
BRASIL 

A recuperação vem se consolidando e para 2019 prevê-se um crescimento de 
2.8%. O sólido crescimento do investimento reflete um aumento na confiança, em 
razão dos recentes esforços de reforma, inclusive nos mercados financeiros. Uma 
inflação supreendentemente baixa aumentou o espaço para a flexibilização 
monetária, o que melhorou as condições financeiras. Espera-se que o crescimento 
ganhe força com aumentos adicionais no investimento e uma recuperação do 
consumo privado, apoiado pela inflação baixa.  

A sustentabilidade fiscal e, portanto, a confiança do investidor, permanece em 
risco se não houver uma reforma previdenciária. A priorização dos gastos sociais 
com as famílias menos favorecidas e a redução das desonerações tributárias e dos 
subsídios regressivos e ineficazes direcionados a setores econômicos específicos, 
podem tornar o gasto público mais eficaz e mais inclusivo, além de reduzir as 
oportunidades de corrupção. A manutenção de um sólido crescimento exigirá 
mais esforços para aumentar a produtividade, inclusive por meio de uma maior 
inserção na economia global.   

A economia se recuperou da recessão 

A recessão profunda já passou e, neste momento, o crescimento acumulado em 12 
meses está acima de 2%. O investimento, respaldado por taxas de juros mais baixas e 
reformas que melhoraram a confiança, apoiou a recuperação. As reformas 
implantadas incluem medidas para conter os subsídios ao crédito e aprofundar os 
mercados financeiros privados, bem como uma reforma trabalhista. No entanto, o 
crescimento do consumo tem sido moderado e os benefícios da recuperação ainda não 
se concretizaram para muitos brasileiros. A taxa de desemprego caiu de um pico de 
mais de 13%, mas grande parte do crescimento do emprego tem sido no mercado 
informal, e não empregos com carteira assinada. A inflação caiu abaixo da meta e tem 
sido particularmente baixa para famílias de baixa renda. A qualidade da política fiscal 
tem mostrado algumas melhorias incipientes devido à redução das despesas 
discricionárias, além de menores subsídios.  

Brasil 

1. O núcleo de inflação presentado (“core inflation”) é a média das três medidas de núcleo 
publicadas pelo Banco Central do Brasil. 

Fonte: Banco Central do Brasil; IBGE; e base de dados OECD EO 103 (Perspectivas Econômicas 103 da OCDE). 
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Reformas estruturais serão cruciais para sustentar a recuperação 

A baixa inflação está aumentando as rendas reais das famílias e tem dado espaço para 
reduções significativas da taxa básica de juros, sendo provável que, no futuro, ambas 
favorecerão o fortalecimento do consumo privado. A atual combinação de uma 
política monetária frouxa com uma política fiscal restritiva é adequada, dadas as 
pressões inflacionárias moderadas e os grandes desafios fiscais.  

Brasil: Demanda, produção e preços 

A sustentabilidade da dívida pública e o cumprimento das regras fiscais existentes 
exigirão mudanças estruturais no gasto público, uma vez que o saldo primário atual 
de -1,6% do PIB está significativamente abaixo dos 2% necessários para estabilizar o 
nível da dívida pública no médio prazo. A dívida pública bruta atingiu 75% do PIB, um 
aumento de 20 pontos percentuais em 3 anos. Sem reformas, a dívida pública deve 
crescer ainda mais. O aumento do déficit da previdência levou à deterioração do saldo 
primário; assim, a reforma previdenciária continua sendo uma das principais 
prioridades para manter a confiança do investidor em finanças públicas sólidas e na 
administração da economia.  

O redirecionamento do gasto público possui um forte potencial para tornar o 
crescimento mais inclusivo e diminuir a corrupção. Uma crescente parcela dos 15% do 
PIB gastos em benefícios sociais é direcionada a famílias que não são pobres. No 
sistema previdenciário, a diferença entre benefícios e contribuições ao longo da vida 
de uma pessoa é mais elevada para aqueles com rendimentos mais elevados. Ao 
mesmo tempo, a pobreza está concentrada entre crianças e jovens. Limitar futuros 
aumentos em aqueles benefícios sociais que atingem principalmente a classe média 
poderia garantir mais transferências sociais para os menos favorecidos, crianças e 
jovens, com um forte impacto na redução da desigualdade. Um exemplo muito bem -
 sucedido é o programa Bolsa Família, que representa apenas 0,5% do PIB. Aumentar 
as despesas nesse programa, elevando os limites de elegibilidade e os níveis de 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Current 
prices BRL 

billion

GDP at market prices 5 779.0  -3.5 -3.5 1.0 2.0 2.8 

Private consumption 3 638.4  -3.2 -4.4 0.9 2.3 3.1 

Government consumption 1 106.9 -1.4 0.0 -0.6 0.7 0.7 

Gross fixed capital formation 1 148.5   -13.9 -10.4 -1.9 4.8 3.8 

Final domestic demand 5 893.7  -4.9 -4.6 0.2 2.3 2.7 
  Stockbuilding1

 39.0  -1.3 -0.4 0.8 -0.3 0.0 

Total domestic demand 5 932.8  -6.1 -5.0 1.0 2.0 2.7 

Exports of goods and services  636.4   6.7 1.6 5.7 5.5 5.5 

Imports of goods and services  790.2 -14.0 -10.2 5.5 6.5 4.7 

  Net exports1 - 153.8 2.7 1.6 0.0 -0.1 0.1 

Memorandum items

GDP deflator  _ 7.6 8.1 3.8 4.1 4.3 

Consumer price index   _ 9.0 8.7 3.4 3.4 4.0 

Private consumption deflator     _ 8.9 9.2 2.9 3.6 4.4 
General government financial balance (% of GDP)     _ -10.2 -9.0 -7.8 -7.6 -7.1

Current account balance (% of GDP)   _ -3.1 -1.3 -0.5 -0.9 -0.9

1. Contributions to changes in real GDP, actual amount in the first column.
Source: OECD Economic Outlook 103 database.

      Percentage changes, volume 
(2000 prices)
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benefícios, reduziria a pobreza e a desigualdade. As condições relacionadas à 
frequência escolar e visitas médicas também ajudam a reduzir as desigualdades em 
relação à educação e saúde, o que, por sua vez, fortalece a produtividade. 
Desonerações tributárias e subsídios ao crédito para empresas do setor privado 
criaram um solo fértil para a corrupção e os subornos políticos, sem quaisquer 
benefícios aparentes para o bem-estar ou a produtividade. Os recentes esforços para 
reduzir esses subsídios precisam ser mantidos.  

Brasil 

1. Acumulado de 12 meses 

Fonte: Banco Central do Brasil; e Tesouro Nacional. 

No futuro, um maior crescimento da produtividade será o principal motor de 
crescimento de longo prazo. Isso exigirá um aumento da concorrência em diversos 
setores, permitindo que mão de obra e capital se desloquem para atividades e para 
empresas com maior potencial. Uma integração mais forte com a economia global 
aumentaria a eficiência, expondo mais empresas à concorrência estrangeira e 
melhorando o acesso a bens intermediários e a bens de capital de menor custo. A 
eficiência também seria reforçada pela redução das barreiras domésticas à entrada e 
pela implementação de políticas para reduzir os custos, tais como reduzir o custo de 
cumprimento tributário ou melhorar a execução de contratos. Em particular, uma 
reforma abrangente do sistema fragmentado dos impostos indiretos, com vistas a um 
imposto unificado sobre valor agregado, poderia aumentar a competitividade das 
empresas em todo o país.   

Perspectiva de aceleração do crescimento 

À medida que o consumo privado se recupera, espera-se que o crescimento 
acelere. Pressupondo perspectivas favoráveis para a continuação das reformas, a 
confiança e as melhores condições de crédito continuarão dando suporte ao 
investimento. Prevê-se que o desemprego diminua ainda mais, inclusive por meio da 
criação de empregos formais. Dada a capacidade ociosa da economia, a inflação 
deverá retornar à meta apenas gradualmente. Em vista das eleições de outubro de 
2018, permanece forte a incerteza quanto à continuação da agenda de reformas, 
incluindo o tão necessário ajuste fiscal. Especificamente, uma implementação exitosa 
da reforma da previdência, fundamental para se cumprir com o teto dos gastos a 
médio prazo, será a prova dos nove para a capacidade das autoridades de garantir a 
sustentabilidade orçamentária e implementar novas reformas estruturais. Caso 
contrário, a confiança poderia diminuir e desencadear um retorno à recessão. 
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Poderiam ressurgir surtos de volatilidade nos mercados financeiros como resultado do 
panorama político ou dos aumentos das taxas de juros nas economias avançadas, mas 
tais episódios foram bem geridas pelo Banco Central no passado. As reservas e o forte 
componente de investimento direto nos influxos de capital podem amortecer os riscos 
cambiais correlatos. 
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