutura estão prontos para serem licitados, em 
áreas como rodovias, ferrovias, aeroportos e portos, parte 
deles são projetos que estavam pendentes de aprovação no 
Tribunal de Contas da União e outros órgãos de controle.

 

ESPECIAL EMPRESAS

 Desta forma, espera-se uma retomada importante para o setor de 
infraestrutura, no entanto, ainda aquém do necessário para 
alavancar o crescimento da economia brasileira.
 

É válido ressaltar a necessidade de redução do custo do capital 
para viabilizar os investimentos em infraestrutura, uma vez que 
estes são de longa maturação e retorno, o que coloca pressão 
sobre qual será o papel do BNDES neste governo, considerando a 
elevada importância do banco para o financiamento da 
infraestrutura no Brasil.

DESEMBOLSOS DO BNDES EM 

INFRAESTRUTURA (BILHÕES DE REAIS)

Fonte: BNDES
Projeção Una Partners
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