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2018 2019 2020 2021

R$ 3,75 R$3,71 R$3,65 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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DECISIVOS 
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REINO UNIDO - SETOR
EXTERNO (₤ MILHÕES) 

Fonte: Office for Nationa Statistics 

Em meados de novembro, a primeira ministra britânica Theresa May
chegou a um acordo com representantes da União Europeia (UE) em
relação aos termos para saída do país do bloco. Ainda há muitas
incógnitas quanto a pontos específicos do processo de separação. O
que se sabe é que o novo acordo para o Brexit prevê um afastamento
gradual para evitar grandes traumas para ambos os lados. Isso
envolveria o pagamento por parte do Reino Unido de algo em torno
de €40,0-€45,0 bilhões e a garantia de direitos de cidadãos em
ambos os lados do Canal da Mancha. 
 
A novela que se iniciou com o plebiscito em junho de 2016, porém,
ainda não acabou. O acordo aceito pela UE ainda precisa ser aceito
pelo parlamento britânico. E ao que tudo indica, a votação de 12 de
dezembro não será fácil para a primeira ministra.  
 

Para além das questões migratórias que dominaram o debate público à época do plebiscito, a saída do Reino Unido da UE terá, caso
efetivada, consequências econômicas importantes para ambos os envolvidos, e possivelmente para a economia global como um
todo.Para além das questões migratórias que dominaram o debate público à época do plebiscito, a saída do Reino Unido da UE terá,
caso efetivada, consequências econômicas importantes para ambos os envolvidos, e possivelmente para a economia global como
um todo. 

O CENÁRIO DE INSTABILIDADE, QUE AFETOU O
GABINETE DE MAY, COM DIVERSAS RENÚNCIAS DE

MINISTROS DE ALTO ESCALÃO, DÁ ABERTURA PARA
QUATRO DESFECHOS POSSÍVEIS. ALÉM DA

RATIFICAÇÃO DO ACORDO, HÁ CRESCENTE APOIO À
REALIZAÇÃO DE UM NOVO PLEBISCITO QUE PODERIA

REVOGAR A PRÓPRIA SAÍDA DO PAÍS DO BLOCO
EUROPEU. OUTRAS POSSIBILIDADES, AINDA, SERIAM

TRILHAR UM CAMINHO SIMILAR AO PERCORRIDO PELA
NORUEGA, QUE APESAR DE NÃO FAZER OFICIALMENTE

PARTE DA UE MANTÉM RELAÇÕES ORGANICAMENTE
PRÓXIMAS AO BLOCO, SENDO PARTE DA ÁREA

ECONÔMICA COMUM E DA UNIÃO ADUANEIRA, OU
AINDA UMA SAÍDA “SEM ACORDO”  
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SE UM “NO-DEAL BREXIT” SERIA DESASTROSO
PARA A ECONOMIA BRITÂNICA NO CURTO

PRAZO (O BANCO DA INGLATERRA PROJETOU
RECENTEMENTE QUE ESTA POSSIBILIDADE
LEVARIA À MAIOR QUEDA NO PIB DO PAÍS

DESDE A 2ª GUERRA MUNDIAL), A PERDA DE
DINAMISMO DO DISTRITO FINANCEIRO DE

LONDRES QUE PODERIA ADVIR DE UMA
MAIOR CONCORRÊNCIA FRENTE A CENTROS
NO CONTINENTE TAMBÉM SERIA BASTANTE

PREJUDICIAL PARA O PAÍS NO MÉDIO E
LONGO PRAZOS. POR OUTRO LADO, A

EVENTUAL MAIOR IMPORTÂNCIA DE PARIS OU
FRANKFURT NO CENÁRIO FINANCEIRO

GLOBAL PODERÁ TER EFEITOS SUBSTANCIAIS
PARA FORTALECER O PAPEL DO EURO NO

MUNDO. 

SALDO COMERCIAL E
DE SERVIÇOS - REINO

UNIDO  

(3º TRIMESTRE DE
2018, ₤ MILHÕES) 

Fonte: Office for Nationa Statistics 
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O Reino Unido tem saldos estruturalmente deficitários em sua
conta corrente. Para os últimos dados disponíveis, do segundo
trimestre de 2018, o déficit em transações correntes foi
superior a ₤20,0 bilhões. Paralelamente, o país conta com
elevados influxos via conta financeira (para o mesmo período  
de referência, tais influxos foram da ordem de ₤14,4 bilhões). 
   
Observando apenas o saldo comercial britânico, fica evidente
que o elevado déficit comercial do país se deve principalmente
às transações com a UE. Do déficit de ₤31,9 bilhões registrado
entre julho e setembro desse ano, ₤21,9 bilhões se referem a
negócios junto ao bloco. Quando a conta de serviços é incluída
na análise, o saldo negativo do trimestre é sensivelmente
reduzido para ₤2,9 bilhões em decorrência principalmente de
serviços financeiros operações de seguros. 
 
Não é novidade que o Reino Unido não tem grande
performance comercial e que, por outro lado, tem um setor
financeiro extremamente pujante. As informações
anteriormente analisadas demonstram ambos os fatos. Elas
também apontam para duas tendências caso o Brexit seja
implementado. Por um lado, é possível e provável que
tensões comerciais emerjam entre Reino Unido e o
continente. Por outro, há de se perguntar qual serão as
consequências da separação para o setor financeiro de
ambas as partes. Neste sentido, já se podem notar
movimentos claros, principalmente da França, no sentido de
fomentar um distrito financeiro em Paris que possa
substituir (ou competir com) a City de Londres.  
 
As incógnitas sobre o Brexit persistem. Por hora, cabe a
investidores e analistas acompanhar de perto os próximos
movimentos.  



À ESPERA DE UMA RETOMADA 

Se atualmente o PIB do país é 3,3% maior do que o
vigente no final de 2016 (menor valor da série
recente), ele segue 4,2% menor do que o verificado no
final de 2014. 
 
O produto interno brasileiro cresceu 0,8% frente ao
trimestre imediatamente anterior. Quando comparado
ao terceiro trimestre de 2017, o aumento foi de 1,3%.
Em ambas as bases de comparação, houve variação
positiva, porém não muito intensa, para todos os
setores (agropecuária, indústria e serviços) assim como
para os itens que compõem a demanda interna. O setor
externo segue tendência prevalente desde o início do
ano, com importações expandindo-se à frente das
exportações. 
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PIB BRASIL - ÍNDICE
DESSAZONALIZADO 

Fonte: IBGE 
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DADOS DO IBGE REFERENTES AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2018 MOSTRAM QUE O PIB BRASILEIRO SEGUE
CRESCENDO, QUE A RECUPERAÇÃO PÓS-CRISE SEGUE LENTA E INSATISFATÓRIA E QUE UMA ATIVIDADE
ECONÔMICA MAIS PUJANTE AINDA NÃO PODE SER CLARAMENTE VISLUMBRADA.  

FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL/PIB (%) 

Existe um dado animador nas contas nacionais. Trata-se da
ampliação inesperadamente intensa da formação bruta de capital
fixo (FBCF), que teve crescimento de 7,8% frente ao mesmo
trimestre do ano anterior. Com isso, a participação dos
investimentos na composição do PIB chegou a 16,9%. O resultado
segue longe de uma taxa em torno de 20,0% que seria necessária
para que se observasse uma retomada econômica mais robusta e
sustentada, mas consiste em melhora substancial frente ao
patamar extremamente baixo de 15,0% em torno do qual este
item vem oscilando desde meados de 2016.  

Fonte: IBGE 



Infelizmente, esses dados relativos aos investimentos da
economia brasileira não têm grande significado econômico.
Isso porque parte relevante da ampliação na FBCF se deve a
mudanças no REPETRO, regime aduaneiro para o setor de
óleo e gás. Devido às mudanças recentes, plataformas de
extração de petróleo que anteriormente eram consideradas
como se produzissem no exterior, passaram a ser
progressivamente contabilizadas como investimento
permanente no país. É evidente que esta modificação contábil
não terá nenhum efeito catalizador sobre a economia
nacional, tão pouco gerará encadeamentos produtivos
virtuosos. Sem as mudanças relacionadas ao REPETRO, a
expansão da FBCF frente ao mesmo trimestre do ano anterior
seria de 2,7% (não de 7,8%) e a participação dos
investimentos no PIB seria de 16,1% (não de 16,9%). 
 
Mesmo desconsiderando os efeitos do REPETRO, se nota que
os investimentos na economia nacional estão em trajetória
ascendente. Esta recuperação é, porém, tão tímida que se
este ritmo for mantido serão necessários anos para retomar
os níveis de investimento e produção pré-crise.  
 
As mudanças no REPETRO também afetam os dados de
importações, ampliando-os. Como as importações são
contabilizadas como subtrações à produção nacional elas
contrabalanceiam a ampliação de investimentos de forma que
os efeitos do REPETRO não alteram o resultado geral do PIB.
Neste contexto, as informações relativas às importações
também se tornam obscuras, porém não há dúvidas de que
estas seguem expandindo-se à frente das exportações,
recuperando-se da forte contração verificada durante a crise
em consequência das políticas de ajuste fiscal que retraíram a
demanda interna e consequentemente as importações. 
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A recuperação dos investimentos não anima e a
ampliação de importações, apesar de ser até certo
ponto “natural”, direciona ao exterior os frutos de
parte da lenta retomada da demanda interna. Os gastos
do governo seguem comprimidos, registrando
ampliação marginal tanto frente ao trimestre
imediatamente anterior quanto ao mesmo trimestre de
2017, e deverão seguir esta tendência nos próximos
anos devido à delicada situação fiscal do país. O
consumo das famílias vem ampliando-se pautado em
alguma melhora no mercado de trabalho e nas
condições de crédito, porém uma recuperação mais
intensa dependerá de um cenário macroeconômico
mais pujante, com redução acentuada do desemprego e
subemprego. 

 APESAR DE POUCO ANIMADORES,

OS DADOS RECENTES ESTÃO EM

LINHA COM O CENÁRIO BÁSICO

PREVIAMENTE ELABORADO PELA

UNA. COM ISSO, SE MANTÉM A

PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO DO

PIB DE 2018 EM 1,27%. EM 2019, O

PRODUTO INTERNO DEVERÁ

CRESCER 2.5%.  

PIB -  VARIAÇÕES DE DEMANDA FRENTE AO MESMO TRIMESTRE DO ANO ANTERIOR 

Fonte: IBGE 



CRISE FISCAL DOS ESTADOS: UM DESAFIO 
PARA A PRÓXIMA GESTÃO 
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DÍVIDA LÍQUIDA SOBRE
RECEITAS CORRENTES NO 1º
QUADRIMESTRE DE 2018 EM
ESTADOS SELECIONADOS (%) 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional  
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Não é apenas o governo federal que convive com uma realidade
fiscal complicada. Os efeitos mais diretos da crise sobre as
contas públicas também foram bastante severos em algumas
unidades da federação.  
 
Com a redução de arrecadação devido à queda na atividade
econômica e o aumento de despesas relacionado à maior procura
por serviços públicos por parte da população mais diretamente
atingida pela crise e pelo desemprego, vários Estados têm visto
sua situação fiscal deteriorar-se. Este quadro também foi
agravado por despesas relacionadas à Copa do Mundo e às
Olimpíadas. 
 
A piora nas contas públicas estaduais pode ser vista em todas as
regiões, com 15 dos 26 estados apresentando aumento de gastos
com funcionários acima do aumento da arrecadação desde 2014.
A situação é mais grave, porém, nos Estados do Rio Grande do
Sul, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, com destaque para o
último que já se encontra sob o Regime de Recuperação Fiscal
(RRF), com suspenção temporária (3 anos) do pagamento do
serviço da dívida.  
 
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. 

Os três Estados vêm convivendo com atrasos de
pagamento a fornecedores (ampliação de “restos a

pagar”) e funcionários (parcelamento do 13º), além de
atrasos de transferências a municípios. Vale destacar

que em 2017 o conjunto dos Estados brasileiros
tiveram restos a pagar em um montante de R$29,7

bilhões, acima dos R$16,9 bilhões registrados um ano
antes. Além disso, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro
são as únicas unidades da federação que romperam o

teto legal para a razão entre Dívida Líquida
Consolidada (DLC) e Receitas correntes líquidas

(RCL), de 200,0%. Apesar de muito elevado, o nível de
DLC/RCL do Rio Grande do Sul vem mantendo-se

estável ao longo dos últimos anos, enquanto no caso
fluminense a razão vem em trajetória constante de

ampliação, tendo atingido 268,6% no primeiro
quadrimestre de 2018. 
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A SITUAÇÃO FLUMINENSE TAMBÉM É
FRUTO DE EFEITOS NEGATIVOS
ORIUNDOS DA QUEDA DE RECEITAS DE
ROYALTIES DA EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO
AO LONGO DE 2015 E 2016. A
RECUPERAÇÃO DOS PREÇOS
INTERNACIONAIS OBSERVADA DESDE
MEADOS DE 2017 VEM COLABORANDO
PARA REMEDIAR A SITUAÇÃO DO
ESTADO, TENDÊNCIA QUE DEVERÁ SE
MANTER AO LONGO DE 2019. EM
TERMOS GERAIS, A RECUPERAÇÃO
ECONÔMICA, APESAR DE POUCO
PUJANTE, TAMBÉM DEVERÁ TRAZER
ALGUM ALÍVIO PARA OS ESTADOS MAIS
DEBILITADOS, O QUE JÁ PODE SER
OBSERVADO A PARTIR DA MELHORA
NOS DADOS DE ARRECADAÇÃO.  

O CENÁRIO ECONÔMICO DOS
PRÓXIMOS ANOS NÃO SERÁ TÃO

DISRUPTIVO PARA AS CONTAS PÚBLICAS
DOS ESTADOS E DA UNIÃO QUANTO O

PERÍODO 2015-2017. PORÉM, É
EVIDENTE QUE O QUADRO FISCAL DAS

UNIDADES FEDERATIVAS EM SITUAÇÃO
MAIS DELICADA NÃO IRÁ SE RESOLVER
SEM UM PLANO DE MÉDIO PRAZO. POR

UM LADO, É PRECISO QUE O PAÍS VOLTE
A CRESCER, IMPULSIONANDO A

ARRECADAÇÃO. POR OUTRO, PLANOS
SUSTENTÁVEIS DE REEQUILÍBRIO FISCAL

E, POSSIVELMENTE, DE
REESTRUTURAÇÃO DE PASSIVOS

ESTADUAIS, DEVERÃO SER ELABORADOS
JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. AMBOS

OS PONTOS SERÃO DESAFIOS CENTRAIS
COM OS QUAIS A PRÓXIMA GESTÃO

TERÁ DE LIDAR. 
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