VAREJO RECUA 2,2% E CONFIRMA
CENÁRIO DE ATIVIDADE FRACA
Por André Perfeito*
Dados divulgados na manhã de hoje pelo IBGE confirmam que a atividade
econômica permanece anêmica e que o 4T deve ser fraco. Muito
provavelmente o PIB avançou de fato 1% o ano passado e os prognósticos não
são melhores para 2019.
Já havíamos sinalizado que haveria espaço para cortes na SELIC justamente
por conta da atividade fraca, mas os dados de hoje do Varejo deve forçar
alguma revisão nas nossas projeções. Nossa estimativa para o PIB de 2019 é
de apenas 2,1%.
No geral o ajuste recessivo em curso, com cortes de gasto generalizados e
redução do crédito direcionado, ira manter a atividade fraca. A boa notícia é
que está ruim, logo os juros devem permanecer baixos por um bom tempo o
que irá manter um fluxo positivo em direção à renda variável fazendo esta subir
a despeito da atividade fraca.
Para ler o release do IBGE, acesse:
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agenciade-noticias/releases/23794-vendas-no-varejo-recuam-2-2-em-dezembro-eacumulam-alta-de-2-3-em-2018
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