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PERFEITO
O clima mudou substancialmente entre empresários e investidores de maneira
geral nos últimos dias e isso força uma revisão da projeção de PIB para 2019.
Já havíamos mudado nossa expectativa para este ano de 2,1% para 1,8% na
esteira dos dados fracos do 4º trimestre de 2018 que cresceu apenas 0,13%.
Contudo um dos poucos elementos que poderia, em tese, melhorar ao longo
deste ano, o investimento, está sob forte pressão.
Dos componentes do PIB sob a ótica da Demanda temos a seguinte leitura:
C (Consumo das Famílias) = ESTABILIDADE/LEVE ALTA
Motivo: Massa salarial com baixo crescimento
G (Gasto do Governo) = QUEDA
Motivo: A orientação geral de Paulo Guedes é de contenção de gastos
I (Investimentos) = ESTABILIDADE
Motivo: Alta ociosidade de fatores
X (Exportações) = QUEDA
Motivo: Desaceleração econômica nos principais parceiros econômicos
M (Importações) = ESTABILIDADE/ALTA
Motivo: Importações tendem a subir mais que o PIB
Como visto nenhum dos componentes é amplamente positivo no curto prazo e
isto somado à perspectiva mais negativa sobre as reformas pode desancorar
os juros em patamares baixos e assim reverter alguns investimentos.
Iremos assumir que o PIB de 2019 irá ser igual à variação do ano passado
quando crescemos em média por trimestre 0,28% o que estrapolando
linearmente para este ano dá uma alta de 1,08% no valor acumulado.
Confirmado este resultado ainda estaremos quase 4% abaixo do PIB 2014,
último ano de crescimento antes da crise.
*por André Perfeito, economista-chefe da Necton.
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