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APRESENTAÇÃO 

 

Esta Carta de Conjuntura é uma iniciativa de um grupo de professores do 

Curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Pampa, campus 

Santana do Livramento. A Carta tem como objetivo uma forma de integração 

dos diferentes membros da comunidade acadêmica na discussão sobre a 

economia nacional e internacional. Também há a intenção de que possa ser um 

instrumento de aprendizado discente no tratamento e análise de informações 

econômicas. É um esforço no sentido da criação de um espaço de geração e 

troca de conhecimento. 

Os dados apresentados possuem diferentes fontes, fato observável nas seções 

da mesma. Por serem de fontes diferentes, as informações apresentadas 

acabam por apresentar uma periodicidade de publicação distinta. Assim, 

levando em conta período de publicação da Carta, optou-se por utilizar o dado 

mais recente de cada área disponível. Além disso, as bases de dados utilizadas 

muitas vezes podem ser analisadas em recortes menores (além da Nacional, 

por Estado e/ou Cidades). Sempre que houve a disponibilidade, foram trazidas 

as informações para estes recortes também. 

Neste quarto número da Carta de Conjuntura Econômica faz-se uma análise 

das condições conjunturais brasileiras para o segundo trimestre de 2019. 

Como no primeiro número, observam-se as questões de Política Monetária, 

Cambial e Fiscal, Inflação, Setor Externo, Atividade Econômica (via 

observação do PIB) e Mercado de Trabalho. 
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POLÍTICA MONETÁRIA, CAMBIAL E FISCAL 

Nesta seção serão apresentados alguns resultados das áreas monetária, cambial 

e fiscal. Faz-se necessário ressaltar que, dado ao calendário de divulgação das 

informações, as informações contidas aqui nem sempre terão um período 

comum. Além disso, na subseção sobre a política fiscal, apresentam-se dados 

para um período maior de tempo, para que se consiga uma melhor 

compreensão dos acontecimentos da área. Assim, a seção será dividida em 

duas, sendo a primeira para apresentar a política monetária e cambial; e a 

segunda para a política fiscal. 

Política Monetária e Cambial 

Ao contrário do que vinha ocorrendo desde março de 2018, a meta para a taxa 

SELIC foi alterada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) no início de 

agosto. Este resultado sinaliza uma maior preocupação do comitê com o nível 

de atividade econômica, ao adotar uma política monetária mais expansiva. É 

importante lembrar que tal movimento vem após uma série de críticas com 

relação a manutenção da meta para a taxa em 6,5%. Além disso, já é esperado 

pelo mercado, como sinalizado no relatório Focus, do Banco Central, uma 

continuidade das reduções da meta.  

Tabela 1 – Taxas de juros nominais, agosto de 2018 a julho de 2019. 

Mês/Ano 
Selic overnight CDI overnight TJLP 

% a.m. % a.a. % a.m. % a.a. % a.m. % a.a. 

ago-18 0,57 6,40 0,57 6,39 0,53 6,56 

set-18 0,47 6,40 0,47 6,39 0,53 6,56 

out-18 0,54 6,40 0,54 6,40 0,56 6,98 

nov-18 0,49 6,40 0,49 6,40 0,56 6,98 

dez-18 0,49 6,40 0,49 6,40 0,56 6,98 

jan-19 0,54 6,40 0,54 6,40 0,57 7,03 

fev-19 0,49 6,40 0,49 6,40 0,57 7,03 

mar-19 0,47 6,40 0,47 6,40 0,57 7,03 

abr-19 0,52 6,40 0,52 6,40 0,51 6,26 

mai-19 0,54 6,40 0,54 6,40 0,51 6,26 

jun-19 0,47 6,40 0,47 6,40 0,51 6,26 

jul-19 0,57 6,40 0,57 6,40 0,48 5,95 

23-ago-19 0,50 5,90 0,50 5,90 0,48 5,95 

Fonte: Banco Central do Brasil. 

Como era de se esperar, tal resultado acaba implicando nas taxas de títulos 

privados, como se observa com o CDI. Ao ser uma taxa de referência para as 

operações de mercado, a redução da taxa SELIC acaba por apresentar impacto 

nas demais taxas de juros do mercado. A TJLP, mesmo que encerrada, 

continua a vigorar para contratos em andamento e também tem apresentado 

queda nos dois últimos períodos. Cabe sinalizar que a diferença entre a TJLP e 

a SELIC é reduzida. 

A Tabela 2, reforça uma característica do sistema financeiro nacional, que é a 

diferenciação entre o crédito livre e o direcionado. Atuam como principais 

instituições que atuam no crédito direcionado no país o BNDES, o Banco do 

Brasil e a Caixa Econômica Federal. As variáveis apresentadas, sobretudo a 

taxa média de juros, o prazo médio e a inadimplência permitem uma boa 

observação desta peculiaridade do sistema financeiro nacional. Através do 

Prof. Dr.  

André da Silva Redivo 
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prazo médio das operações – sendo elas realizadas por três grandes bancos 

públicos – percebe-se que as instituições públicas são responsáveis por boa 

parte do crédito de longo prazo ofertado na economia brasileira.  

Tabela 2 – Crédito: Proporção do PIB, Taxa média de juros, prazo médio das 

concessões e inadimplência agosto de 2018 a julho de 2019 

Mês/Ano 
% do PIB Juros Médios (% a.a) Prazo médio (meses) Inadimplência (%) 

Livre Direcionado Livre Direcionado Livre Direcionado Livre Direcionado 

ago-18 24,73 22,27 37,87 8,47 39,49 194,03 4,22 1,73 

set-18 24,86 22,21 37,93 8,11 38,30 193,79 4,10 1,86 

out-18 24,78 21,96 38,00 8,40 40,12 191,16 4,09 1,89 

nov-18 25,16 21,92 37,90 8,30 38,64 195,46 3,97 1,81 

dez-18 25,75 21,97 35,56 8,04 40,27 200,27 3,85 1,72 

jan-19 25,48 21,74 37,71 8,68 38,76 204,43 3,97 1,76 

fev-19 25,48 21,65 38,57 8,42 38,16 205,25 3,86 1,77 

mar-19 25,80 21,60 38,98 8,47 38,74 207,87 3,86 1,92 

abr-19 25,83 21,45 38,91 8,35 39,04 199,85 3,83 2,01 

mai-19 26,05 21,22 38,49 8,41 40,27 194,27 3,86 2,04 

jun-19 26,25 20,91 38,26 8,22 40,42 205,10 3,83 1,80 

jul-19 26,18 20,72 38,01 8,02 40,54 195,42 3,96 1,87 

Fonte: Banco Central do Brasil. 

Mesmo assim, é possível observar, na Tabela 2, uma redução da proporção 

dos créditos direcionados sobre o PIB, o que sinaliza a redução das atividades 

dos Bancos Públicos na oferta de crédito, sobretudo na drástica redução da 

oferta de crédito do BNDES. É interessante observar que, dado o atual cenário 

de ajuste fiscal, o banco vem sendo utilizado para capitalizar o Tesouro 

Nacional, com a devolução dos empréstimos realizados por esse ao BNDES. 

Com relação aos juros observa-se que se mantém a lógica de serem mais 

baixos para o crédito direcionado, sendo que os juros dos créditos livres têm 

apresentado evolução positiva. O mesmo se observa para o prazo médio das 

operações.  

Figura 1 – Taxa de câmbio Real/Dólar (venda), média do período, e variação 

em 12 meses, agosto/2018 a julho/2019 

 
Fonte: Banco Central do Brasil. 

A variação cambial está representada na Figura 1. Nela é possível observar a 

manutenção de uma taxa de câmbio superior a R$ 3,50, atingindo em alguns 

momentos valores superiores a R$ 4,00. A manutenção de incertezas sobre a 

economia brasileira, sobretudo com relação a situação fiscal e o baixo 

crescimento, apontam para a manutenção de um patamar mais elevado da taxa 

de câmbio. Apesar de não constar na Figura 1, nota-se o dólar vem alcançando 

patamares mais elevados também em função de incertezas com relação ao 
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mercado externo, com eventos como a guerra comercial entre EUA e China e 

também a crise argentina. 

Política Fiscal 

Como vem sendo destacado nesta carta, o quadro fiscal pode ser considerado 

um dos principais problemas econômicos do país. A Figura 2 retrata a 

manutenção de um diferencial razoável entre a receita líquida do governo 

geral, após descontadas transferências, e a despesa total. A persistência desse 

quadro pode levar, em um breve espaço de tempo, a expectativas de 

insolvência da união por parte do mercado. Neste sentido é importante a 

consolidação de uma política de recuperação fiscal. Esta, deve considerar que 

a recuperação fiscal passa também pela recuperação da arrecadação federal, 

uma vez que a crise econômica, com consequente queda do PIB, também 

afetou as receitas federais. 

Figura 2 – Receita Líquida e Despesa Total do Governo Central, em R$ 

milhões, acumulado em 12 meses, julho/2018 a junho/2019, a preços de junho 

de 2019 

 
Fonte: Tesouro Nacional. 

Pelo lado da despesa, algumas medidas vêm sendo tomadas, como os 

contingenciamentos de despesa. Enquanto as receitas não se realizam, a 

legislação impõe a necessidade da prática do contingenciamento. Entretanto, 

cabe a discussão sobre os mecanismos fiscais adotados pelo país, como a regra 

de ouro, a lei de responsabilidade fiscal e o teto de gastos. Este debate deve 

envolver tanto o aprimoramento de tais mecanismos, no sentido de evitar 

excessos fiscais, mas também de permitir um melhor diálogo entre as regras e 

situações de recessão. Ainda cabe destacar que há uma perspectiva de melhora 

fiscal no médio prazo em função da reforma previdenciária, em tramitação no 

legislativo e em vias de aprovação. 

A situação fiscal acima apontada, através da relação entre receitas e despesas 

do governo geral, indica a persistência de déficits. Na Figura 3 pode-se 

perceber que ocorre tanto déficit primário, quanto nominal. Estes últimos têm 

sido mais persistentes ao longo do tempo, antes inclusive da crise de 2014-15. 

Neste sentido, destaca-se que as receitas não financeiras, após descontadas as 

despesas não financeiras, não têm sido suficientes para cobrir os gastos 

financeiros com a dívida pública.  
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Figura 3 – Resultado Nominal e Resultado Primário do Governo Central, em 

R$ milhões, acumulado em 12 meses, junho/2018 a maio/2019, a preços de 

junho de 2019 

 
Fonte: Tesouro Nacional. 

Este quadro de déficit nominal se agravou com a crise, com consequente 

recessão, do período 2014-15, uma vez que as receitas públicas se 

deterioraram rapidamente, enquanto as despesas, por apresentarem uma 

natureza mais rígida, mantiveram uma trajetória de crescimento. Assim, as 

receitas não financeiras não têm sido suficientes para cobrir inclusive as 

despesas não financeiras, sendo necessário ampliar a dívida pública para 

cobertura deste tipo de despesa e também das financeiras. 

Figura 4 – Juros nominais pagos pelo Tesouro Nacional, em R$ milhões, 

acumulado em 12 meses, junho/2018 a maio/2019, a preços de junho de 2019 

e taxa implícita de juros a.a % 

 
Fonte: Tesouro Nacional para Juros Nominais e Banco Central para Taxa Implícita. 

A Figura 4, que traz o pagamento de juros nominais pelo tesouro nacional, 

correspondente a dívida pública federal, demonstra uma clara redução do 

montante destinado ao seu pagamento. Chama a atenção, também, a redução 

da taxa de juros que o governo federal paga pela dívida pública. Tais taxas, 

que chegaram a 31,9% em janeiro de 2016, reduziram-se para 10,3% em junho 

de 2019. Isso indica que o carregamento da dívida pública federal tem sido 

mais barato. Neste sentido esse indicador pode sugerir que uma política fiscal 

anticíclica, mesmo que aumente a dívida pública no curto prazo, poderia ser 

realizada a taxas de juros mais baixas, desde que houvesse confiança por parte 

dos compradores de títulos da dívida pública de que a mesma seria sustentável 

e passível de ser paga pelo governo. 
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INFLAÇÃO 

Segundo o Banco Central do Brasil a inflação baixa, estável e previsível traz 

vários benefícios para a sociedade. A economia pode crescer mais, pois a 

incerteza na economia é menor, as pessoas podem planejar melhor seu futuro e 

as famílias não têm sua renda real corroída. E certamente os índices 

registrados estão demonstrando poucas variações, como se observa na Tabela 

3. 

 

Tabela 3 - Variação (%) mensal, anual e em 12 meses do IPCA – Índice Geral 

de Preços ao Consumidor Amplo, janeiro a dezembro de 2018. 
  IPCA  IPCA  IPCA  

Mês Variação mensal (%) Variação acumulada no ano (%) Variação acumulada em 12 meses (%) 

Jun/18 1,26 2,60 4,39 

Jul/18 0,33 2,94 4,48 

Ago/18 -0,09 2,85 4,19 

Set/18 0,48 3,34 4,53 

Out/18 0,45 3,81 4,56 

Nov/18 -0,21 3,59 4,05 

Dez/2018 0,15 3,75 3,75 

Jan/19 0,32 0,32 3,78 

Fev/19 0,43 0,75 3,89 

Mar/19 0,75 1,51 4,58 

Abr/19 0,57 2,09 4,94 

Maio/19 0,13 2,22 4,66 

Jun/19 0,01 2,23 3,37 

Jul/19 0,19 2,42 3,22 

Fonte: Elaboração da autora com base em https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1419). 

De acordo com a Tabela 3 o IPCA acumulado em 2019 foi 2,42% abaixo do 

teto de 4,5% da inflação. Nos últimos 12 meses o acumulado foi 3,22%, 

também abaixo da meta de inflação. 

Figura 5 - Comparativo entre a Meta de Inflação estabelecida pelo Banco 

Central, limite máximo e mínimo a meta, IPCA – Índice Geral de Preços ao 

Consumidor Amplo ocorrido e a previsão do instituto Focus a partir de agosto 

de 2019. 

 
Fonte: https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/metainflacao 

Prof. Dra.  

Lucélia Ivonete 

Juliani 

https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/metainflacao
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O regime de metas de inflação foi adotado no Brasil em 1999 de forma 

gradual para ter cuidado com as expectativas do mercado. Durante esses 20 

anos da adoção da meta, a inflação tem se mantido controlada e muito se deve 

aos juros que é o instrumento imediato de política monetária de controle dos 

preços.  

Na Figura 5 é possível observar que nos anos de 2011, 2013, 2014, 2015 e 

2016 o IPCA registrou índices acima da linha máxima da meta de inflação. Já 

em 2017 e 2018 registrou índices abaixo do limite mínimo da meta. Nos anos 

de 2018 e 2019 o índice orbita próximo da linha da meta pré-estabelecida. 

Segundo o Boletim Focus,  publicado toda segunda pelo Banco Central, a 

previsão é o Brasil ter inflação abaixo da meta para os próximos meses e 

também em 2020, isso abre a discussão sobre o Comitê de Politica Monetária 

(COPOM) para diminuir a taxa básica de juros Selic que hoje está em 6% ao 

ano. 

De outra parte, quando analisa-se o comparativo do IPCA - Variação 

acumulada no ano por grupo de produtos Brasil e Região Metropolitana de 

Porto Alegre, a mesma continua registrando índices mais altos em todos os 

grupos, como já percebido nas carta conjuntura anterior, ou seja, o custo de 

vida na região metropolitana de Porto Alegre em relação a nacional é mais 

cara. 

Figura 6 – Comparativo do IPCA - Variação acumulada no ano (%) por grupo 

de produtos Brasil e Região Metropolitana de Porto Alegre em julho de 2019. 

 
Fonte: Elaboração da autora com base nos dados do IBGE 

(https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1419) 
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SETOR EXTERNO 

As exportações dos meses que compõem o segundo trimestre de 2019 

apresentaram valores menores em relação aos correspondentes do ano 

anterior; os registros acumulados nos meses de abril, maio e junho de 2019 

foram inferiores em: -4,4%, -2%, e -3,4% que os respectivos registros do ano 

de 2018, conforme mostram os dados da Tabela 4. De igual maneira, também 

é possível evidenciar que as importações acumuladas mensalmente no 

segundo trimestre de 2019 foram inferiores nos meses de   abril e junho em 

relação aos respectivos de 2018, em -0,78% e -0.074%, mas o registro do mês 

de maio do ano em curso foi superior ao do ano anterior em +1,81%.    

Tabela 4 - Balança Comercial. Valores Acumulados. Bilhões de US$, FOB 

Mês 
Exportações Importações Saldo Bal. Com. 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Janeiro 18,10 17,03 16,39 14,20 1,71 2,82 
Jan/Fev 34,01 34,44 29,01 28,61 5,00 5,82 
Jan/Mar 51,69 54,67 42,14 42,42 9,55 12,24 
Jan/Abr 71,14 74,38 55,77 56,21 15,37 18,16 
Jan/Mai 91,83 93,71 70,74 69,48 21,09 24,24 
Jan/Jun 109,95 113,87 83,76 83,80 26,18 30,07 
Jan/Jul 130,00 136,40 101,52 102,45 28,48 33,95 
Jan/Ago 

 
158,00 

 
121,23 

 
36,77 

Jan/Set 
 

177,23 
 

135,35 
 

41,88 
Jan/Out 

 
199,24 

 
151,45 

 
47,79 

Jan/Nov 
 

220,33 
 

168,31 
 

52,02 
Jan/Dez 

 
239,89 

 
181,23 

 
58,66 

 

O saldo da balança comercial acumulada até julho foi de US$ 28,48 bilhões, 

inferior ao respectivo saldo do ano passado que foi de US$ 33,95 bilhões. 

Como pode ser visto na Tabela 5, os saldos acumulados mensalmente do 

segundo trimestre da balança comercial foram positivos, mas menores que os 

registrados no ano anterior.  

Em relação às exportações por fator agregado, o saldo acumulado dos 

produtos básicos no primeiro semestre de 2019 resultou superior em 3,5% que 

o respectivo saldo em 2018. Diferentemente, o saldo das exportações de 

produtos semimanufaturados no final do primeiro semestre foi menor em -

3,2% que o respectivo saldo do ano anterior.  Já o saldo semestral das 

exportações acumuladas de manufaturas também foi inferior em -6,3% que o 

respectivo saldo do ano anterior. Segundo o IPEA, os preços dos produtos de 

exportação corregidos por efeitos sazonais apresentaram no mês de junho 

queda de 1,7%, sendo que as maiores quedas foram registradas nos preços dos 

produtos básicos e dos produtos semimanufaturados: -2,5% e -1,3%, 

respectivamente.  

Em relação às importações por fator agregado, ao finalizar o primeiro semestre 

de 2019 houve um aumento de 2,7% na importação de produtos básicos em 

relação a 2018. De igual maneira, o valor acumulado importado de 

semimanufaturados registrou em junho de 2019 um aumento de 10,8% em 

relação ao valor equivalente do ano passado. Quanto à importação de 

Prof. Dr.  

Carlos Hernán Rodas 

Céspedes 
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manufaturados foi registrada uma queda no acumulado até junho do ano em 

curso, de -0,9% em relação ao registrado em junho do ano anterior.  

Os dados semestrais sobre o destino das exportações mostram que as 

exportações para a Argentina registraram considerável queda, quase -40%. Se 

até o mês de julho do ano passado as exportações destinadas à Argentina 

representavam um quarto do exportado para a China, neste primeiro semestre 

elas representaram pouco menos de um sexto. Os dados acumulados até o mês 

de julho refletem que as exportações dirigidas à China também esfriaram, o 

valor acumulado em julho foi            -1,24% inferior que o valor respectivo de 

julho de 2018. Já o valor das exportações dirigidas aos Estados Unidos foi, ao 

finalizar o mesmo período de 2019, 11,96% maior que o valor do respectivo 

período do ano passado.  

Os dados de julho de 2019 também permitem verificar que o valor exportado 

em relação ao total exportado com destino aos principais parceiros comerciais 

como são China, Estados Unidos e Argentina representaram 27,85%; 13,37%; 

e, 4,60%, respectivamente. Ou seja, esses países representaram o destino de 

45,82% das exportações brasileiras a julho de 2019. Um ano antes, a 

participação da China nas exportações tinha sido inferior, 26,89%; Estados 

Unidos também teve uma participação menor em 2018, 11,38%; e, a 

Argentina no mesmo ano tinha uma participação maior no mercado para as 

exportações do Brasil, 7,31%.  

Em relação à origem das importações, as compras originadas em China, 

Estados, e Argentina foram 7,81%, 5,28%, e 1,82% superiores ao finalizar o 

mês de julho de 2019 que as registradas no respectivo mês de 2018.  

Os dados do Banco Central sobre a Conta Corrente do Balanço de Pagamentos 

mostraram, ao finalizar o primeiro semestre de 2019, registros negativos na 

conta da renda primaria, US$ -20,9 bilhões; e, na conta de serviços, US$ -15,9 

bilhões. A soma negativa dessas contas superou o saldo superavitário 

registrado na balança comercial equivalente a US$ 24,8 bilhões, provocando 

consequentemente um efeito negativo sobre o saldo em conta corrente do 

primeiro semestre do ano em curso, isto é, um déficit de US$ -10,5 bilhões. 

No entanto, os dados do investimento direto no país foram positivos, 

equivalentes a US$ 37,3 bilhões, saldo  superior em mais de três bilhões de 

dólares ao registrado no ano anterior. Já a posição de reservas internacionais 

no mês de junho foi de US$ 388,0 bilhões. 

O valor da taxa de câmbio encerrou o semestre em R$ 3,83 por dólar, embora 

no mês de agosto, época da redação deste documento, a taxa tenha registrado 

um valor acima de R$4,00 por dólar, tendo como suas causas prováveis: o 

clima de hostilidade nas relações comerciais entre China e Estados Unidos, e, 

a instabilidade política do Brasil que nem a tênue recuperação do crescimento 

do PIB no segundo trimestre parece de diminuir.  

Em relação ao município de Sant’Ana do Livramento, os dados da Tabela 5 

mostram que os saldos acumulados mensalmente da balança comercial foram 

superiores em 2019 que os respectivos valores em 2018. Embora as 
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exportações acumuladas tivessem registrado leves aumentos interanuais em 

todos os meses, com exceção de fevereiro, as quedas interanuais verificadas 

nos saldos acumulados mensalmente das importações foram mais 

significativas.  

Tabela 5 - Balança Comercial de Sant’Ana do Livramento, 2019-2018 - US$, 

FOB 

Acumulado 
Exportações Importações Saldo Balança Com. 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Janeiro 3.111.591 2.990.956 70.300 173.800 3.041.291 2.817.156 

Fevereiro 5.070.267 5.077.899 166.713 258.531 4.903.554 4.819.368 

Março 6.957.860 6.947.859 306.159 349.606 6.651.701 6.598.253 

Abril 8.546.569 8.389.970 390.818 492.791 8.155.751 7.897.179 

Maio 10.030.870 9.530.795 512.196 701.333 9.518.674 8.829.462 

Junho 10.779.932 10.475.247 602.616 779.033 10.177.316 9.696.214 

Julho 11.615.909 11.431.826 650.916 888.744 10.964.993 10.543.082 

Fonte: Ministério de Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

 

Do total exportado pelo município, 75% esteve relacionado com produção de 

Matérias Têxteis e suas Obras, e 17,9% originado no reino vegetal. Em relação 

às importações, 91,94% corresponderam a Matérias Têxteis e suas Obras.   
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ATIVIDADE ECONÔMICA: DESEMPENHO DO 

PIB 

 

Os dados do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil são apresentados de acordo 

com o Sistema de Contas Nacionais Trimestrais (SCNT) onde constam 

informações sobre a geração, distribuição e uso da renda no País, divulgados 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), destacando nessa 

edição dados do segundo trimestre de 2019. 

O PIB apresentou uma variação positiva de 0,4% no segundo trimestre de 

2019, comparando com o primeiro. Na comparação com igual período de 

2018, ou seja, a taxa acumulada em quatro trimestres, o PIB subiu 1,0%. No 

entanto, a perspectiva segundo o Boletim Focus do Banco Central do Brasil 

(23/agosto/2019) é de uma previsão de crescimento de apenas 0,80% para o 

ano de 2019. 

A Figura 7 demonstra a taxa do trimestre contra o trimestre imediatamente 

anterior do PIB brasileiro, do terceiro trimestre do ano de 2018 até o segundo 

trimestre de 2019, por componentes da Demanda. 

Figura 7 - Taxa do Trimestre contra o Trimestre imediatamente anterior (%) 

do PIB Brasileiro  por Componentes da Demanda 

 
Fonte: Sistema de Contas Nacionais Trimestrais – SCNT (IBGE) 

  

O resultado do PIB para a economia brasileira ainda é de um crescimento 

muito baixo, motivado pelo retorno do crescimento da indústria e da demanda 

por investimentos. O consumo das famílias permaneceu em crescimento com 

0,3%, mantendo a sequência dos últimos quatro trimestres, representando 

63,6% do PIB total. 

Já, a formação bruta de capital fixo, que representa os investimentos, teve em 

termos percentuais uma recuperação importante no segundo trimestre de 2019 

de 3,2%. No primeiro trimestre de 2019 os investimentos aumentaram sua 

participação de cerca de 15,5% para 15,9% do PIB total no segundo trimestre. 
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No entanto, essa participação dos investimentos representa um resultado ainda 

muito aquém do que o Brasil precisaria para retomar um crescimento no longo 

prazo e segue abaixo do pico de 21% que tinha em 2013. 

Em relação as exportações no quarto trimestre de 2018 obteve ainda 3,4% de 

crescimento, mas começando 2019 com queda de -2,9% e com nova redução 

de 1,6% no segundo trimestre. Entretanto, as importações tiveram um aumento 

de 0,9% no primeiro trimestre em comparação com o trimestre imediatamente 

anterior, e de 1,0% no segundo trimestre de 2019. 

A atividade econômica quando observada pela ótica da produção por setores, 

destaca-se pela recuperação da indústria de 0,7% e crescimento do setor de 

serviços de 0,3%. Na Figura 8 apresenta-se a taxa do trimestre contra o 

trimestre imediatamente anterior do PIB brasileiro, por setores. 

Figura 8 - Taxa do Trimestre contra o Trimestre imediatamente anterior (%) 

do PIB por setores 

 
Fonte: Sistema de Contas Nacionais Trimestrais – SCNT (IBGE). 

 

A indústria, no segundo trimestre de 2019 em comparação ao primeiro 

trimestre, cresceu 0,7%, considerado o melhor desempenho desde o último 

trimestre de 2017 que tinha sido de 1,1%. Foi o setor que mais registrou 

crescimento. Os setores responsáveis pela alavancagem, foram a indústria de 

transformação que aumentou sua produção em 2% e da construção civil com 

1,9%. Já a indústria extrativista teve uma queda de 3,8% provavelmente pelas 

consequências da tragédia em Brumadinho (MG). 

O setor de serviços apresentou contribuição positiva do período, mantendo seu 

crescimento em 0,3% no segundo trimestre de 2019. O que manteve a alta foi 

o setor do comércio (0,7%), atividades imobiliárias (0,7%) e atividades 

financeiras (0,5%). A queda se deu nos transporte, armazenamento e correios 

(-0,3%) e também no grupo formado por saúde, educação pública, seguridade 

social, administração e defesa que apresentou queda de -0,6%.  

O setor agropecuário demonstrou uma queda de -0,4% no segundo trimestre 
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questões climáticas. Após a revisão das contas pelo IBGE, observou-se que o 

setor agropecuário no primeiro trimestre de 2019 havia crescido em 1,6%. 

A estimativa para 2019 é de recuperação e de recorde de produção de grãos no 

país, pelas informações do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola 

(LSPA) divulgadas pelo IBGE. A estimativa de julho de 2019 para a safra 

nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas totalizou 239,7 milhões de 

toneladas, 5,8% superior à obtida em 2018 (226,5 milhões de toneladas).  

O arroz, o milho e a soja são os três principais produtos deste grupo, que, 

somados, representaram 92,7% da estimativa da produção e respondem por 

87,3% da área a ser colhida. Em relação ao ano anterior, houve acréscimos de 

7,1% na área do milho e de 2,2% na área da soja, e declínio de 10,3% na área 

de arroz. No que se refere à produção, ocorreram decréscimos de 4,0% para a 

soja e de 12,7% para o arroz, e acréscimo de 21,4% para o milho. Para a soja, 

estima-se uma produção de 113,2 milhões de toneladas. Para o milho, uma 

produção recorde de 98,8 milhões de toneladas. O arroz, uma produção de 

10,3 milhões de toneladas e, para o algodão, uma produção de 6,5 milhões de 

toneladas. 

Na Tabela 6 observa-se a produção de 2018, estimativa para 2019 e variação 

percentual para o Brasil e Grandes Regiões, destacando o crescimento de 9,4% 

da produção na região Centro-Oeste. 

Tabela 6 - Produção (2018), estimativa (2019) e variação anual para o Brasil e 

Grandes Regiões 
Grande Região Produção 2018 (t) Produção 2019 (t) Variação (%) 

Brasil 226.453.181 239.656.781 5,8 

Centro-Oeste 101.014.565 110.523.329 9,4 

Sul 74.511.490 78.165.658 4,9 

Sudeste 22.877.050 22.114.607 -3,3 

Nordeste 19.112.336 19.460.689 1,8 

Norte 8.937.740 9.392.689 5,1 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação da Agropecuária, Levantamento 

Sistemático da Produção Agrícola – Julho de 2019.  
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MERCADO DE TRABALHO 

A análise do Mercado de trabalho foi realizada utilizando os dados do 

CAGED, disponibilizados pelo Ministério da Economia e diz respeito apenas 

ao fluxo de trabalhadores ao longo do tempo, e também com os dados da 

PNAD Contínua, disponibilizados pelo IBGE.  

A taxa de desocupação é medida pela parcela da população que está buscando 

trabalho sem conseguir uma efetiva ocupação. É importante levar em conta 

que a medida para o mês, pela formula de cálculo, leva em conta também os 

dois meses anteriores. Para o valor indicado em Julho, neste sentido, os 

valores de Maio e Junho também estão ponderados. Neste sentido, observa-se 

que o valor apresentado para o último trimestre da série é o menor do ano de 

2019, ficando em 11,8%.  

Figura 9 - Taxa de Desocupação (Brasil) 

 
Fonte: IBGE (2019). 

Em relação ao rendimento real médio, de todos os trabalhos, observa-se que ao 

longo do tempo a trajetória é oscilante. O valor máximo da série ocorreu em 

fevereiro de 2019, onde o valor real foi de R$2.632. O menor valor ocorreu 

em novembro de 2018, na ordem de R$2290. Em Maio e Junho, o valor ficou 

em R$ 2.296, e em Julho em R$2.298.  

Figura 10 - Rendimento médio (Brasil) 

 
Fonte: IBGE (2019) 
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Sobre a admissão e desligamentos, é importante observar que durante todo o 

período analisado, a partir de março de 2019 o número total de admitidos é 

superior ao de desligados, Observa-se que as series tem, no período recente, 

um comportamento bastante próximo. 

Figura 11 - Admissões e Desligamentos (Brasil) 

 
Fonte: Elaboração Própria a partir dos Microdados do CAGED/MTPS 

O setor com mais oscilação em Julho foi o de Comércio, Reparação de 

Veículos Automotores e Bicicletas, tanto para admitidos quanto para 

desligados.  

Os admitidos em Julho de 2019 tinham em media 32 anos completos, 

recebiam um salário mensal médio de R$1.588,85, e eram contratados por 41 

horas de trabalho semanal. Já os desligados recebiam um salário de R$1.741 

por uma jornada de mesma carga horária. O tempo de emprego médio ficou 

em 25 meses 

Figura 12 - Admissões e Desligamentos em 2018 (Rio Grande do Sul) 

 Fonte: Elaboração Própria a partir dos Microdados do CAGED/MTPS 

Para o Rio Grande do Sul, é possível observar que a movimentação é bastante 

semelhante à do Brasil, no entanto, o número de admitidos está abaixo dos 

desligados. O salário médio ficou em R$ 1.475 para os admitidos e em R$ 

1.171 para os desligados. A idade media também foi igual à brasileira, em 31 
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anos para os admitidos e 33 para os desligados, e a carga horária ficou em 41 

horas para os admitidos e desligados. 

Para o Rio Grande do Sul, os admitidos tinham em media 31 anos, recebiam 

um salário mensal de R$1.446,44 ao passo que os desligados eram um pouco 

mais velhos (em torno de 33 anos) e recebiam uma renda do trabalho de 

R$1.616,22.  

 Figura 13 - Admissões e Desligamentos em 2018 (Santana do Livramento) 

 
Fonte: Elaboração Própria a partir dos Microdados do CAGED/MTPS 

Para o município de Santana do Livramento, é possível observar uma 

dinâmica oscilante entre admitidos e desligados. Em julho houve 408 

admissões e 333 desligamentos. Nos meses anteriores, a diferença ente 

admitidos também foi grande. Em maio foram 360 admissões e 455 

desligamentos.  

O salário médio dos admitidos era de R$1.354 em Julho de 2019, sendo a 

idade de contratação  neste período de 33 anos completos. A contratação era 

pra 42 horas semanais. Os desligados tinham um salário levemente superior, 

na ordem de R$1.371, e uma idade de 34 anos. A quantidade de horas 

contratadas era a mesma.  

O Mercado de trabalho nacional, até julho apresenta uma melhora no número 

de vínculos de trabalho. O Rio Grande do Sul apresenta uma trajetória 

semelhante ao Brasil, no entanto, ainda apresentando um número maior de 

desligamentos. Para Santana do Livramento, no período recente observa-se 

que a oscilação é bastante elevada, com mudanças frequentes no saldo de 

movimentação. 
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