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O PLANO ORÇAMENTÁRIO 
2019: ITÁLIA E UNIÃO 
EUROPEIA EM ROTA DE 
COLISÃO 
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DÍVIDA BRUTA
ITALIANA(% DO PIB) 

Fonte:  Banco di Italia 

O governo italiano aprovou o plano orçamentário de 2019
com previsão de um déficit fiscal de 2,4% do PIB, bem acima
do patamar de 0,8% com o qual o governo anterior se
comprometera. 
 
O plano não foi aceito pela União Europeia que exigiu que o
país o reformule. Apesar de o déficit previsto estar abaixo do
limite de 3,0% do PIB imposto pelo Pacto de Estabilidade e
Crescimento, a Itália tem uma dívida pública muito acima da
permitida pelo mesmo acordo. Segundo o Pacto, a dívida pública
não deve superar 60,0% do PIB. A dívida italiana, apesar de
manter-se estável desde 2014, encontra-se em patamar
bastante mais elevado, a 131,2% do PIB (dado referente a
2017). 
 
Apesar das reprimendas da UE, o governo italiano afirma que
irá manter o orçamento para 2019. Seria a primeira vez que
um país membro desacataria uma advertência formal do
bloco.  

O déficit fiscal mais elevado previsto para o ano que vem está
vinculado à elevação de gastos relacionados a políticas voltadas
ao bem estar social.  
 
Além de responder a necessidades materiais da parcela mais
carente da população e de constituir parte central das
propostas que levaram o partido anti-establishment
Movimento 5 Estrelas ao poder (em coalizão com o partido de
extrema direita e anti-imigração Liga Norte), o aumento de
gastos pretende fomentar uma retomada econômica mais
pujante.  

O PAÍS CONVIVE COM TAXAS DE CRESCIMENTO
BASTANTE BAIXAS HÁ UMA DÉCADA, NUNCA TENDO
RETOMADO O NÍVEL DE ATIVIDADE ECONÔMICA
ANTERIOR À CRISE DE 2008. O GOVERNO ATUAL
ARGUMENTA QUE AS MEDIDAS FISCAIS SÃO
IMPORTANTES PARA REVERTER ESTE CENÁRIO DE
ESTAGNAÇÃO NA TERCEIRA MAIOR ECONOMIA DA UE.  
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OUTRO RISCO PUNGENTE SE REFERE AO
SISTEMA BANCÁRIO DO PAÍS, QUE APRESENTA

SÉRIOS PROBLEMAS DE SOLVÊNCIA TENDO
ALGUMAS INSTITUIÇÕES QUE

POSSIVELMENTE PRECISARAM SER
CAPITALIZADAS EM UM FUTURO PRÓXIMO. 

PIB ITALIANO
(VARIAÇÃO ANUAL) 

Fonte:  Istat 
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Porém, a economia italiana apresenta uma série de
fragilidades estruturais. Por um lado, o elevado nível de
endividamento público pode tornar-se insustentável,
principalmente caso as taxas de juros incidentes sobre os
títulos da dívida pública do país cresçam e permanecem em
níveis elevados.  
 
Ao longo do mês de outubro, os juros dos títulos públicos
italianos mantiveram-se cerca de 3,0 p.p. acima daqueles
relativos à dívida pública alemã. Além disso, agências de rating
vêm rebaixando o status da dívida italiana, que já beira o
patamar de título especulativo segundo a Moody’s. A
insustentabilidade fiscal pode se abater sobre o país tanto
devido à elevação de gastos relacionados ao encargo da
dívida, quanto pela incapacidade de rolá-la, uma vez que
agentes internos e externos podem facilmente optar pela
aquisição de títulos de outros países do bloco sem incorrer
em riscos cambiais. 
 
Os problemas do sistema bancário italiano são graves e de
difícil solução. Na base das dificuldades do setor está o fato de
que a demanda por crédito no país é muito baixa. Com isso, os
bancos não conseguem realizar empréstimos, alavancar sua
atividade operacional e elevar seus rendimentos.  

Há grande preocupação por parte da UE de que a trajetória
da economia italiana possa colocar em risco a estabilidade
financeira do bloco. O governo italiano sustenta que não há
risco, que a retomada de crescimento da economia do país
será benéfica e que os mercados compreenderão em breve
que o plano e o país são sustentáveis. 



Observando o estoque de empréstimos realizado pelo setor
bancário italiano para residentes não financeiros, esta
tendência fica evidente. Apesar do estoque de crédito a
famílias e ao governo ter se mantido relativamente estável
desde o final de 2016, aquele relativo a empresas não
financeiras decresceu acentuadamente, puxando o estoque
total de crédito a residentes não financeiros.  
 
A situação do sistema bancário do país mostra que há ao
menos um argumento em favor da postura da atual
administração italiana. Não fazer nada em prol da retomada da
economia também deverá gerar instabilidades para o país e
para o bloco europeu, uma vez que não parece haver solução
sustentável para o sistema bancário que não passe por um
aumento substancial de sua capacidade de criar novos
empréstimos. 
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PIB ITÁLIA (COM AJUSTE SAZONAL A VALORES DE 2010) 

Fonte:  Istat 
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ITÁLIA - EMPRÉSTIMOS A
RESIDENTES 

(ÍNDICE DEZ/2016=100) 

Fonte: Banca dItalia 

Apesar disso, não há nenhuma garantia de que o plano do
governo italiano surtirá os efeitos desejáveis. Uma crise fiscal
aguda desencadeada pela elevação dos spreads dos títulos da
dívida italiana seria catastrófica para o país e para o bloco. Ao
mesmo tempo, a insubordinação italiana às determinações de
Bruxelas pode gerar uma série de questões políticas que
podem vir a ameaçar a coesão do bloco. 
 
A crise de 2008 segue reverberando na Europa. O futuro do
bloco é incerto. Neste momento, parece que o olho do furacão
e o centro das atenções deve voltar-se para a península
italiana. 



PETROBRÁS, O AUMENTO DA PRODUÇÃO 
E AS PERSPECTIVAS DE INVESTIMENTO 

Uma vez que a produção da empresa já supera a
capacidade de refino nacional, as exportações de óleo
não refinado também deverão aumentar. No primeiro
semestre de 2018 a empresa exportou 462 mil barris.
Este volume deverá ampliar-se em 2019. 
 
Ao lado da ampliação da produção, a Petrobrás vem
contando com efeitos positivos da ampliação da
cotação do petróleo nos mercados internacionais.
Atualmente rondando o patamar de US$77,00/barril, a
cotação do petróleo Brent supera largamente os
valores observados em meados de 2017 quando
encontrava-se abaixo dos US$45,00/barril. Isso para
não falar do patamar extremamente baixo a que o valor
da commodity caiu no início de 2016 quando chegou a
ser comercializada a apenas US$27,88/barril. 
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DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA  

Fonte: Petrobrás 
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AS PERSPECTIVAS DA PETROBRÁS PARA 2019 SÃO POSITIVAS. ESPERA-SE UMA AMPLIAÇÃO CONSIDERÁVEL
DO NÍVEL DE PRODUÇÃO DA EMPRESA. AS PROJEÇÕES INTERNAS APONTAM PARA UMA ELEVAÇÃO DA MÉDIA
DIÁRIA DE 2,1 MILHÕES DE BARRIS POR DIA (MONTANTE PROJETADO PARA 2018) PARA 2,3 MILHÕES DE
BARRIS DIÁRIOS EM 2019 



PARALELAMENTE ÀS BOAS NOTÍCIAS RELATIVAS ÀS
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA EMPRESA, O AGRESSIVO
PLANO DE DESALAVANCAGEM FINANCEIRA PELO QUAL A
PETROBRÁS VEM PASSANDO AO LONGO DOS ÚLTIMOS ANOS
LOGROU REDUZIR CONSIDERAVELMENTE SEUS NÍVEIS DE
ENDIVIDAMENTO.  
 
Atualmente (dados do 2º trimestre de 2018) a razão de dívida
líquida/Ebitda é de 3,2%. O patamar é consideravelmente
superior aos 1,7% em que o indicador se encontrava no final de
2011, porém também é bastante inferior aos 5,1% registrados no
final de 2015.  
 
É evidente que a sustentabilidade econômica e financeira da
empresa deve ser objeto atenção constante, porém o nível de
endividamento atual somado às boas perspectivas operacionais
da estatal fazem com que a situação não seja de nenhum modo
alarmante. Isso é muito interessante principalmente na medida
em que possibilita que a gestão da petroleira volte a dar atenção a
projetos de investimento estratégicos. 
 
Desde a crise, os planos de investimento da Petrobrás foram
reduzidos de forma drástica, caindo de R$220,6 bilhões previstos
para o quinquênio 2014-2018 para apenas R$74,5 bilhões no
quinquênio 2018-2022 (valor praticamente igual aos R$74,1
bilhões divulgados no Plano de Negócios e Gestão anterior
referente ao período 2017-2021). Além disso, os recursos foram
orientados de forma mais intensiva à área de produção, em
detrimento de iniciativas como gás natural, refino, energias e
outras. 
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PLANOS DE NEGÓCIO E GESTÃO PETROBRÁS -

INVESTIMENTOS TOTAIS  (R$ BILHÕES) 

Revisão de janeiro de 2016 
Fonte: Petrobrás 

 
 

O CENÁRIO EXTERNO, AS
PROJEÇÕES RELATIVAS ÀS

ATIVIDADES OPERACIONAIS E OS
INDICADORES FINANCEIROS DA

EMPRESA SÃO FAVORÁVEIS. ESSA É
UMA OPORTUNIDADE DE

RETOMAR INVESTIMENTOS
ESTRATÉGICOS QUE GARANTIRÃO

A COMPETITIVIDADE DA
PETROBRÁS NO MÉDIO E LONGO

PRAZO. AO MESMO TEMPO, A
RETOMADA DE INVESTIMENTOS

DA EMPRESA SERIA MUITO
BENÉFICA PARA A RETOMADA DO

DINAMISMO ECONÔMICO
NACIONAL.  



DESOCUPAÇÃO RECUA MAS CALAMIDADE NO 
MERCADO DE TRABALHO PERSISTE 
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TAXA DE DESOCUPAÇÃO E NÚMERO DE
DESOCUPADOS 

Fonte:: IBGE 
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Segundo dados divulgados pela PNAD do IBGE, a taxa de
desocupação registrada no trimestre julho-agosto-setembro de
2018 foi de 11,9%, 0,5 p.p. inferior às taxas observadas no trimestre
imediatamente anterior sem sobreposição (abril-maio-junho) e em
igual trimestre de 2017 
 
A taxa de desocupação vem recuando lentamente desde o início do
ano, o que não é surpresa dado o ritmo decepcionante de
recuperação da economia. Os dados dos próximos meses do ano
deverão mostrar continuidade dessa tendência de recuo gradual da
taxa de desocupação, que voltará a crescer no início de 2019 por
motivos sazonais.  
 
Dados recentes indicam alguma melhora no que se refere às vagas
de emprego formal. Segundo informações do CAGED, no mês de
setembro foram criados 137,3 mil novos postos de trabalho com
carteira assinada. No acumulado do ano, são 639,1 mil novas vagas.
Apesar disso, é possível observar que a recuperação de empregos
com carteira assinada é marginal, apresentando crescimento
bastante tímido desde o início de 2017 e ainda muito distante do
patamar vigente antes da crise. 

Analisando os dados da PNAD, fica evidente que a
ligeira queda na taxa de desocupação vem sendo

acompanhada por uma piora na estrutura do mercado
de trabalho. Comparando o trimestre atual com igual

período do ano anterior, observa-se que houve
contração na quantidade de empregos formais (-328
mil) ao mesmo tempo em que empregos informais e

por conta própria tiveram ampliação (+601 mil e +585
mil, respectivamente). Vale a pena destacar que parte

considerável do aumento de trabalhadores/as por
conta própria é provavelmente fruto da tentativa de

contornar situações de desemprego, não raro com
condições de remuneração e de trabalho

insatisfatórias. Parte da ampliação da categoria de
trabalhadores/as por conta própria também deve estar

atrelada à entrada em vigor da nova legislação
trabalhista e à preferência por parte de empresas pela
contratação de pessoas jurídicas (MEIs, por exemplo)
ao invés do estabelecimento de vínculos tradicionais

de trabalho. 
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Outro aspecto relevante da mudança de composição do
mercado de trabalho nacional nos últimos anos se refere à
ampliação de formas de ociosidade da força de trabalho que
não são captadas pela taxa de desocupação. Desde a crise
econômica houve ampliação considerável do número de
indivíduos que deixaram de procurar emprego por não verem
perspectivas reais de contratação. Trata-se do fenômeno de
desemprego por desalento que pode ser vislumbrado pelo
acentuado crescimento da população fora da força de trabalho.
O aumento de 734 mil pessoas nesta categoria desde o mesmo
trimestre de referência de 2017 não pode ser explicado por
motivos meramente demográficos. Parte dessa ampliação se
deve certamente à ampliação do desemprego por desalento. 
 
 

EVOLUÇÃO DO EMPREGO FORMAL
TOTAL (NÚMERO ÍNDICE)  

Fonte: CAGED 

TAXA COMPOSTA DE SUBUTILIZAÇÃO DA
FORÇA DE TRABALHO 

Fonte: IBGE 

NÚMERO DE OCUPADOS POR CATEGORIAS  

(VARIAÇÃO FRENTE MESMO TRIMESTRE DO ANO
ANTERIOR EM MILHARES) 

Fonte: IBGE 

Observando o fenômeno de ociosidade da força de trabalho
de forma mais abrangente, é possível observar o acentuado
crescimento da taxa composta de subutilização da força de
trabalho desde 2014. Essa taxa inclui desempregados,
subempregados por insuficiência de horas trabalhadas no mês
e integrantes da força de trabalho potencial, que inclui os
desempregados por desalento. Segundo dados da PNAD, a
subutilização da força de trabalho aumentou de 14,8% em
2014 para 24,2% em 2018.  
 

É EVIDENTE QUE A GRADUAL MELHORA
RELATIVA À TAXA DE DESOCUPAÇÃO
AINDA ESTÁ LONGE DE SER ALGO A SE

COMEMORAR. A SITUAÇÃO DO
MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO

SEGUE CALAMITOSA, O QUE FICA
EVIDENTE PELA ELEVADA TAXA DE

SUBUTILIZAÇÃO DA FORÇA DE
TRABALHO. A CRISE ECONÔMICA TEVE

INÍCIO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. É
PRECISO QUE A ECONOMIA NACIONAL

REAJA, IMPULSIONANDO A CRIAÇÃO DE
NOVOS EMPREGOS. PARA ISSO, NÃO HÁ

OUTRA ALTERNATIVA QUE NÃO A
RETOMADA DE INVESTIMENTOS.

DESTRAVAR AS INVERSÕES DE
EMPRESAS ESTATAIS, EM PARTICULAR A
PETROBRÁS, E FOMENTAR INICIATIVAS

VOLTADAS À INFRAESTRUTURA
NACIONAL PODEM SER AS MELHORES

ALTERNATIVAS PARA TIRAR O PAÍS DO
ATOLEIRO.  



ESPECIAL EMPRESAS
BNDES, ESTATAIS E A RETOMADA ECONÔMICA EM 2019 

Segundo fontes internas do BNDES, o banco de
desenvolvimento deverá voltar a ampliar seu volume de
concessão de crédito em 2019. Desde o início da crise os
desembolsos realizados pelo banco decresceram de forma
acentuada, caindo de R$187,8 bilhões em 2014 para R$70,8
bilhões no ano passado. Até junho de 2018, os desembolsos do
BNDES somaram R$27,8 bilhões. 
 
A retração nas atividades do banco de desenvolvimento tem
como principal fator explicativo a forte queda na demanda por
crédito em decorrência do desaquecimento da atividade
econômica doméstica devido à crise, com ampliação substancial
da capacidade produtiva ociosa. Também colaboraram para os
resultados tímidos em termos de novas concessões o abalo de
grandes empreiteiras em decorrência da operação Lava Jato e as
muitas incertezas econômicas vinculadas a uma série de
instabilidades políticas que marcaram o cenário brasileiro nos
últimos anos. 
 
Considerando os desembolsos realizados até junho de 2018,
R$11,0 bilhões foram direcionados à área de infraestrutura, o
que corresponde a 39,6% do total. Esta proporção deverá ser
mantida no ano de 2019, ao menos de acordo com fontes
internas do banco. No entanto, o objetivo é retomar um nível de
desembolsos próximo à média histórica de 2,0% do PIB. Isso
equivaleria a R$130,0 bilhões desembolsados em 2019, dos
quais cerca de R$50,0 bilhões seriam canalizados para
infraestrutura. 

Fonte: BNDES 

DESEMBOLSOS  DO  BNDES   

(R$ BILHÕES )  
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O MOVIMENTO QUE PARECE EXISTIR NO CORPO TÉCNICO DO
BANCO PELA RETOMADA DOS DESEMBOLSOS E FOMENTO À

INFRAESTRUTURA DEVE SER LOUVADO. PARECE HAVER
DISPOSIÇÃO DE AMPLIAR A ATUAÇÃO DO BNDES TANTO NO

MERCADO DE DÍVIDAS COMO EM OPERAÇÕES NO MERCADO
DE CAPITAIS, ALÉM DE BUSCAR OUTRAS ALTERNATIVAS
COMO A RETOMADA DE OPERAÇÕES COM FIANÇAS E A

ATUAÇÃO VIA FUNDO DE CRÉDITO EM INFRAESTRUTURA NO
QUAL O BANCO COLABORA PARA A ANCORAGEM DE NOVAS

EMISSÕES PRIVADAS. TODAS ESSAS INICIATIVAS SÃO
INTERESSANTES E COMPLEMENTARES.  
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Outro entrave à retomada das atividades do banco é a demanda
por crédito na economia nacional. Neste sentido alguns pontos
devem ser salientados. Por um lado, é necessário que haja uma
carteira de projetos elaborada. Esta carteira já está sendo
construída pelo banco e poderá contar com a inclusão de
projetos considerados prioritários, por exemplo, no Plano
Nacional de Logística recentemente divulgado pelo governo
federal. Outra questão sensível e que deverá ser rapidamente
resolvida pelo próximo governo é a necessidade de relicitar
projetos de concessão que não deram certo.  

As necessidades de investimento em infraestrutura no
país são patentes. O estoque de ativos de
infraestrutura como porcentagem do PIB é apenas
metade do observado na década de 1980. Para
retornar ao patamar em que o país se encontrava a
mais de três décadas e impulsionar a produtividade
doméstica, será preciso mais do que dobrar o nível
corrente de investimentos na área pelos próximos
vinte anos. Para isso, o BNDES será peça fundamental. 
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HÁ AINDA UM OUTRO FATOR QUE PODERÁ MOSTRAR-SE BASTANTE POSITIVO PARA A TRAJETÓRIA
DE INVESTIMENTOS DA ECONOMIA NACIONAL, INCLUSIVE EM QUESTÕES RELACIONADAS À
INFRAESTRUTURA. TRATA-SE DA RETOMADA DE INVESTIMENTOS DE EMPRESAS ESTATAIS. 

Entre 2013 e 2018 estes investimentos caíram 58,0% em termos
nominais, tendo sido fortemente influenciados pelo processo de
desalavancagem financeira e pelos projetos de desinvestimento
da Petrobrás.  
 
As perspectivas para 2019 é de que as estatais em seu conjunto
voltem a investir. Por um lado, esta tendência será
contrabalanceada pela Eletrobrás que está em difícil situação
financeira e deverá ser objeto de processos de privatização. Por
outro, a possível retomada de investimentos da Petrobrás
poderá ter efeitos robustos sobre a economia nacional. A
petroleira foi responsável por parte significativa da formação
bruta de capital fixo da economia nacional antes da crise e a
retomada de seus investimentos poderá ter efeitos importantes
para o crescimento da economia doméstica e a dinamização de
setores que poderão se beneficiar dos encadeamentos
produtivos do setor de óleo e gás e da infraestrutura a ele
atrelada. 

A RETOMADA DA ATIVIDADE ECONÔMICA E DE
INVESTIMENTOS ROBUSTOS EM
INFRAESTRUTURA É URGENTE. A DISPOSIÇÃO DO
BNDES DE RETOMAR SUA MÉDIA HISTÓRICA DE
DESEMBOLSOS E A POSSÍVEL ELEVAÇÃO DE
INVESTIMENTOS DE ESTATAIS FORNECEM UM FIO
DE ESPERANÇA PARA UMA RECUPERAÇÃO
ECONÔMICA MAIS ACELERADA. PARA ISSO, NO
ENTANTO, É FUNDAMENTAL QUE O FUTURO
GOVERNO NÃO INTERFIRA NEGATIVAMENTE,
PERMITINDO QUE O BANCO DE
DESENVOLVIMENTO E AS ESTATAIS ATUEM COMO
CATALISADORES PARA A PRODUÇÃO DO PAÍS. 

DESEMBOLSOS DO BNDES EM
2018 POR ÁREA PRODUTIVA 

Fonte: BNDES 
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