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Brasil e a Macroeconomia



2018 começou cheio de esperança

• Expectativa de expansão de 2,5% ou mais no 
PIB em 2018.

• Inflação projetada abaixo da meta, 
facilitando novas quedas nos juros.

• Queda no desemprego.

Círculo virtuoso para a economia?



Como estamos fechando 2018...

• Frustrações na atividade econômica na Europa.

• Cenário externo mudou para pior com a alta do dólar, 

do petróleo e aversão ao risco de investir em países 

emergentes.

• Acirramento da guerra comercial.

O círculo virtuoso derreteu?





Câmbio

38,9 24,1

AGOSTO => SETEMBRO

MARÇO => AGOSTO

23,4

ANO Quase 30%

26.01  R$ 3,15/US$

13.09  R$ 4,19/US$

15.10 R$ 3,73/US$



2018 2019

PIB 1,34 2,50

INFLAÇÃO 4,43 * 4,21

SELIC 6,5** 8,0

BALANÇA COMERCIAL US$ 55 bi US$ 45,50 bi

RELATÓRIO FOCUS – BACEN – 15.10.2018

* O Estudo da FGV IBRE aponta que a inflação pode chegar a 4,7%.



Balança comercial

X M

Jan-Out 2018 até primeira semana 184.670 139.084

Jan-Out 2017 até a primeira semana 169.642 114.488

8,9 21,5

Superavit (US$ bi)



Desemprego recua para 12,3% em julho, mas ainda atinge 12,9 
milhões de pessoas, diz IBGE.



•12,9 milhões de desempregados: pessoas que não trabalham, mas procuraram
empregos nos últimos 30 dias.

•6,6 milhões de subocupados: pessoas que trabalham menos de 40 horas por
semana, mas gostariam de trabalhar mais.

•8,1 milhões de pessoas que poderiam trabalhar, mas não trabalham (força de
trabalho potencial): grupo que inclui 4,8 milhões de desalentados (que
desistiram de procurar emprego) e outras 3,3 milhões de pessoas que podem
trabalhar, mas que não têm disponibilidade por algum motivo, como mulheres
que deixam o emprego para cuidar os filhos.

Falta trabalho para 27,6 milhões



Saldo de empregos formais no PR – Jan-Ago 2018

Fonte: Painel de Economia e Tendências Empresariais ISAE



Mercado de trabalho no PR – Jan-Ago 2018

Fonte: Painel de Economia e Tendências Empresariais ISAE



Estabilização econômica Ampliação das políticas sociais

Manutenção e fortalecimento da democracia

Empoderamento de instituições de controle no combate à corrupção

59% 41%

51% 35%



Gestão e governança

Inovação

Mercado

Intercooperação

Comunicação
Marco regulatório

DIRETRIZES



Gestão e governança



Nova Lei das Estatais 13.303/2016





Pesquisa Gallup

28% dos assalariados se declararam 

envolvidos (ou emocionalmente ligados) ao 

seu cotidiano laboral.

53% eram indiferentes

19% se revelaram francamente hostis

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXzPPCqIfLAhXEEZAKHeMfA_0QjRwIBw&url=http://pensamentoslucena.com/desanimo/&psig=AFQjCNH4F9ca7bxbbm4PAzCmv1mdwLDq4A&ust=1456091086643568


"Quis e quero ser uma pessoa amável e desinteressada.
Quero que a pessoa que se encontrar comigo sinta que Deus
existe e o ama através de mim".







Inovação









Mercado









O perigo de pensamentos simplistas em 
ambientes complexos. 







Intercooperação





AMBIENTE SEGURO, EM TRANSFORMAÇÃO



Resultados / Número de Melhoria



UNION



Comunicação



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | PILARES

PRC 100
2016-2021

1. Atingir o 
faturamento de 

R$ 100 bi.

2. Desenvolver 
mercados, 
produtos 

e serviços.

3. Aperfeiçoar o 
modelo de 

cooperação.

4. Ter
infraestrutura
dimensionada

para suportar o 
PRC 100.

5. Fortalecer a 
autogestão
do sistema

cooperativista.

FINANCEIR

O

MERCADO
GOVERNANÇA 

& GESTÃO
COOPERAÇÃ

O

INFRAESTRUT

URA



Marco regulatório




