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3 #1 fim das eleições 2018

Durante a 2ª edição do Painel de Debates sobre os Cenários 
Político e Econômico do Brasil na Gestão 2019-2022, realizado 
em 27 de novembro de 2018, os painelistas José Mauro Delella, 
Carlos Braga e Mauricio Molan apresentaram um cenário bastante 
desafiador para o governo brasileiro na próxima gestão.

Os especialistas enfatizaram a necessidade de reformas 
estruturais cruciais para o desenvolvimento do Brasil para os 
próximos anos. A aprovação e profundidade destas medidas e 
demais ajustes podem afetar diretamente o mercado financeiro 
e os investimentos no país.

Continue acompanhando o e-book e saiba mais sobre como será 
o cenário político e econômico brasileiro na gestão
2019 – 2022.

Ano após ano, os economistas são 
chamados para formular previsões de 
crescimento econômico, tais projeções 
são importantes, pois auxiliam o pensa-
mento sobre as variáveis para determinar 
os possíveis cenários econômicos.  Com o 
final das eleições 2018, os brasileiros estão 
ansiosos para a retomada do crescimento 
econômico no país. Surge a questão:
O que esperar da economia para 2019?
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Desde o início do século XXI, os ciclos 
de crescimento global têm sido in-
duzidos pela expansão acelerada da 
economia da China e pela adoção de 
políticas expansionistas por parte dos 
países desenvolvidos – tais fatores 
sofreram importantes mudanças nos 
últimos anos, gerando profundo im-
pacto na economia brasileira - uma 
vez que o Brasil como país de econo-
mia relativamente fechada, depende 
de exportações de commodities e fi-
nanciamentos em moeda estrangeira.

afirma o novo ministro da economia paulo guedes. 

 “A dimensão fiscal foi sempre o calcanhar de Aquiles de todas as nossas tentativas de estabilização. 
O descontrole sobre a expansão de gastos públicos é um mal maior. Os avanços estruturais na 
gestão, portanto, tem que começar pelo controle de gastos. As despesas não precisam ser cortadas 
dramaticamente, é não deixar crescer no ritmo em que cresciam os gastos públicos no Brasil. O teto 
está aí, mas um teto sem paredes de sustentação cai e essa parede de sustentação são as reformas!”

4 #2 desafios do futuro governo

A economia do Brasil nos últimos 6 anos sofreu um processo importante de redução no seu ritmo de crescimento e 
está em processo de retomada, observada principalmente neste último ano de gestão Temer. O cenário econômico 
brasileiro passou por momentos favoráveis nos últimos 20 anos, com o crescimento global acelerado, juros baixos, 
commodities em alta entre outras situações (conjuntura devida principalmente ao ciclo altamente positivo das commodities). 

Ao olhar para futuro, contudo, identificamos fatores de mudança no cenário internacional, visto a atual desaceleração da 
economia chinesa, fato que influencia diretamente toda a economia global com maior impacto nos países emergentes.  
O atual cenário parece, neste momento, muito mais desafiador do que oportuno para o futuro governo. 
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ECONOMIA DESACELERANDO



Com a desaceleração econômica, o ambiente global 
se transformou na alternativa viabilizadora para a 
expansão da economia. Desta forma, a competição 
sino-americana, representada pelos principais atores 
do cenário global, poderá influenciar negativamente o 
crescimento global, mitigando pressões deflacionárias 
e tornando menos prováveis as ações sincronizadas. 

Segundo as organizações, Fundo Monetário Interna-
cional (FMI), Banco Mundial e Banco Central Europeu 
(BCE) a taxa de crescimento do PIB Global tende a 
se manter estável ou diminuir 0,2% em 2019. Apre-
sentando um cenário mais favorável à possibilidade 
de redução do que de manutenção das atuais taxas 
de crescimento. 

Os principais fatores para essas perspectivas pessi-
mistas são: a possibilidade de um recrudescimento 
da guerra comercial entre as nações (em particular, 
EUA vs. China), possibilidade de uma nova crise fi-
nanceira, tensões políticas na União Europeia e crises 
geopolíticas. 

Outra tendência desafiadora do cenário econômico 
atual é a baixa liquidez global e a queda nos preços 
das commodities.
Durante o processo de recuperação da crise financeira 
de 2008, houve grande nível de injeção de recursos na 
economia global. Tais recursos foram correspondentes 
a 12,5% do PIB mundial, tomando o ano de 2017 como 
referência. 

Apesar da enorme injeção de recursos, atualmente 
vemos uma tendência crescente do problema de liq-
uidez em caso de uma nova crise. A situação atual é da 
falta de recursos para arcar com as dívidas contraídas, 
especialmente pelas empresas, caso uma nova recessão 
global volte a se estabelecer. 

De acordo com informações divulgadas pela Costdriv-
ers, nos EUA foram injetados 4,5 trilhões de dólares para 
resgate da economia. Os dados fazem parte do relatório 
divulgado pelo Federal Reserve System, que também 
indica que o mercado americano elevou o seu nível de 
endividamento em 70 trilhões de dólares, e a quantidade 
de dívida privada frente ao PIB dos EUA chegou a 300%.  

Utilizando dados do BIS a relações dívida/PIB para 
os EUA no final do primeiro semestre de 2018 eram 
de: 76,6% para dívida das famílias; 74,4% para dívida 
de corporações não financeiras; e 97,8% para dívida 
governamental; o PIB dos EUA é da ordem de US$19,4 
trilhões. 
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Depois de uma década de ventos favoráveis 
para a sua economia, o Brasil já vem 
sentindo os efeitos da queda dos preços 
das commodities e deve atravessar nos 
próximos anos um período de incertezas. 
O cenário mudou e percebemos que os 
países mais dependentes de exportação 
de matérias-primas já sofrem com a 
desaceleração de suas economias.

De acordo com a Agência Brasil, o Índice 
de Commodities Brasil (IC-Br), calculado 
mensalmente pelo Banco Central 
(BC), apresentou queda de 2,43% em 
novembro de 2018 em comparação 
a setembro do mesmo ano. Em 12 
meses, o índice registrou alta de 12,72% 
e no acumulado do ano de 13,72%. 
 
O apetite voraz da China por commodities 
vem caindo na proporção da desaceleração 
de seu crescimento. Nos Estados Unidos, 
com a economia em recuperação, a 
política monetária expansionista do Fed, 
banco central americano, vem diminuindo 
de ritmo. Enquanto isso, a Europa, outro 
mercado importante, ainda sofre para 
retomar o patamar de crescimento de 
antes da crise global.
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Apesar disso, há presságios de boas oportunidades 
para os negócios, com chances de “janelas positivas” 

global com o início do novo governo brasileiro.
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O Brasil enfrentará uma série de desafios em 2019. Segundo o professor Associado da Fundação Dom Cabral e Professor Visi-
tante do IMD (Suíça), Carlos Braga, a capacidade da nova administração de implementar reformas estruturais será testada no 
contexto de um clima político polarizado e um Congresso caracterizado por fragmentação partidária.
 
 
 
 
Sem a Reforma da Previdência será difícil recuperar o equilíbrio fiscal. Além disso, a posição fiscal de vários estados da federação 
tende a piorar. O ambiente internacional será caracterizado por uma volatilidade crescente e desaceleração de crescimento. 
 
O período de “lua de mel” com o novo governo tem prazo curto, e as ações da nova administração serão avaliadas com base 
em resultados concretos com relação a agenda de reformas estruturais e disrupções tecnológicas a serem adotada  pelo pais.

Segundo o economista-chefe do Santander, Maurício Molan, o desafio imediato do novo governo é realizar um ajuste fiscal 
emergencial, de pelo menos 4 p.p. do PIB, para que o processo de crescimento da dívida externa seja interrompido. Existe 
um desequilíbrio estrutural nas contas públicas, que demanda uma agenda de revisão de gastos e de incentivos fiscais. 

Fontes: BCB, IFI e Tesouro Nacional. Estimativas Santander.

AJUSTE FISCAL E REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o Brasil precisa fazer reformas para resolver a crise fiscal, o país parou 
de crescer por causa do excesso de gastos. Para ele as prioridades do governo devem ser: Reforma da Previdência, 
privatizações e simplificação de tributos.
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A Reforma da Previdência é a medida mais importante a ser adotada pelo próximo governo na área econômica. 
Segundo artigo publicado pela Empiricus, o Brasil pode ter uma nova recessão já em 2019, caso a reforma não seja 
aprovada ainda no primeiro semestre do próximo ano. No estudo do Ministério do Planejamento, a recessão ocorreria 
porque para pagar as aposentadorias e pensões, a União teria que se endividar cada vez mais, o que faria a percepção 
de investidores sobre o risco Brasil subir novamente e isso desencadearia a alta dos juros, a desvalorização do real, 
e a queda na renda da população.

Sem a reforma, a pasta estima que o CDS – um dos indicadores que funciona como termômetro do risco de calote 
de um país – voltaria para 400. Atualmente o número está em 180, mas na época da crise chegou aos 400 pontos. Já 
a renda média dos brasileiros cairia R$ 1,4 mil em 2019 e R$ 1,8 mil em 2020. 

Fonte: INSS, ministério do planejamento e RAIS. Para determinar a proporção dos gastos segundo as faixas de renda, 

aplicaram-se as proporções de faixas de renda da RAIS no gasto com os benefícios do funcionalismo público.

Faixa de Renda
Até 5 Salários Mínimos
Maior que 5 Salários Mínimos
Total

Faixa de Renda
Até 5 Salários Mínimos
Maior que 5 Salários Mínimos
Total

Número de beneficiários (milhões)

Número de Beneficiários e Valores dos Benefícios - INSS e Funcionários 
Públicos Segundo Faixas de Renda em Salários Mínimos - 2015

Número de benefícios (R$ bilhões)

INSS
32,4
0,2

32,6

INSS
408,4
10,1

418,5

INSS
99%
1%

100%

INSS
98%
2%

100%

F. Públicos
1,9
1,7
3,6

F. Públicos
52,5

203,2
255,7

F. Públicos
53%
47%

100%

F. Públicos
21%
79%

100%
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Fortalezas 
O cenário macroeconômico brasileiro apresenta 
algumas contrapartidas positivas, uma vez que a 
inflação deve cair no ano que vem, correspondendo 
assim ao terceiro ano consecutivo abaixo do centro da 
meta. Ainda segundo os especialistas, o financiamento 
externo não será restritivo e teremos um equilíbrio 
entre o câmbio depreciado e taxa de juros baixa. 

O cenário se apresentará bastante favorável ao 
crescimento do consumo de bens duráveis. O 
endividamento das famílias tem se apresentado 
estável e a expectativa é que o comprometimento 
de renda voltará a recuar em 2019. Aumentando 
a propensão do Sistema Financeiro à oferta de 
crédito.

Fontes: IBGE, FGV, IPEA e estimativas Santander

Fontes: Banco Central do Brasil e IBGE
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Desconfiança do consumidor
Apesar dos fatores positivos, a restrição do crescimento econômico brasileiro se deve a desconfiança do consumidor. 
Passada as incertezas da época eleitoral a previsão é de que a confiança do brasileiro volte a crescer, assim como 
a taxa de aprovação do governo que aumentando, influenciará nas condições financeiras (preços de ativos). 
 
O novo Ministério da Economia já confirmou que irá anunciar medidas infraconstitucionais para simplificar a 
economia brasileira e reduzir gastos. O ministro Paulo Guedes, confirma que as primeiras mudanças devem 
ser voltadas para a Previdência.

 
 
Segundo o FMI, atualmente temos a expectativa de crescimento sustentável no Brasil de 2% a.a., mas este 
número só poderá retornar ao nível pré-crise de 4% a.a. se as reformas estruturais sejam implementadas e a 
situação internacional não sofrer piora.

Todo cenário político-econômico brasileiro nos próximos anos dependerá do que vai acontecer com as 
economias internacionais e pela capacidade do novo governo em conseguir sinalizar e efetuar as mudanças 
necessárias.
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Expectativas positivas 
Índice de crescimento na indústria
Os desafios que o Brasil precisa enfrentar para superar 
a pior crise da história e voltar a crescer de forma 
sustentada estão no Mapa Estratégico da Indústria 
2018-2022.

Simulações feitas pela CNI mostram que, com a 
implementação das ações propostas no Mapa, o 
Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, calculado 
pela paridade de poder de compra, crescerá 4%  ao 
ano, em média, a partir de 2023. Caso esse cenário 
se confirme, o PIB per capita aumentará 3,5%, em 
média, também a partir de 2023, com a população 
crescendo a uma taxa de 0,5% ao ano.

Com isso, a renda dos brasileiros dobraria em 24 anos 
e passaria de aproximadamente US$ 14 mil registrados 
em 2016 para cerca de US$ 30 mil em 2040. Persistindo 
nesse ritmo, o PIB per capita do Brasil atingiria US$ 50 
mil em 2054, o mesmo patamar da renda dos Estados 
Unidos, da Holanda e da Suíça em 2016.

O Mapa Estratégico da Indústria 2018-2022 aponta 
os caminhos que o Brasil deve percorrer para ganhar 
competitividade e crescer de forma sustentável nos 
próximos quatro anos. São eles:

Competitividade com 
sustentabilidade 

Produtividade e 
inovação na empresa

Política industrial de 
inovação e comércio 
exterior

Infraestrutura

Tributação

Relações de trabalho 

Educação 

Financiamento

Recursos Naturais e 
Meio Ambiente 

Segurança jurídica 

Ambiente 
Macroeconômico

Eficiência do estado, 
governança e 
desburocratização
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Estrutura partidária na câmara (partidos com afinidade revelada pelo PSL identificados por cor). Fonte: Adaptado de Paiva, 

P., 2018, “Can Brazil Find a Path to Sustainable and Fast Economic Growth?”, ppt Skema/FDC, processed.

PT
PSB
PDT
Psol
PCdoB

56
32
28
10
9

PP
MDB
PSD
PR
PRB
DEM

37
34
34
33
30
29

SD
PODEMOS
PT
PROS
PSC
AVANTE
PHS
PATRIOTA

13
11
10
8
8
7
6
5

PRP
PV
PNM
PTC
DC
PPL
REDE

4
4
3
2
1
1
1

PSDB
PPS
NOVO

29
8
8

PSL 52

135 45 52 197 68 16

Questões de âmbito doméstico no Brasil como violência, corrupção, baixos níveis de investimento, produtividade, 
salários e altos custos para fazer negócios são alguns dos riscos que o novo governo irá enfrentar durante sua gestão.
O novo presidente terá que lidar com as consequências do processo de envelhecimento da população brasileira e 
um cenário econômico desafiador para os países da América Latina.
Além disso, vivemos uma época de enorme fragmentação política, com 30 partidos na Câmara dos Deputados e o 
Declínio dos partidos tradicionais (PSDB, MDB, DEM, PT), em contrapartida a ascensão do PSL (10,1%).  

Questões críticas 
De acordo com Carlos Braga, o Brasil terá pela frente grandes desafios no âmbito político-econômico. E essas são 
algumas questões que estarão em pauta na gestão 2019-2022:

Em síntese, existirão tensões no contexto de um sistema político fragmentado, bem como a polarização da sociedade 
brasileira - em termos sociais, regionais, e entre gerações, compondo assim desafios significativos para a implementação 
das reformas estruturais necessárias para o crescimento econômico brasileiro.

Como recuperar a competitividade no médio prazo? 
 
Até onde é possível avançar na agenda de reformas (privatização, liberalização comercial, 
reforma tributária, reforma da previdência; renegociação de dívidas estaduais) em 2019? 

Como sustentar a luta contra a corrupção (da repressão à prevenção)? 

Como articular a ênfase em produtividade com melhorias no nível de emprego e de 
distribuição de renda no curto/médio prazo? 

Quão volátil será o ambiente internacional e quais serão as implicações para os termos de 
troca da economia brasileira? 

Como o Brasil se posicionará em face ao confronto EUA vs. China? 

Riscos esperados 

“Independentes” Governo
“Centrão”

(> de 29 deputados)

“Nanicos”
(< de 5 deputados)

Partidos
Médios

(13 a 5 deputados)

Oposição 
(Esquerda)
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PROJEÇÕES
PARA  2019

#5

Abaixo estão as projeções para as principais variáveis da economia brasileira em 2019. Tais informações foram 
desenvolvidas para atender às necessidades de diferentes públicos, como poupadores, investidores, empresários 
locais, empresários estrangeiros e pessoas interessadas em entender a economia do nosso País.  

PIB (%)
Desemprego (média)
Inflação (% a.a.) - IPCA 
Taxa de Câmbio (final) - R$ 
Taxa de juros (% a.a. final) - Selic 
Resultado Primário (% do PIB) 
Transações Correntes 
Balança Comercial (US$ bilhões)

-3,5
11,5
6,3

3,26
13,75
-2,5
-1,3
47,7

 
1,5

12,2
4,3

3,50
6,50
-1,9
-0,9
55,5

 
1,0

12,8
2,9

3,31
7,00
-1,7
-0,5
67,0

 
3,2

11,2
3,8

4,00
6,50
-1,6
-1,0
54,5

Indicadores 2016 2017
Projeções 

2018
Projeções 

2019
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MAURICIO MOLAN
Economista-chefe do Banco Santander Brasil, tem 25 
anos de experiência no mercado financeiro, trabalhando 
com análise macroeconômica desde 1995. Antes de se 
juntar ao time do Santander em 2003, trabalhou no Banco 
Bradesco, Bank Boston e Banco Nacional. É graduado em 
Administração de Empresas e mestre em Economia pela 
Fundação Getúlio Vargas.

CARLOS BRAGA
Professor Associado da Fundação Dom Cabral e Professor 
Visitante do IMD (Suíça) onde atuou como Diretor do Evian 
Group IMD e docente de Economia Política Internacional. Foi 
Representante Especial e Diretor do Banco Mundial, por onde 
também teve passagem como Diretor de Política Econômica 
e Dívida e Vice-Presidente e Secretário Corporativo Interino.

JOSÉ MAURO DELELLA
Economista com aproximadamente 30 anos no mercado 
financeiro, com atuação como economista-chefe e 
estrategista-chefe de investimentos em instituições como 
Itaú Asset Management, UBS e Banco Santander. 
Formado em Economia pela FEA USP, MBA em Finanças pela 
FIA USP e Mestre em Relações Internacionais pelo IRI-USP.
CEO da JMDelella Economia e Política.

FERNANDO DI SORA 
Cofundador da Level Group. Possuí amplo conhecimento 
e atuação no setor de consultoria de gestão, supply chain 
e procurement. Construiu toda sua carreira atuando como 
gestor e diretor de suprimentos de empresas nacionais e 
multinacionais.

Desenvolvido por:

https://www.levelgroup.com.br
https://www.linkedin.com/in/mauricio-molan/
https://www.linkedin.com/in/carlos-braga-20b293/
https://www.linkedin.com/in/jose-mauro-c-delella-ab63b3/
https://www.linkedin.com/in/fernando-sora-943634b/
https://www.agenciasantafe.com.br

