Atividade econômica apresenta
queda de 0,68% no primeiro
trimestre
A atividade econômica registrou queda no primeiro trimestre
neste ano. É o que mostra o Índice de Atividade Econômica do
Banco Central (IBC-Br), divulgado hoje (15) pelo Banco Central
(BC).
No primeiro trimestre, comparado ao período anterior, o índice
apresentou queda de 0,68%, segundo dados dessazonalizados
(ajustados para o período).
Em março, na comparação com fevereiro, houve recuo de 0,28%.
Na comparação com o março de 2018, a queda chegou em 2,52%. Em
12 meses terminados em março de 2019, houve expansão de 1,05%.
O IBC-Br é uma forma de avaliar a evolução da atividade
econômica brasileira e ajuda o BC a tomar suas decisões sobre
a

taxa

básica

de

juros,

a

Selic.

O

índice

incorpora

informações sobre o nível de atividade dos três setores da
economia: indústria, comércio e serviços e agropecuária, além
do volume de impostos.
O índice foi criado pelo BC para tentar antecipar, por
aproximação, a evolução da atividade econômica. Mas indicador
oficial da economia é o Produto Interno Bruto (PIB), calculado

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Primeiro trimestre
Ontem (14), na ata da última reunião do Comitê de Política
Monetária (Copom), o BC adiantou que a economia poderia
apresentar recuo no primeiro trimestre. Segundo o documento, o
processo de recuperação gradual da atividade econômica sofreu
interrupção no período recente, mas a expectativa é de
retomada adiante.
Segundo ata da reunião do Copom, o arrefecimento da atividade
observado no final de 2018 teve continuidade no início de
2019. “Em particular, os indicadores disponíveis sugerem
probabilidade relevante de que o Produto Interno Bruto (PIB)
tenha recuado ligeiramente no primeiro trimestre do ano, na
comparação com o trimestre anterior, após considerados os
padrões sazonais”, diz o documento.
O Copom acrescentou que os indicadores do primeiro trimestre
induziram revisões substantivas nas projeções de instituições
financeiras para o crescimento do PIB em 2019. “Essas revisões
refletem

um

primeiro

trimestre

aquém

do

esperado,

com

implicações para o “carregamento estatístico” [herança do que
ocorreu no ano anterior], mas também embutem alguma redução do
ritmo de crescimento previsto para os próximos trimestres”.
O mercado financeiro já reduziu a previsão de expansão do PIB
11 vezes consecutivas. A estimativa para este ano está em
1,45% este ano.
A equipe econômica já está trabalhando com uma previsão de
crescimento de 1,5% neste ano, disse ontem o ministro da
Economia, Paulo Guedes. Em audiência na Comissão Mista de
Orçamento (CMO), ele disse que a reformulação de expectativas
diante da demora na aprovação da reforma da Previdência

justificou a revisão das estimativas. Fonte: Agência Brasil.

