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Os atores econômicos se engajam mais que os atores políticos!

• Cenário macroeconômico internacional de 2019-2020

• Zoom no Brasil

• Zoom na Europa e França

• Quais as perspectivas de colaboração?



 O final de um ciclo de importante crescimento, majoritariamente desprovido de inflação e um declínio das
economias líderes.

 Uma redução dos setores de manufatura e diminuição da contribução do comércio internacional.

 As grandes economias vão se aproveitar da força do Mercado doméstico para limitar o impacto da redução
do crescimento.

 Prevenir é melhor que remediar, os bancos centrais optarão por ajustes mais convenientes para a
economia do país.

Prevenir é melhor que remediar



O Produto Interno Bruto (PIB) nacional teve queda de 0,2% no primeiro
trimestre de 2019, frente ao quarto trimestre de 2018, na série com ajuste
sazonal. Foi o primeiro resultado negativo nesse tipo de comparação desde
o quarto trimestre de 2016 (-0,6%) e foi puxado, em grande parte, pelos
recursos da indústria (-0,7%) e agropecuária (-0,5%). As informações, que
fazem parte do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, foram divulgadas
pelo IBGE.

A forte queda na indústria extrativa (-6,3%) teve um grande peso no
resultado. “O acidente de Brumadinho e o consequente estado de alerta de
outros sítios de mineração afetaram todo o setor”, explica a gerente de
Contas Trimestrais do IBGE, Claudia Dionísio.

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/01/22/investimento-
estrangeiro-no-brasil-caiu-12-em-2018.ghtml

Le spectre d’une récession peut réapparaître au Brésil ? 

O espectro de uma recessão pode reaparecer no Brasil?

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/01/22/investimento-estrangeiro-no-brasil-caiu-12-em-2018.ghtml


O Investimento Estrangeiro Direto (IED) no Brasil caiu 12% em 2018, mostraram dados do Monitor
de Tendências de Investimentos Globais, divulgados pela Conferência das Nações Unidas sobre
Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD).



As taxas de crescimento do PIB cairam pela metade (de 2,7% no final de 2017
para 1,1% no final de 2018).

Os países da Europa não são líderes da economia mundial como os EUA.

O Banco Central Europeu conseguiu controlar sua política monetária (limitada
dentro de sua política de interesse).

 Em 2018 houve redução da exportação para fora da Europa (China, Turquia,
Russia e UK).

 Falha de investimentos produtivos na Eurozone.



Brexit adiado mais uma vez.

O Reino Unido está tentando evitar no-deal Brexit (especialmente com o acordo
de desligamento não ratificado pelo Parlamento)

A Primeira Ministra Theresa May estava buscando por consenso entre os
partidos, mas essa tentativa ainda não gerou resultados.

Vamos aguardar os próximos passos!!

 Impactos econômicos: A confiança nos negócios teve uma deterioração
significativa devido à intensa incerteza política.

Os EUA têm influenciado fortemente, dando apoio total aos «pró-Brexit»



O Brasil é o primeiro destino dos investimentos franceses destinados a países emergentes

O investimento direto francês no Brasil atingiu 23,6 bilhões de euros em 2017, de acordo com o Banque de 
France, ou seja, o 11º maior país em termos de presença francesa no mundo. 

Do lado brasileiro, a França aparece em 6º lugar, com 6,3 bilhões de dólares (+ 13,2% em um ano), ou seja, um 
volume que quadruplicou se comparado com 2014 (1,5 bilhão de dólares).

A repartição se dá da seguinte forma: 52% do investimento de IDE no setor de serviços, com 25% em atividades 
financeiras, 12% no setor automotivo e 10% no varejo. 35% estão na indústria de transformação e 9% na 
indústria extrativa.

Desde 2010 a França é estatisticamente o 5º maior investidor no Brasil em termos de estoques de IDE (28,5 
bilhões de dólares), e representaria cerca de 6% do IDE no Brasil, atrás dos Países Baixos, EUA, Espanha e 
Luxemburgo. Se consideramos que uma parte significativa dos investimentos registados como provenientes dos 
Países Baixos e Luxemburgo, é de origem francesa, a França seria o terceiro ou o quarto investidor no Brasil 
em termos de estoques de IDE.





Oportunidades para o desenvolvimento do Brasil: (Prof.
Paulo Vicente, FDC):

 O crescimento da demanda por bens de consumo
pela classe “C” (média).

 O mercado de luxo e de aparelhos da classe “A” (alta).

 Existem fortes clientes B2B nas áreas de materiais,
óleo e gás, no setor bancário e utilitário.

 Existe a possibilidade de aumentar a performance do
agronegócio.

 Há necessidade de soluções para transporte e
logística (bottleneck).

 Há a necessidade de soluções para a Produção de
energia (bottleneck).

 Existe a necessidade de serviços educacionais.



Contribuição da SKEMA: Formação de Global Knowledge
Economy Talents para o Brasil












