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Este boletim é parte de um programa de pesquisa e extensão do curso de Ciências
Econômicas da Universidade Católica de Santos, que é um processo contínuo de análise e
disseminação de conhecimentos dos mais relevantes aspectos econômicos sociais,
auxiliando à sociedade para melhor compreensão dos aspectos socioeconômicos que
impactam à vida da região.
Elaborado pelo Laboratório Econômico Social (LABORES) da Universidade Católica
de Santos, reúne estudantes e docentes-pesquisadores dos cursos da área de Negócios,
sob a coordenação do curso de Ciências Econômicas.

Conjuntura Econômica

O Banco Central (BC) no mês de julho divulgou a previsão de crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB) em 2019, segundo os dados do relatório Focus. O relatório Focus é
resultado de levantamento feito com mais de 100 instituições financeiras. Segundo os dados do
relatório Focus, a previsão do crescimento do PIB 2019 será de 0,81%. Os analistas do mercado
financeiro tem reduzido sistematicamente suas previsões ao longo do primeiro semestre como
nos mostra o gráfico abaixo.
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Previsões do Mercado Financeiro PIB 2019

A estimativa do mercado financeiro está em linha com a previsão oficial do governo. Em
julho o Ministério da Economia reduziu a previsão de crescimento do PIB para o ano de 1,6%
para 0,81%.
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) também reduziu as estimativas para o
crescimento macro da economia brasileira e da indústria em particular para o ano de 2019.
Para a CNI, o PIB crescerá neste ano 0,9% ante a previsão anterior, de abril, de uma expansão
de 2%. Já o PIB industrial terá uma alta de apensas 0,4%.
Segundo o IBGE, em sua Pesquisa Industrial Mensal (PIM), a produção da Indústria
nacional registrou queda de 0,6% em junho, na comparação com maio. Em comparação com
junho de 2018 houve recuo de 5,9%. Nos 12 meses encerrados em junho, o setor acumula
baixa de 0,8%.
A Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), registrou que o volume de vendas dos dez segmentos que compõem o
varejo se manteve estável em junho. O gráfico abaixo nos mostra que o resultado de junho
interrompeu uma sequência de três altas mensais consecutivas.
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Endividamento e Inadimplência do Consumidor
A pesquisa mensal da Confederação Nacional do Comércio (CNC), sobre o
endividamento e inadimplência do consumidor brasileiro, realizada com cerca de 18 mil
consumidores, apresentou em junho de 2019 a sexta alta mensal consecutiva, alcançando o
maior patamar desde julho de 2013.

Fonte: CNC
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Analisar o crédito na economia brasileira, sobretudo o crédito ao consumidor, é
fundamental para avaliar a capacidade de endividamento e de consumo futuro. Segundo a
pesquisa da CNC o cartão de crédito foi apontado em primeiro lugar como um dos principais
tipos de dívida por 78,8% das famílias endividadas, seguido por carnês, para 15,8%, e, em
terceiro, por financiamento de carro, para 10,5%.

Fonte: CNC

Finalizando, as previsões do PIB 2019 feitas pelos analistas do mercado e também do
próprio Governo, somadas com a pesquisa mensal da Confederação Nacional do Comércio
(CNC), sobre o endividamento e inadimplência do consumidor brasileiro, tem explicitado a
fragilidade do processo de recuperação do nível de atividade, evidenciando a necessidade de
medidas de estímulo à economia nos próximos meses.
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