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SÍNTESE

Cenário
•

A expectativa de crescimento da economia para próximo ano cresce com otimismo em relação à aprovação de reformas pelo novo governo

•

A redução do desemprego ainda é lenta e continua baseada na criação de vagas informais. Apesar da queda do desemprego nos últimos meses,

as contratações sem carteira assinada continuam superando as contratações com carteira.
•

A expansão do número de empresas optantes pelo Simples Nacional segue firme e atinge a marca de 12,8 milhões em dezembro.
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PIB
A economia segue dando sinais de recuperação gradual, contudo ainda sem muito

Variação mensal do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) - em %
Série dessazonalizada - jan/17 a nov/18

vigor. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) avançou 0,29% em
novembro ante outubro, na série com ajuste sazonal.

No terceiro trimestre do ano, de acordo com as Contas Nacionais do IBGE, a indústria
cresceu 0,4%, enquanto a agropecuária teve alta de 0,7%. Os investimentos também
influenciaram o desempenho com alta de 6,6%. Os investimentos também cresceram
menos no trimestre (0,6%).

Com esses resultados, as estimativas do Boletim Focus do Banco Central para o PIB em

Fonte: Banco Central do Brasil.

PIB (a.a.%)

2018 apontam para um crescimento 1,3% do PIB em 2018 (estimativa de 07/01/19). A

previsão de crescimento para 2019 está em 2,53%.
Para o próximo ano, a expectativa dos analistas do mercado é que a recuperação da
economia se acelere, como resultado da manutenção da taxa de juros em níveis baixos
e da implementação do pacote de ajustes fiscais anunciados pelo novo governo.

Fonte: Sistema de Contas Nacionais, IBGE e Estimativas do Boletim Focus, 07/01/2019.
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INFLAÇÃO
Evolução da taxa de inflação mensal e meta - IPCA (% a.a)

O nível geral de preços da economia encerrou o ano de 2018 dentro do centro da

meta. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA caiu 0,15% em
dezembro e encerrou o ano em 3,75%, de acordo com o IBGE.
Esse resultado representa uma variação de 0,8 ponto percentual acima dos 2,95% do
IPCA de 2017.
Segundo o IBGE, o índice foi influenciado, principalmente, pelas despesas com
Educação (5,32%), Habitação (4,72%) e Transportes (4,19%).
Fonte: IBGE e Boletim Focus (BCB), 07/01/2019.

O grupo Comunicação foi o único a apresentar deflação no ano (-0,09%).

IP CA por grupos de produtos e serviços (%) - dez/18

As estimativas do Boletim Focus do Banco Central (07/01/19) para a inflação em 2019
apontam o IPCA 4,07%.

Fonte: IBGE.
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JUROS
Com a expectativa de que a inflação se mantenha no centro da meta em

Taxa básica de juros - Selic (a.a%)

2018 e 2019 e de que a economia se recupere em ritmo mais lento, os
juros devem se manter no mesmo patamar ao final de 2018.
O desemprego ainda elevado e as incertezas relacionadas ao novo
governo também podem influenciar a manutenção da taxa básica de juros

da economia, Selic, em 6,5%.
Estimativas do Boletim Focus do Banco Central (07/01/19) apontam para

Fonte: Banco Central do Brasil (BCB).

a Selic em 6,5% ao final de 2018, no cenário de inflação evoluindo em
linha com o esperado. Para 2019, a previsão é de que os juros fiquem um

Evolução anual da taxa básica de juros (a.a%)

pouco abaixo das previsões anterior, chegando a 7,5%.
A evolução da atividade econômica e as expectativas para a inflação

devem continuar orientando novas decisões sobre a condução do corte
dos juros.

Fonte: Banco Central do Brasil e Boletim Focus (BCB), 07/01/2019. Valores estimados para 2018 e 2019.
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EXPORTAÇÕES
Saldo da balança comercial brasileira – 2017 x 2018 (em US$ bilhões) -

Apesar de o superávit da balança comercial brasileira ter sido menor em 2018

valores acumulados

quando comparado a 2017, esse é o segundo melhor resultado da série histórica. Em
2018, a balança comercial brasileira acumulou US$ 58,7 bilhões, 12,4% inferior ao

saldo do ano anterior (US$ 67 bilhões).
O superávit menor em 2018 está associado ao aumento maior das importações no

ano. Com o reaquecimento da demanda interna, as importações se expandiram em
21,8% na comparação anual e somaram US$ 181,2 bilhões.
As exportações brasileiras somaram US$ 239,9 bilhões, 9,9% superior ao acumulado

Fonte: Mi nistério da Indústria, Comércio Exterior e Servi ços, MDIC.

Exportações, importações e saldo da balança comercial brasileira –
jan-dez/18 (em US$ bilhões) - valores acumulados

em 2017 (US$ 217,7 bilhões), segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços (MDIC).

Fonte: Mi nistério da Indústria, Comércio Exterior e Servi ços, MDIC.
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CONFIANÇA
A confiança na economia apresentou alta com a melhora das expectativas de
empresários e consumidores, concluído o período eleitoral. O nível de confiança
retornou aos níveis de 2014, período que antecedeu a crise econômica.

Otimismo

Pessimismo

Mesmo com o aumento dos índices de confiança, os setores da economia, com
exceção do comércio, permanecem na zona de pessimismo (abaixo dos 100 pontos),
de acordo com os índices de confiança medidos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Pelo lado dos consumidores, a confiança também cresceu após divulgados os
resultados das eleições. A confiança atingiu o nível de 2014, avançando de 86,7 em
junho para 93,8 pontos em dezembro deste ano.

Fonte: IBRE, FGV.

Índice de confiança do consumidor - em pontos
(dessazonalizado)

Esperançosos com as medidas fiscais anunciadas pelo novo governo, o otimismo de
Otimismo

consumidores e empresários com relação ao futuro da economia ganhou fôlego e

Pessimismo

deve continuar se recuperando caso as propostas sejam aprovadas no próximo ano. A
melhora da confiança continua sendo condição fundamental para retomar o consumo

das famílias e os investimentos das empresas.

Fonte: IBRE, FGV.
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EMPREGO
Em novembro, as contratações superaram as demissões de trabalhadores formais na

Criação de empregos formais por setor e porte da empresa – jan-nov/18

economia, segundo dados do Caged. Foram criadas 58,7 mil vagas formais no mês, o

melhor resultado para o mês desde 2010. As micro e pequenas empresas registraram
saldo positivo de 69 mil empregos. No acumulado até novembro, os pequenos negócios
do setor de Serviços seguem liderando a geração de empregos no país. Eles criaram
405,3 mil novos postos de trabalho, o que representa 56% do total de empregos
gerados pelas micro e pequenas empresas nesse período.

Saldo líquido de empregos gerados em
nov/2018

Nota: O s aldo considera as declarações "dentro do prazo”.
Fonte: Sebrae, a partir de dados do Ca ged/MTb.

Saldo líquido de empregos gerados de
jan-nov. em 2017 e 2018

Nota : Considera apenas as Declarações "dentro" do prazo.
SIUP = Servi ços Industriais de Utilidade Pública
Fonte: Sebrae, a partir de dados do Ca ged/MTb.
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EMPREGO
O desemprego segue recuando gradualmente. No trimestre encerrado em

Taxa de desemprego (%) – jan/2015 a nov/2018

novembro a taxa de desemprego cedeu para 11,6%, segundo a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua do IBGE.
São 12,2 milhões de pessoas desempregados no país, o equivalente a 365
mil desempregados a menos na economia em relação ao mesmo período do
ano passado.

A população subutilizada alcançou 27 milhões de pessoas no trimestre
encerrado em novembro. Mesmo com o desemprego cedendo, o país

Fonte: Pnad Contínua, IBGE e Expectativas do mercado.

Taxa de desemprego por UF (%) – 3º trim/2018

registrou praticamente estabilidade no número de pessoas desalentadas
(4,7 milhões em novembro). Isso representa um avanço de 9,9% de pessoas

em relação ao mesmo período de 2017 (acréscimo de 426 mil pessoas).

Brasil: 11,9%

No recorte estadual, as maiores taxas de desemprego registradas no 3º

trimestre foram no Amapá (18,3%), Sergipe (17,5%) e Alagoas (17,1%). Os
estados que apresentaram menor taxa de desemprego foram Santa Catarina
(6,2%), Mato Grosso (6,7%) e Mato Grosso do Sul (7,2%).
Fonte: Pnad Contínua, IBGE.

Nota: As estatísticas referentes a o recorte
geográfico estadual da Pnad Contínua são
di s ponibilizadas tri mestralmente.

Pequenos Negócios
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EMPREENDEDORISMO
À medida que o desemprego recua gradativamente, as contratações de

População economicamente ativa por posição na ocupação (em milhares) –
jan/13 a nov/18

trabalhadores informais segue aumentando. Apesar da queda do
desemprego nos últimos meses, as contratações sem carteira assinada
continuam superando as contratações com carteira.
No trimestre encerrado em novembro, o número de empregados com
carteira assinada caiu 1% em relação ao mesmo período de 2017 (256 mil
trabalhadores a menos), enquanto o de empregados sem carteira assinada
cresceu 5% na mesma base de comparação (521 mil trabalhadores a mais),
segundo os dados da Pnad Contínua do IBGE.

Os empreendedores com negócio (empregadores e conta própria)
continuam em expansão. No último ano, houve o incremento de 847 mil

empreendedores com negócio (aumento de 3%).
Acompanhando o processo ainda lento de restabelecimento da economia, a

informalidade deve continuar puxando a dinâmica do mercado de trabalho
ainda nos próximos meses.
Fonte: Pnad Contínua, IBGE.

Nota: Empreendedor com negócio = empregador + conta própria

Pequenos Negócios
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EMPRESAS NO SIMPLES
O número de empresas optantes pelo Simples chegou a 12,8 milhões em 2018,

Empresas optantes pelo Simples Nacional – jan/12 a dez/18 (em milhões)

sendo 7,7 milhões de MEI e 5,0 milhões de ME e EPP.

No ano, o total de empresas no Simples registrou alta de 0,5% frente a 2017. O
número de MEI teve crescimento nulo na mesma base de comparação, influenciado,

principalmente, pelo cancelamento do CNPJ de 1,3 milhão de microempreendedores
inadimplentes.
Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais registraram a maior taxa de crescimento anual
do número de empresas no Simples e também a maior taxa de inscritos no MEI.
Crescimento mensal do número de empresas optantes pelo Simples (%) – 2018 em relação 2017

Brasil: 0,5%

Fonte: Sebrae a partir dos dados da Es tatísticas SINAC/ Receita Federal do Brasil.

Fonte: Sebrae a partir dos dados da Es tatísticas SINAC/ Receita Federal do Brasil.

Crescimento mensal do número de MEI (%) - 2018 em relação 2017

Brasil: 0%

Fonte: Sebrae a partir dos dados da Es tatísticas SINAC/ Receita Federal do Brasil.
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DESEMPENHO
Execução dos Indicadores de desempenho - 2018

115,1%
104,2%
104,2%
105,2%
100,7%

120,6%
98,5%
122,6%
122,9%
102,1%
Fonte: UGE, Sebrae/NA. Consulta SME em 25/01/2019.
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RECEITAS
•

A recuperação mais lenta do emprego e da economia como um todo também se refletiram no crescimento da receita de Contribuição Social Ordinária
(CSO) do Sebrae. Em 2018, a receita apresentou crescimento nominal nulo e perda real de 3,6%. Esse resultado superou em 9,3% a CSO orçada para o ano

(R$ 3,13 bilhões).

Arrecadação orçada e executada (inclui depósito avulso) - 2018
(em R$ milhões)

Fonte: UGOC. Elaboração UGE, Sebrae/NA.

Variação mensal da CSO (sem o depósito avulso) acumulada até o período - 2018 x 2017
(Em relação ao mesmo período do ano anterior)

Fonte: UGOC. Elaboração UGE, Sebrae/NA.
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