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A Difícil Correção dos Excessos de 2014
Dificuldades no quadro econômico de curto prazo estão aparecendo antes mesmo que a política
fiscal contracionista anunciada no final do ano passado entre em pleno vigor. Uma contração da
atividade econômica neste ano já é dada como certa por diversos analistas, havendo, no entanto,
os que acreditam que os amargos remédios que vêm sendo administrados — e há mais pela frente
— poderão gerar resultados positivos antes do fim do ano, pelo canal das expectativas. Afinal, o
aperto em curso das políticas fiscal e monetária tem como objetivo melhorar os fundamentos, o
que deveria contribuir para repor a economia em uma rota de crescimento, da qual o país se
afastou ao longo do primeiro mandato da Presidente Dilma, com agravamento agudo no seu
último ano. A contração é inevitável, mas a expectativa é que em algum momento no horizonte de
dois anos o quadro dê sinais de melhora.
No curto prazo, porém, para onde quer que se olhe, as perspectivas são ruins. No que toca à
inflação, os índices de preços ao consumidor não registrarão alívio neste primeiro bimestre do
ano. De fato, não se espera que o IPCA acumulado em doze meses caia abaixo de 7% durante todo
este ano, com nova alta em fevereiro. Interessantemente, isso ocorre mesmo na presença da
inevitável redução da renda real de boa parte da população — já indiretamente revelada, aliás,
pelos resultados da recente divulgação da Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE: a gradual redução
do crescimento das receitas nominais de diversos segmentos dos serviços é claramente reflexo de
redução dos rendimentos de parte substancial da população.
Em particular, as rendas reais das classes menos favorecidas sentem o impacto dos aumentos das
tarifas de energia elétrica, gasolina e dos transportes urbanos. Como resultado, sofrem as vendas
no varejo e dos serviços pessoais. Para piorar, o mercado de trabalho, depois de atravessar uma
longa fase de aquecimento, dá claros sinais de desaceleração, o que irá afetar o poder de compra
dos salários e reforçar a tendência de desaceleração da atividade econômica.
Os resultados das contas públicas também revelaram surpresas negativas neste começo de 2015.
O déficit nominal em 2014 se mostrou elevadíssimo, de 6,7% do PIB, de forma que a dívida bruta
deverá outra vez aumentar como proporção do PIB em 2015. A divulgação dos valores de receitas
e gastos relativos a dezembro de 2014 também mostrou que o pequeno superávit primário
programado para o ano transformou-se em um déficit, revelando que o esforço fiscal necessário
para chegar-se à meta anunciada para o superávit primário deste ano, de 1,2% do PIB, terá de ser
maior do que se estimava. Isso, em uma fase em que a debilidade do nível de atividade força para
baixo as receitas de tributos. Como a equipe econômica parece rejeitar a via de aumentos na
carga tributária, o ajuste pela redução de despesas será necessariamente mais forte.
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Outra área problemática é o setor externo, com a elevação observada do déficit em transações
correntes. Se antes havia sido possível financiá-lo com ingressos de investimento direto, a
tendência mais recente é a de que o financiamento, quando possível, virá pela alternativa dos
capitais de curto prazo. Dada a volatilidade que caracteriza esses fluxos — cuja dinâmica envolve
um grande conjunto de variáveis fora do alcance das autoridades brasileiras — não é de se
estranhar que o câmbio venha se depreciando nesse começo de ano, em meio a grande
volatilidade. Até onde poderá ir, é uma questão em aberto.
Um real mais fraco certamente poderia ajudar na geração de excedentes exportáveis, mas a
economia internacional não tem dado sinais de que possa vir a ser fonte de dinamismo para
nossas exportações, especialmente em um contexto de preços de commodities em queda. A rala
presença brasileira em acordos de comércio só contribui para piorar o quadro, evidentemente.
Como o Brasil é um importador líquido de petróleo e derivados, os débeis sinais de alento na
balança comercial vêm da queda do preço internacional do petróleo. Na contramão, esses baixos
preços, se vigorarem por longo período, lançam incerteza sobre o futuro da exploração no pré-sal;
que, de qualquer forma, está momentaneamente comprometido pela debilidade financeira da
Petrobras e sua dificuldade em cumprir seu ambicioso programa de investimentos.
Como se os sinais de deterioração do nível de atividade não bastassem por outros motivos, existe
ainda a séria ameaça de racionamentos de água e de energia elétrica. Aliás, o regime hidrológico
não vem sendo favorável ao Brasil há algum tempo. Esse tema é objeto de análise da seção Em
Foco desta edição do Boletim, de autoria da Prof. Joisa Dutra.
Os demais destaques desta edição do Boletim incluem:
•
A desaceleração da demanda doméstica e a escassez de água e energia farão com que o
setor de serviços continue a se desacelerar em 2015, ano em que o PIB desse setor deverá fechar
com variação de -0,2%. O mesmo se aplica à atividade industrial, onde se espera uma contração
de 3%. A previsão da nossa equipe macro é que neste ano a demanda doméstica apresente
contração de 1,2%, acima da queda projetada para o PIB (-1%). Um destaque negativo é a retração
esperada para a formação bruta de capital fixo (-6,9%), próxima à estimada para 2014 (-7,9%).
•
A desaceleração do setor de serviços, em particular, além dos efeitos do comércio e dos
transportes, refletirá a continuidade do enfraquecimento da atividade de Outros Serviços e da
Administração Pública. A perda de ritmo da Administração Pública leva em consideração que o
ajuste fiscal reduzirá o número de beneficiados por programas governamentais, enquanto a
desaceleração de Outros Serviços será resultado da diminuição da oferta de serviços prestados às
famílias e da redução da demanda por causa da piora nos mercados de trabalho e de crédito.
(Seção 1)
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•
Os índices de confiança voltaram a cair neste início de ano. Na maioria dos setores, bem
como entre os consumidores, as expectativas em relação aos próximos meses pioraram
sensivelmente. Parte do pessimismo é alimentada pelo desempenho persistentemente fraco da
economia. Ao induzir os agentes econômicos a posturas ainda mais cautelosas, esse mau humor
pode potencializar o processo de desaceleração. No âmbito empresarial, há sinais de postergação
de investimentos e de continuidade da desmobilização de mão-de-obra. Já o consumidor tenderá
a conter gastos de consumo.
•
A piora do cenário de crescimento econômico e o aumento do risco de racionamento
hídrico e/ou energético neste início de ano alteram as perspectivas para os indicadores de
confiança em 2015. Enquanto predominarem notícias desfavoráveis sobre o crescimento de curto
prazo no front econômico e o grau de incerteza trazido pelos fatores de risco adicional continuar
elevado, a trajetória dos índices continuará negativa e sujeita a maior volatilidade. (Seção 2)
•
A análise do mercado de trabalho brasileiro a partir da PNAD Contínua do último trimestre
de 2014 aponta para gradual deterioração desse mercado. A taxa de desemprego de 6,5% no
quarto trimestre de 2014 ficou 0,3 ponto percentual acima da do mesmo período de 2013. Já na
PME houve estabilidade da taxa de desemprego no último trimestre de 2014, na mesma base de
comparação. Nesta última pesquisa a estabilidade da taxa de desemprego decorreu da estagnação
na variação da PEA e da PO no quarto trimestre. A PNAD Contínua, por sua vez, ainda registra
crescimento da PO, mas a uma taxa menor do que a observada para a PEA.
•
Ou seja, no cenário para todo o Brasil, a PNAD Contínua mostra que nem todos que
ingressaram no mercado de trabalho conseguiram obter emprego. Projetamos que isso continue,
de forma que a taxa de desemprego para a PNAD Contínua suba em 2015, com a média devendo
alcançar 7,5%, 0,7 ponto percentual a mais que em 2014. (Seção 3)
•
Nosso analista lembra que a inflação de janeiro, de 1,24%, embora a maior para este mês
em doze anos, não surpreendeu. Aos aumentos próprios do início do ano, como os de alimentos in
natura, vieram se somar os primeiros movimentos de correção dos preços administrados. A
inflação deste grupo alcançou 2,5%, impulsionada por elevações superiores a 8% nas tarifas de
energia elétrica e ônibus urbano. Em fevereiro, o ajuste dos preços administrados receberá a
contribuição da gasolina, cuja alta, fruto da maior incidência de PIS e Cofins, deve beirar os 7%.
Como nesse mês contabilizam-se as revisões de preços das anuidades escolares — que nos últimos
anos têm agregado em torno de 0,25 pp ao IPCA —, é quase certo que a taxa de inflação supere os
0,67% de fevereiro de 2014. Com isso, a taxa acumulada em 12 meses subirá mais um degrau.
•
A marcha ascendente deve ser interrompida em março, já que não se veem motivos para
que a taxa desse mês em 2015 se aproxime dos 0,92% registrados em 2014. Mas o recuo será por
pouco tempo e o cenário que se traça é de progressivo avanço rumo aos 7,4%, taxa estimada para
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o ano — 1 pp a mais que em 2014, refletindo a aceleração dos administrados de 5,4% para 10,3%.
(Seção 4)
•
Para o nosso analista da política monetária, decisões recentes deixam clara a preferência
dos dirigentes do BC por sinalizar movimentos de política de prazo relativamente curto, em lugar
de revelar as intenções de política em horizonte mais dilatado. Para analistas e participantes de
mercado, seria útil receber sinais acerca do que o BC pretende fazer ao longo de um período de
alguns meses, pois isso facilitaria o planejamento das atividades de cada um. Ademais, nesse caso,
ao reagirem aos sinais emitidos, participantes de mercado promoveriam ajustes de juros em
antecipação aos movimentos programados pelo BC, contribuindo assim para dar maior eficácia à
política monetária. Mas essa não parece ser a estratégia atual.
•
No que toca ao papel das expectativas, uma vez confirmada a recente mudança de
orientação econômica associada à escolha do ministro Levy, o preço do dólar caiu de R$ 2,7 para
menos de R$ 2,6, o risco-país cedeu de 240 para 200 pontos (CDS 5 anos) e o juro real longo caiu
de 6,4% para menos de 5,9%. A partir do final de janeiro, porém, todos esses preços fizeram o
caminho inverso, particularmente a taxa de câmbio. Isso pode significar que os participantes de
mercado perderam a confiança de que o ajuste fiscal será feito como originalmente planejado.
Diante das circunstâncias, o BC dificilmente abandonará o ritmo de 50 pontos de ajuste na
próxima reunião do Copom. (Seção 5)
•
A despeito do maior realismo no trato da questão fiscal pela nova equipe econômica, uma
série de riscos tem aparecido no horizonte. O mais delicado deles é o político, pois este é o canal
pelo qual devem se viabilizar as necessárias reformas na agenda do país. Soma-se a isso o elevado
déficit primário de 0,6% do PIB, ou R$ 32,5 bilhões, em 2014, outro importante complicador para
que a meta de 1,2% do PIB seja alcançada em 2015.
•
Do ponto de vista mais estrutural, o esforço fiscal recorrente requerido para atingir a meta
de 1% do PIB para o Governo Central é de 2,3 pp em relação ao resultado do ano passado. Esse
diferencial é 0,6 pp do produto acima do profundo ajuste feito de 1998 para 1999 (de 1,7 pp), que
combinou, além da redução de 0,5 pp na despesa, mais 1,2 pp do PIB de elevação na carga
tributária federal. Dadas as restrições atuais, é possível que o resultado primário situe-se no
intervalo de 0% a 0,5% do PIB em 2015, com aumento gradual nos anos seguintes. Esse resultado
já seria um tremendo esforço, em função do penoso ponto de partida. (Seção 6)
•
A divulgação dos resultados do balanço de pagamentos de 2014 confirmou nossa análise
na edição anterior deste Boletim. Apesar de o déficit em transações correntes ter atingido o valor
de US$ 90,9 bilhões, ou 4,2% do PIB, o saldo do balanço de pagamentos foi superavitário em US$
10,8 bilhões. Observa-se, porém, que o saldo acumulado no ano até novembro era de US$ 20
bilhões. A queda no saldo entre novembro e dezembro já estaria refletindo, portanto, uma
mudança da percepção do risco país e a expectativa de forte desvalorização do real. Nesse
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cenário, aumentou a probabilidade de a conta capital não cobrir o déficit em conta corrente de
2015. Reduzir esse déficit passa a constar da agenda prioritária da política econômica. (Seção 7)
•
Nosso analista da economia internacional se debruça, nesta edição, sobre a difícil questão
do impacto para a união monetária europeia decorrente de uma eventual saída da Grécia da zona
do euro. Ele nota, de início, que a exposição dos sistemas bancários dos diversos países da união
monetária, da Inglaterra e dos EUA a créditos gregos, como proporção dos respectivos produtos, é
muito baixa. Além disso, a dívida soberana da Grécia encontra-se nas instituições multilaterais e
nos bancos gregos.
•
Dados de recente relatório estimam que a exposição total dos governos aos títulos
soberanos gregos é da ordem de 3% do PIB, sendo que para alguns países, como a Espanha, pode
chegar a 4% do PIB. O custo não é baixo, mas o importante é que esse custo encontra-se fora do
sistema bancário. Não há risco de crises sistêmicas em função da falência em série de instituições
ligadas entre si por meio de contratos de dívida. Os detentores finais dos títulos soberanos gregos
arcam com os custos que serão repassados aos Tesouros Nacionais. Isso implica que a Europa está
pronta para enfrentar uma saída da Grécia da união monetária. Se ocorrer, o grande risco é haver
contágio. Um ponto importante é que até o momento esse contágio não ocorreu. (Seção 8)
•
Nosso analista convidado desta edição do Boletim é Rodrigo Alves de Melo, do Icatu
Vanguarda. Seu artigo é dedicado a esclarecer a instigante questão dos possíveis impactos
deflacionários da contração esperada para 2015 sobre a renitentemente elevada inflação de
serviços. Sua conclusão é que haverá apenas uma lenta desaceleração, do atual nível de 8,3% em
dezembro de 2014 para 7,5% no final de 2015. Para chegar a ela a análise passa, primeiramente,
por uma avaliação da situação atual e das perspectivas do mercado de trabalho para, em seguida,
especular sobre suas implicações para a dinâmica salarial. A relação entre salários e inflação de
serviços é o objeto de investigação seguinte. Para finalizar, apresenta-se uma visão sobre o papel
da inércia e das expectativas de inflação sobre a dinâmica de serviços. (Seção 9)
•
A seção Em Foco, finalmente, é assinada pela Prof. Joisa Dutra. Seu titulo, “Energia elétrica:
tempo de repensar”, dá uma boa ideia da contribuição que traz para o entendimento das
dificuldades que essa questão encerra e das opções das autoridades responsáveis pelo setor.
(Seção 10)
Boa leitura!
Regis Bonelli, Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos
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1. Atividade Econômica
Previsão é de que o PIB caia 1,0% em 2015
A intensificação do processo de desaceleração da demanda doméstica e a escassez de água e
energia farão com que o setor de serviços em 2015 continue a se desacelerar, o que vem
ocorrendo desde o ano passado, assim como provocarão nova contração da atividade industrial. A
demanda doméstica deve se contrair em 1,2%, acima da queda projetada para o PIB, de 1%. Se
concretizado, será o segundo ano consecutivo em que demanda tem desempenho pior que o PIB,
dando continuidade ao processo de ajuste do consumo na economia brasileira.
Entre os componentes da demanda, como
Tabela 1: Projeção de Crescimento do PIB
mostra a Tabela 1, o destaque é a
contração da formação bruta de capital fixo
Atividades
2014
2015
em 2015, numa queda próxima à estimada
Consumo
1.0%
-0.3%
para 2014. Isso é resultado do anúncio da
Consumo da APU
2.0%
1.4%
redução de investimentos pela Petrobras,
Formação bruta de capital fixo
-7.9%
-6.9%
da continuidade do processo de ajuste da
Exportação
-0.9%
-0.2%
demanda do setor de construção civil (que
Importação
-1.0%
1.5%
permanece com estoques elevados) e da
PIB
0.1%
-1.0%
depreciação cambial observada desde o
Agropecuária
1.0%
-2.5%
final de 2014. O único elemento a favor de
Indústria
-1.8%
-3.0%
uma contração menos intensa da formação
Extrativa
6.8%
2.1%
bruta de capital neste ano é a necessidade
Transformação
-3.9%
-3.8%
de realização de investimentos nos setores
Construção civil
-5.2%
-5.5%
de água e energia em virtude da escassez
Eletricidade
2.1%
-1.9%
hídrica. Contudo, a magnitude desses
Serviços
0.7%
-0.2%
investimentos ainda é pequena diante das
Fontes: IBGE e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV.
outras dificuldades do cenário. Reforçando
a análise sobre o investimento em 2015, a contração da formação bruta de capital acentuou-se no
quarto trimestre de 2014: projetamos que ela tenha caído 2,4% nesse período.
O consumo das famílias também deve cair em 2015. Além da deterioração da atividade econômica
iniciada em 2014, que deve elevar a taxa de desemprego e pelo menos moderar os ganhos
salariais, nosso cenário contempla fortes reajustes de preços administrados. Para o setor de
energia elétrica, por exemplo, projetamos alta de 38% neste ano. Essa elevação de preços, se
confirmada, diminuirá o consumo de energia residencial em aproximadamente 7%1 e, além disso,
reduzirá a renda disponível para o consumo de outros bens. Como o consumo residencial de

Considerando-se uma elasticidade-preço da demanda por energia de -0,2 no curto prazo, em linha com diversos trabalhos da
literatura internacional sobre o tema, e um crescimento da base de residências com energia elétrica de 1,0% em 2015.
1
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energia cresceu aproximadamente 6% em 2014,2 uma queda de consumo de 7% em 2015 gera um
impacto no consumo agregado das famílias (com todos os bens e serviços) de 0,5 pp. Logo, se
concretizada a projeção de que o consumo das famílias cresceu 1,0% em 2014, somente o efeito
da energia, mantidas todas as outras variáveis constantes de 2014 para 2015, o desaceleraria para
0,5%.
A alta nos preços da energia, assim como os outros reajustes de preços administrados
contemplados em nosso cenário, reduz a renda disponível. Como há rigidez nominal de salários3 e
os reajustes de preço têm sido bastante concentrados e intensos, eles devem diminuir o
crescimento da renda real substancialmente no início deste ano. A pior perspectiva do mercado de
trabalho também reduz a disponibilidade de crédito na economia, por aumento do risco de
inadimplência. A conjugação desses diferentes fatores fará com que o consumo das famílias se
contraia 0,3% em 2015, como exposto na Tabela 1.
O cenário ainda contempla uma elevação das importações causada pelo racionamento: não só
para substituir parte dos produtos importados como para atender a um possível aumento da
demanda por geradores de energia.
Pela oferta, deve ocorrer uma contração na produção de eletricidade, como resultado da queda
de demanda em função do aumento de tarifas e da restrição hidrológica. O setor de construção
civil, ainda afetado pela queda dos investimentos e pelo nível de estoques de imóveis residenciais,
deve apresentar uma contração mais aguda em 2015 do que em 2014. A possibilidade de alta dos
juros e os efeitos defasados das elevações recentes da Selic e da diminuição da renda das famílias
e do emprego também não favorecem o crescimento. Por fim, a indústria de transformação
permanece comprimida por um nível muito alto do preço da energia, pela dificuldade do setor
automobilístico em retomar as exportações (principalmente para a Argentina) e pela alta de
impostos e de juros.
A desaceleração do setor de serviços, além dos efeitos em comércio e transportes, refletirá a
continuidade do enfraquecimento da atividade de Outros Serviços e da Administração Pública. A
perda de ritmo da Administração Pública leva em consideração que o ajuste fiscal reduzirá o
número de beneficiados por programas governamentais, enquanto a desaceleração de Outros
Serviços será resultado da diminuição da oferta de serviços prestados às famílias (por queda de
demanda e escassez hídrica) e da redução da demanda por causa das perspectivas piores para o
mercado de trabalho e de crédito.
Em resumo, o cenário para a atividade econômica em 2015 indica uma contração do PIB de 1,0%.
Contudo, como fica claro na análise, o balanço de riscos é inquestionavelmente negativo.
Silvia Matos e Vinícius Botelho

2
3

O consumo residencial de energia elétrica cresceu 5,7% em 2014, segundo a Resenha Mensal do Mercado de Energia Elétrica.
Supondo que essas altas não tenham sido antecipadas nos reajustes salariais realizados ao longo do último ano.
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2. Expectativas de Empresários e Consumidores4
Expectativas Voltam a Piorar
Após ligeira pausa no final de ano,
os índices de confiança voltaram a
cair no início de 2015. Na maioria
dos segmentos produtivos, e entre
os consumidores, as expectativas
em relação aos próximos meses
pioraram bastante.

Gráfico 1: Índices de Confiança Empresarial * e do Consumidor
(base: média dos últimos 5 anos =100, com ajuste sazonal)

Parte do pessimismo é alimentada
pelo desempenho da economia,
persistentemente fraco. Ao induzir
posturas ainda mais cautelosas por
parte dos agentes econômicos, esse
mau humor atuará potencialmente
* Agregação, por pesos econômicos, dos índices de confiança da Indústria, Serviços,
Comércio e Construção, previamente ajustados sazonalmente.
como fator adicional no processo de
Fonte e Elaboração: IBRE/FGV.
desaceleração.
No
âmbito
empresarial, há sinais de postergação de investimentos e de continuidade da fase de
desmobilização de mão-de-obra. Já o consumidor, preocupado com o orçamento familiar –
apertado pela recomposição de tarifas públicas em meio a um ciclo de aperto monetário –,
tenderá a conter gastos de consumo.
A queda de confiança se deve
principalmente à percepção sobre o
estado geral da economia, mas
fatores como o crescente risco de
racionamento de água e energia em
diversas regiões do país e o
conturbado ambiente político têm
contribuído para o aprofundamento
da tendência.

Gráfico 2: Índices de Expectativas Empresarial * e do Consumidor
(base: média dos últimos 5 anos =100, com ajuste sazonal)

Em janeiro, o Índice de Expectativas
Empresarial recuou 5,6% na margem,
a maior queda desde os 12,5% de
novembro de 2008. Houve aumento
* Agregação, por pesos econômicos, dos índices de confiança da Indústria, Serviços,
Comércio e Construção, previamente ajustados sazonalmente.
do pessimismo em todos os setores,
Fonte e Elaboração: IBRE/FGV.
exceto na indústria de transformação.
Mas esse último resultado, aparentemente favorável, deve ser analisado com cuidado.
4

O autor agradece a colaboração de Vitor Vidal Velho e Silvio Sales.
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Na indústria, houve melhora em
Gráfico 3: Relação entre Expectativas e Investimento Produtivo
janeiro do indicador de produção
(Indicador de tendência dos negócios indústria, média móvel semestral
prevista para os três meses
e Consumo Aparente de Bens de Capital, variação % interanual
seguintes, um possível reflexo do
semestral)
final do período de férias coletivas,
que foi mais disseminado este ano.
Enquanto isso, o indicador de
ímpeto de contratações do setor
registrou o nono mês consecutivo
em que a proporção de empresas
prevendo diminuição do quadro de
pessoal superou a das que projetam
aumento. Isso não ocorria desde o
final dos anos 1990. Além disso, o
indicador de expectativas sobre o
Fontes: FGV/IBRE, IBGE e Funcex. Elaboração: IBRE/FGV.
ambiente de negócios nos seis
meses seguintes despencou em
relação a dezembro, chegando ao segundo menor nível desde 2009. Esse indicador de caráter
subjetivo costuma captar o estado
Gráfico 4: Confiança do Consumidor e Consumo das Famílias
de espírito dos empresários em
(Médias trimestrais do ICC com ajuste sazonal e desvios da tendência de
relação
às
perspectivas
de
longo prazo do Consumo das Famílias)
crescimento e de rentabilidade,
sendo, por isso, um bom indicador
antecedente de tendências para os
investimentos produtivos, como
mostra o Gráfico 3.
O baque na confiança do
consumidor foi ainda maior do que o
das empresas. Em janeiro, o ICC
recuou 6,7%, a maior queda desde
outubro de 2008 (-12,5%), levando o
índice ao menor nível da série
Fonte e Elaboração: IBRE/FGV.
histórica iniciada em setembro de
2005. Dentre os fatores que justificam um resultado pior que o observado durante a crise de
2008-2009 estão: i) as expectativas de crescimento e inflação neste início de 2015 são, de fato,
piores do que as observadas naquele período5; ii) a adição das preocupações com a situação

A mediana das expectativas de inflação do consumidor era de 6,5% em janeiro de 2009 e de 7,2% em janeiro de 2015. Nos
mesmos períodos, o Boletim Focus do Banco Central registrava previsões de crescimento do PIB nos respectivos anos de 1,9% e
0,1%.
5
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energética e hídrica e com o quadro político, mencionadas acima; e iii) o fato de que o índice já
vinha em queda há mais de dois anos.
A relação histórica do ICC com o consumo das famílias, representada no Gráfico 4, sugere um
aprofundamento da desaceleração daquela variável das Contas Nacionais.
A piora do cenário de crescimento econômico e o aumento do risco de racionamento hídrico e/ou
energético neste início de ano alteram as perspectivas para os indicadores de confiança em 2015.
Enquanto notícias desfavoráveis sobre o crescimento de curto prazo predominarem no front
econômico e o grau de incerteza trazido pelos fatores de risco adicional continuar elevado, a
trajetória dos índices poderá continuar negativa e sujeita a maior volatilidade. As perspectivas
para a confiança do consumidor continuam sendo ainda piores do que as do segmento
empresarial, em virtude do cenário ruim para a inflação e para o mercado de trabalho em 2015.
Aloísio Campelo Jr.

3. Mercado de Trabalho
PNAD Contínua Mostra Deterioração do Mercado de Trabalho
A divulgação da PNAD Contínua do último trimestre de 2014 apontou para uma gradual
deterioração do mercado de trabalho brasileiro. A taxa de desemprego de 6,5% no 4º trimestre de
2014 indica elevação de 0,3 ponto percentual (pp) em relação ao mesmo período de 2013.
Tabela 2: Evolução da Taxa de Desemprego e da Variação da PO e PEA* (%)

* taxa de variação tri x tri do ano anterior. Fontes: PME e PNAD Contínua/IBGE. Elaboração: IBRE/FGV.

Essa pesquisa tende a ganhar importância nos próximos meses por três motivos: (i) ser de
abrangência nacional; (ii) passar a divulgar nos próximos meses indicadores mensais; e,
principalmente, (iii) reduzir gradativamente sua defasagem de divulgação em relação à PME,
pesquisa que ainda baliza boa parte do debate sobre o mercado de trabalho.
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A seguir comparamos a evolução recente dessas duas pesquisas em relação à taxa de desemprego
e seus dois componentes, população ocupada (PO) e população economicamente ativa (PEA). A
Tabela 2 mostra que na PME houve estabilidade da taxa de desemprego no último trimestre de
2014 – na comparação trimestre contra trimestre do ano anterior –, enquanto que na PNAD
Contínua observou-se uma elevação, como já destacado. Na PME, a estabilidade da taxa de
desemprego decorreu da estagnação na variação da PEA e da PO no 4º trimestre. A PNAD
Contínua, por sua vez, ainda registra crescimento da PO, mas a uma taxa menor do que a
observada para a PEA. Ou seja, no cenário para todo o Brasil, a PNAD Contínua já começa a
mostrar que nem todos que ingressaram no mercado de trabalho conseguiram obter emprego.
Tabela 3: Evolução da Evolução da Variação da PO e PEA, por Grandes Regiões* (%)

* taxa de variação tri x tri do ano anterior. Fonte: PNAD Contínua/IBGE. Elaboração: IBRE/FGV.

Nessa linha, nossa projeção da taxa de desemprego para a PNAD Contínua é de elevação em 2015,
com a média devendo alcançar 7,5%, o que representa um aumento de 0,7 pp em relação a 2014.
Se confirmada a previsão, será o maior nível de toda a série, iniciada em 2012. Por sua vez, nossa
projeção para a taxa de desemprego da PME de janeiro de 2015 é de 5,2%, o que, em termos
sazonais, equivale a 5,3% — um aumento de 0,2 pp na margem, indicando que a deterioração do
mercado de trabalho tende a se aprofundar neste início de ano.
A Tabela 3 mostra a evolução da PEA e da PO da PNAD Contínua por grandes regiões, indicando
quais localidades estão contribuindo para elevar a taxa de desemprego, reportada na Tabela 2.
Até o terceiro trimestre do ano passado, as regiões Norte e Nordeste apresentavam taxas de
crescimento da PO elevadas e maiores que a da PEA, indicando que o mercado de trabalho nestas
regiões absorvia a maioria dos trabalhadores que procuravam emprego, com geração de fluxo
elevado de novos postos de trabalho. No entanto, a partir do 4º trimestre a taxa de crescimento
da PO desacelerou-se nas duas regiões e passou a registrar um nível menor do que a da PEA,
indicando que a taxa de desemprego, que antes caía fortemente, passou a crescer. Já o Sudeste,
que apresentava leve redução do desemprego, passou a registrar aumento desta taxa, fruto da
maior expansão da PEA no último trimestre de 2014, acima do crescimento da PO.
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Portanto, a deterioração do emprego, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, que até
recentemente mantinha o mercado de trabalho aquecido, deve puxar a elevação do desemprego
no Brasil.
Rodrigo Leandro de Moura

4. Inflação
Os Preços Administrados e a Inflação de 2016
A inflação de janeiro, de 1,24%, embora a maior para este mês em 12 anos, não surpreendeu. Aos
aumentos próprios do início do ano, como os de alimentos in natura, vieram se somar os
primeiros movimentos de correção dos preços administrados. A taxa de variação deste grupo
alcançou 2,5%, impulsionada por elevações superiores a 8% de energia elétrica e ônibus urbano.
No primeiro caso, o aumento de janeiro representa pouco mais de 20% do percentual projetado
para o ano, de 38%. No segundo, ao contrário, o reajuste ocorrido cobre cerca de 80% do que se
estima para 2015. Em 12 meses, o IPCA avançou para 7,14%.
Em fevereiro, o ajuste dos preços administrados receberá a contribuição da gasolina, cuja alta,
fruto da maior incidência de PIS e Cofins, deve beirar os 7%. Como nesse mês contabilizam-se as
revisões de preços das anuidades escolares, que nos últimos anos têm agregado em torno de 0,25
pp ao IPCA, é quase certo que a taxa de inflação supere os 0,67% de fevereiro de 2014. Com esse
resultado a taxa acumulada em 12 meses subirá mais um degrau.
A marcha ascendente deve ser interrompida em março, já que não se veem motivos para que a
taxa de 2015 se aproxime dos 0,92% registrados em 2014. Mas o recuo será por pouco tempo e o
cenário que se traça é de progressivo avanço rumo aos 7,4%, taxa estimada para o ano. Isto quer
dizer que a inflação de 2015 subirá 1 pp em relação à de 2014, refletindo a aceleração dos
administrados de 5,4% para 10,3%. Este acréscimo, que pela magnitude pode ser incluído na
categoria dos choques de oferta, elevaria o IPCA para algo próximo de 7,6%. Mas isso não deve
acontecer porque os demais componentes da cesta do IPCA, em conjunto, tendem a mostrar um
discreto arrefecimento.
Diferentemente de alimentos ou combustíveis, que vão e voltam dentro de um ciclo anual, os
aumentos de preços administrados conferem certa rigidez à taxa acumulada em 12 meses. Mesmo
despertando preocupações, esta característica do aumento não significa obrigatoriamente um
novo patamar inflacionário. A trajetória é reversível e, para tanto, é necessário que a política
econômica limite efeitos secundários do choque de administrados. A postura das autoridades é a
de dar à política econômica um viés contracionista, mas ininterruptamente vigilante em relação ao
desemprego. Considera-se que tal política seja capaz de operar como um freio, ainda que parcial,
a repasses.
A desaceleração depende também do comportamento dos preços administrados em 2016. Altas
acentuadas em 2015, ao permitirem em larga medida o realinhamento desse grupo, criam
condições para reajustes mais brandos a partir de 2016, crescentemente orientados pelo que se
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espera daí em diante e menos pela reposição de defasagens. Nessa linha, parece razoável para
2016 uma alta de administrados de 5,7%, com energia elétrica subindo 10%. Esse percentual
previsto, superior à média do grupo, se justifica pela superposição de adversidades ambientais e
decisões discutíveis que assolam o setor, dificultando o rápido equacionamento financeiro das
empresas. Admite-se também que o petróleo não subirá a ponto de forçar revisões de preços de
combustíveis.
Mesmo que em meados de 2016 a política monetária comece um processo de relaxamento, as
condições econômicas, notadamente as do mercado de trabalho, devem favorecer a continuidade
da desaceleração dos serviços e funcionar como obstáculo a repasses de desvalorizações cambiais
de maior amplitude. Sem a ocorrência de fenômenos climáticos extremos, que desequilibre a
oferta de alimentos, dá para terminar 2016 com inflação de 6,1%.
Salomão Quadros e André Braz

5. Política Monetária
Incertezas Macroeconômicas e a Política de Juro
Decisões recentes de política monetária deixam clara a preferência dos dirigentes do Banco
Central por sinalizar movimentos de política de prazo relativamente curto em lugar de intenções
de política de horizonte mais dilatado. Por certo, para analistas e participantes de mercado, seria
útil receber sinais acerca do que o BC pretende fazer ao longo de um período de alguns meses,
pois isso facilitaria o planejamento das atividades de cada um. Ademais, nesse caso, ao reagirem
aos sinais emitidos, participantes de mercado promoveriam ajustes de juros em antecipação aos
movimentos programados pelo BC, contribuindo assim para dar maior eficácia à política
monetária.
Preferência por não sinalizar uma trajetória planejada da taxa básica de juro, como seria ideal,
parece refletir dificuldades enfrentadas pelo BC para programar suas próprias ações. Sendo assim,
isto significa que até mesmo o comportamento de autoridades governamentais se mostra afetado
pelo elevado grau de incerteza sob o qual opera a economia brasileira, em especial os agentes
econômicos privados. Sem muita segurança para sinalizar decisões de médio prazo, o BC acaba
dando pistas apenas sobre o próximo passo da política monetária. Às vezes, nem mesmo isso.
Para ilustrar, lembremos que o comunicado oficial relativo à decisão de aumentar o ritmo de
ajuste da taxa Selic de 25 para 50 pontos, datado de 3 de dezembro último, destacou os “efeitos
cumulativos e defasados” da política monetária e advertiu que “o esforço adicional de política
monetária tende a ser implementado com parcimônia”. Na interpretação de muitos, estava
explicitada a intenção de não avançar muito no ajuste total da taxa de juro e de, nas reuniões
seguintes, voltar ao ritmo anterior de ajuste. Mais tarde ficaria claro que a palavra “parcimônia”
fora usada para desencorajar expectativas de ajuste superior a 50 pontos no encontro seguinte,
como pareciam indicar os preços de mercado.
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Por aproximadamente um mês, contado a partir de meados de dezembro, o sinal básico do BC
passou a ser o de que a instituição cuidaria de fazer “o que for necessário” para levar a inflação
para 4,5% em 2016. De conotação mais estratégica do que pontual, tal sinal constou de
depoimentos dos dirigentes do BC e apareceu explicitamente no Relatório de Inflação divulgado
em 22 de dezembro.
Curiosamente, porém, em 21 de janeiro, ao voltar a reajustar a taxa Selic em 50 pontos, a
expressão não constou do comunicado. Desta vez, a opção foi por um comunicado seco, sem pista
sobre o futuro.
Numa demonstração de que de fato o ambiente econômico prevalecente no Brasil apresenta
baixa estabilidade, prejudicial ao planejamento de qualquer espécie, parece haver dúvidas sobre o
rumo da política macro. Uma vez confirmada a recente mudança de orientação econômica,
associada à escolha do ministro Levy, o preço do dólar caiu de R$ 2,7 para menos de R$ 2,6, o
risco-país cedeu de 240 para 200 pontos (CDS 5 anos) e o juro real longo caiu de 6,4% para menos
de 5,9%. A partir do final de janeiro, porém, todos esses preços fizeram o caminho de volta,
particularmente a taxa de câmbio, que superou R$ 2,85. Pelo visto, os participantes de mercado
perderam a confiança de que o ajuste fiscal será feito como originariamente planejado.
Como já dissemos, não há nada sinalizado, mas, diante das circunstâncias, no próximo Copom, o
BC dificilmente abandonará o ritmo de 50 pontos de ajuste. Seria um sinal de comprometimento
com a queda da inflação, num momento de particular incerteza.
José Júlio Senna

6. Política Fiscal
Novos Riscos à Frente Complicam o Ajustamento Fiscal
A despeito do maior realismo no trato da questão fiscal pela nova equipe econômica, uma série de
riscos – alguns já apontados na edição anterior deste Boletim – tem aparecido no horizonte
recentemente. O mais delicado dos riscos é o político, pois este é o canal pelo qual devem se
viabilizar as necessárias reformas na agenda do país. Soma-se a isso o elevado déficit primário de
0,6% do PIB, ou R$ 32,5 bilhões em 2014, outro importante complicador para que a meta de 1,2%
do PIB seja alcançada.
Do ponto de vista do gasto público, a possível renegociação dos termos da minirreforma
previdenciária anunciada em fins do ano passado, de R$ 18 bilhões, possui elevado potencial para
restringir os ganhos de curto e médio prazo que a correção dos atuais excessos e distorções traria
à dinâmica de crescimento da despesa primária – a grande causa das elevações de carga tributária
que o país tem experimentado desde a década de 90 (Gráfico 5). Os efeitos de uma recessão sobre
o mercado de trabalho este ano, amplificados por eventual racionamento energético e hídrico,
também contribuirão para conter o ganho fiscal esperado com a revisão no seguro-desemprego, a
despeito de regras mais apertadas para a concessão dos benefícios,
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Outra questão importante que
Gráfico 5: Correlação entre Carga Tributária Federal e a Despesa
enfraquece a factibilidade de se
Primária (% do PIB)
atingir a meta cheia de superávit
primário é o ponto de partida,
bastante influenciado pelas práticas
contábeis adotadas no segundo
semestre do ano passado (Gráfico
6). O elevado déficit de todo o setor
público – tanto do Governo Central
(0,4% do PIB) quanto dos Estados e
Municípios (0,15% do PIB) e
Empresas Estatais (0,08% do PIB) –,
o maior desde 1998, exigirá que as
Fontes: RFB, STN e BCB. Elaboração: IBRE/FGV.
medidas de política fiscal sejam
ainda mais restritivas para que
permaneça possível alcançar a meta fiscal. Dois pontos adicionais pressionam o ajustamento: o
primeiro é o elevado déficit recorrente do Governo Central, de 1,3% do PIB no ano passado; e o
segundo é a menor contribuição esperada para as receitas não recorrentes este ano.
Gráfico 6: Evolução do Resultado Primário Recorrente do Setor Público (em % do PIB acumulado em 12 meses)

Fontes: RFB, STN, BCB, BNDES e CEF. Elaboração: IBRE/FGV.

Em relação à primeira questão, o ponto de partida dos resultados fiscais, quando se excluem as
receitas com refinanciamentos tributários (REFIS), a antecipação de dividendos e as receitas de
privatização (concessões e outorga) – operações classificadas como não recorrentes –, é de déficit
primário recorrente bastante elevado (1,3% do PIB) e equivalente a três vezes o apurado em 1998,
de 0,44% do PIB. A saída de uma posição tão negativa contribui para um menor fôlego de
recuperação do superávit primário, mesmo na presença de sinais e ações fiscais mais austeras.
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Soma-se a isso a cautelosa expectativa em torno do volume das receitas de concessão e outorga
em 2015, em especial do segmento de petróleo, que, em virtude dos conhecidos problemas, não
deverá contribuir de forma importante com novas receitas fiscais. A principal contribuição não
recorrente será do resíduo dos refinanciamentos de dívida tributária (REFIS) realizados em 2009,
2013 e 2014, que, juntos, deverão adicionar cerca de R$ 20 bilhões ou 0,4% do PIB, montante
inferior aos R$ 38,7 bilhões (0,75% do PIB) do ano anterior.
Gráfico 7: Evolução do Resultado Primário do Setor Público por Composição (em % do PIB)

Fontes: RFB, STN, BCB, BNDES e CEF. Elaboração: IBRE/FGV.

Do ponto de vista mais estrutural, o esforço fiscal recorrente requerido para atingir a meta de 1%
do PIB para o Governo Central é de 2,3 pp em relação ao resultado do ano passado (Gráfico 7).
Esse diferencial é 0,6 pp do produto acima do profundo ajuste feito de 1998 para 1999 (de 1,7 pp),
que combinou, além da redução de 0,5 pp na despesa, mais 1,2 pp do PIB de elevação na carga
tributária federal.
Diante desse cenário, repetir a dose dos ajustes fiscais nos moldes dos anos anteriores — isto é,
ancorados mais em elevações ativas da tributação e menos em reformas na despesa pública —,
parece não apenas ser a última opção da nova equipe econômica – o que é acertado, na nossa
visão –, mas, também, algo que provavelmente enfrentará importante obstrução política e
resistência social. Perante tantas restrições, é possível que o resultado primário situe-se no
intervalo de 0% a 0,5% do PIB em 2015, com recuperação gradual nos anos seguintes, o que já
seria um tremendo esforço em função do penoso ponto de partida.
Gabriel Leal de Barros
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7. Setor Externo
A Conta de Serviços no Ajuste do Saldo de Transações Correntes
A divulgação do balanço de
Gráfico 8: Saldos da Conta de Transações Correntes (US$ bilhões)
pagamentos (BP) de 2014 confirmou
nossa análise na edição anterior
deste Boletim. Apesar de o déficit em
transações correntes (TC) ter
atingido o valor de US$ 90,9 bilhões,
ou 4,2% do PIB, o saldo do balanço
de pagamentos foi superavitário em
US$ 10,8 bilhões. Observa-se, porém,
que o saldo acumulado no ano até
novembro era de US$ 20 bilhões. A
no saldo queda entre novembro e
dezembro já estaria refletindo,
Fonte: Banco Central. Elaboração: IBRE/FGV.
portanto,
uma
mudança
da
percepção do risco país e a expectativa de forte desvalorização do real. Nesse cenário, aumentou
a probabilidade de a conta capital não cobrir o déficit de 2015. Além do baixo crescimento
econômico, aumentam agora as incertezas quanto à possibilidade de o governo conseguir aprovar
uma reforma fiscal que sinalize o compromisso com o ajuste macroeconômico. Logo, não se
descarta que a entrada de capital não seja suficiente para cobrir um déficit em TC da ordem de
US$ 80 a US$ 90 bilhões, como os registrados em 2013 e 2014. Reduzir o déficit em TC passa a
constar da agenda prioritária da política econômica.
A volta dos déficits em TC em 2008,
após cinco anos seguidos de
superávit, é atribuída principalmente
à queda no saldo da balança
comercial. Neste caso, uma forte
desvalorização cambial, que auxilie
na redução dos custos unitários de
trabalho e leve à redução na renda,
é o instrumento tradicional de ajuste
da balança comercial. No entanto,
com uma pauta de exportações
predominantemente
de
commodities, num contexto de
preços baixos, a maior parte do
ajuste deverá vir, num primeiro
momento, da queda das importações.

Gráfico 9: Diferença no Saldo das Contas de Transações Correntes
entre 2014 e 2008 (US$ bilhões)

Fonte: Banco Central. Elaboração: IBRE/FGV.
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Um ponto que também deve ser destacado é a contribuição da conta de serviços, que aumentou
seu déficit de US$ 17 bilhões para US$ 49 bilhões entre 2008 e 2014 (Gráfico 8). A conta de
serviços explica 51% e a balança comercial 46% do aumento do déficit em TC em US$ 63 bilhões
entre os anos citados (Gráfico 9). É possível melhorar o resultado da conta de serviços?
O aumento de US$ 32 bilhões no déficit na conta de serviços é explicado pelas viagens
internacionais e pelo aluguel de equipamentos (Gráfico 10). A única contribuição importante no
sentido inverso são os serviços empresariais e técnicos, que são superavitários e aumentaram o
saldo em US$ 3,1 bilhões. Viagens internacionais podem cair com a desvalorização cambial e
queda na renda. É pouco provável, porém, que voltem ao patamar de US$ 5 bilhões de 2008.
Logo, uma cifra ao redor de US$ 10 bilhões parece ser uma meta razoável. Reduzir aluguel de
equipamentos pode comprometer a exploração do petróleo, mas pode ser que as turbulências no
setor levem a esse resultado. O superávit da conta de serviços empresariais está associado aos
serviços de engenharia. Não há uma relação direta, mas pode ser que os processos jurídicos que
envolvem executivos do setor prejudiquem a captação de recursos e vendas de serviços ao
exterior. Mas seremos otimistas.
Logo, supondo-se que se repitam os
Gráfico 10: Diferença dos Saldos das Contas de Serviços entre 2014
valores de 2014, exceto para viagens
e 2008 (US$ bilhões)
(que cairiam para um saldo negativo
de US$ 10 bilhões), o déficit em TC
seria de US$ 75 bilhões se a conta de
rendas se mantivesse em US$ 40
bilhões (não há aumento de remessa
de lucros e dividendos) e a balança
comercial registrasse superávit de
US$ 3 bilhões. Uma redução na conta
de aluguel de equipamentos pode
reduzir esse déficit, mas, em
compensação, isso pode significar
Fonte: Banco Central. Elaboração: IBRE/FGV.
menos exportações de petróleo e
menor saldo comercial — embora o
ajuste aqui proposto seja mais nas importações. Outra conta não considerada aqui é a de
transportes, que pode diminuir o saldo negativo por causa da queda na corrente de comércio. As
outras contribuem pouco para o aumento do déficit em serviços.
Em suma, o ajuste mais relevante e possível na conta de serviços é nas viagens internacionais. E
depende, assim como a balança comercial, de desvalorização cambial que mude a relação entre os
preços dos bens comercializáveis e não comercializáveis e de redução na renda. A melhora nas
receitas de exportações de serviços, exceto de engenharia, construção e financeiros, é um objetivo
a ser perseguido, mas foge à questão do ajuste do equilíbrio externo.
Lia Valls Pereira
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8. Panorama Internacional
Contágio à Saída da Grécia do Euro
Qual o impacto para a união monetária europeia de uma saída da Grécia da zona do euro? A
evidência é que a exposição dos sistemas bancários dos diversos países da união monetária, da
Inglaterra e dos EUA a créditos gregos, como proporção dos respectivos produtos, é muito baixa.
O Gráfico 11 documenta essa exposição e sua evolução nos últimos anos. Houve um claro
processo de eliminação do risco Grécia das carteiras dos bancos. Esta informação do BIS inclui
créditos para o setor público, mas também créditos ao setor privado, financeiro e não financeiro,
incluindo famílias, e, portanto, o crédito imobiliário.
Gráfico 11: Evolução da Exposição dos Diversos Sistemas Bancários a Créditos a Residentes na Grécia* (como proporção do
PIB do país do sistema bancário)

* Abrange crédito ao setor público e privado, financeiro e não financeiro, incluindo famílias. Fonte: BIS. Elaboração: IBRE/FGV.

A dívida soberana da Grécia encontra-se nas instituições multilaterais e nos bancos gregos.
Adicionalmente, há na união monetária um sistema de compensações entre os bancos centrais
chamado de “Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System” ou
Target2. Sempre que um depositante de um banco grego retira recursos e os transfere para uma
agência de um banco alemão na Alemanha, por exemplo, essa operação criará um crédito do
banco central alemão contra o Target, que, por sua vez, terá um crédito contra a Grécia. A
informação mais recente disponível indica que a Grécia tem passivo no valor de 49,3 bilhões de
euros contra o Target2, o que equivale a 0,5% do PIB da União Monetária.
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No entanto essa última informação dos saldos do Target2 refere-se ao mês de dezembro. Deve ter
havido muito fluxo de saída de depósitos dos bancos gregos para instituições de outros países da
união monetária devido aos acontecimentos políticos recentes, de forma que o saldo devedor da
Grécia ao Target2 deve ser atualmente bem maior. De fato, nesta semana os saldos do Target2
foram atualizados para janeiro para alguns países. Infelizmente ainda não temos o valor para a
Grécia. De toda forma, a partir de algumas hipóteses é possível estimar que no final de janeiro o
saldo devedor da Grécia para o Target2 tinha crescido de 0,5% do PIB da zona monetária para
1,4%!
Evidentemente o Target2 não esgota a exposição da união monetária à Grécia. Outras iniciativas
para enfrentar a crise foram o European Financial Stability Facility (EFSF), um fundo cujos sócios
são os governos, e o Securities Market Programme (SMP) do BCE. Recente relatório da área de
pesquisa do Barclays calcula que a exposição total dos governos aos títulos soberanos gregos é da
ordem de 3% do PIB, sendo que para alguns países, como a Espanha, pode chegar a 4% do PIB
espanhol. O custo não é baixo, mas o importante é que esse custo encontra-se fora do sistema
bancário. Não há risco de crises sistêmicas em função da falência em série de instituições ligadas
entre si por meio de contratos de dívida. Os detentores finais dos títulos soberanos gregos arcam
com os custos que serão repassados aos Tesouros Nacionais.
A Europa está pronta para enfrentar uma saída da Grécia da união monetária. Se ocorrer, o grande
risco é haver contágio. O primeiro ponto importante é que até o momento esse contágio não
ocorreu.
Como evidenciado no Gráfico 12, até o momento não há sinais de contágio das indefinições
políticas gregas sobre o retorno dos papéis de dez anos de Portugal e Espanha. A decisão do Banco
Central Europeu, tomada em 22 de janeiro, de iniciar em março um programa de compras de
ativos até pelo menos o final de setembro de 2016 – podendo, se necessário, continuar – cria as
condições para que o BCE trabalhe para neutralizar possíveis contágios da crise grega sobre os
países da península Ibérica.
O programa de compras do BCE prevê
a aquisição mensal de 60 bilhões de
euros, sendo 42,2 bilhões de euros de
títulos soberanos das economias da
união
monetária,
divididos
proporcionalmente de acordo com a
participação de cada país no capital
do BCE. Adicionalmente o BCE
adquirirá no máximo 25% de títulos
de uma dada emissão e não mais do
que 30% dos títulos que foram
emitidos por um dado emissor.
Cálculos efetuados em relatório de

Gráfico 12: Evolução Recente da Taxa de Retorno da Dívida
Soberana da Periferia da União Monetária do Euro (%)

Fonte: Banco Central. Elaboração: IBRE/FGV.
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pesquisa do Deutsche Bank de 23 de janeiro (European Fixed Income Weekly, preparado por
Francis Yared e equipe) sugerem que há espaço suficiente para o BCE adquirir, ao longo de 2015,
um total de 18 bilhões de euros de títulos do governo português e cerca de 100 bilhões de euros
de títulos do governo espanhol. Esses limites parecem ser suficientes para a travessia de 2015 em
função das emissões que ocorrerão, especialmente para Portugal. O país terá que rolar este ano
20 bilhões de euros e a Espanha rolará 160 bilhões de euros, segundo a Bloomberg.
A possível saída da Grécia ou um possível calote grego não devem ter maiores implicações sobre o
euro, pois o sistema bancário europeu já se desfez do risco Grécia. A questão é sabermos se
Espanha e Portugal conseguirão ao longo de 2015 manter sua trajetória de recuperação da
atividade e redução do desemprego, além da melhoria da posição fiscal, de forma a eliminar o
risco político de desistência do caminho do ajuste.
Samuel Pessôa

9. Analista Convidado
Mercado de trabalho e a Inflação de Serviços
Uma questão do momento atual é
Gráfico 13: Taxa de Desemprego* (%)
se a provável recessão de 2015 terá
impactos
quantitativamente
relevantes sobre a inflação de
serviços ao longo dos próximos
trimestres. Nossa expectativa é de
que haverá apenas uma lenta
desaceleração (do atual nível de
8,3% em dezembro de 2014 para
7,5% no final de 2015).6 Para chegar
a essa conclusão, analisamos, em
um primeiro momento, a situação
atual e as perspectivas do mercado
* após ajuste sazonal. Fonte: IBGE. Elaboração: Icatu Vanguarda.
de trabalho e, em seguida, suas
implicações para a dinâmica salarial. Em terceiro lugar, avaliamos a relação entre salários e
inflação de serviços. Em seguida apresentamos a nossa visão a respeito do papel da inércia e das
expectativas de inflação sobre a dinâmica de serviços.
Com relação ao mercado de trabalho, ainda vemos condições relativamente apertadas, embora
seja possível identificar sinais de afrouxamento na margem. A taxa de desemprego permanece em
patamares relativamente baixos (situando-se em 5,1% em dezembro, após ajuste sazonal;7 Gráfico

Os prováveis racionamentos de energia elétrica e de água sugerem um viés de alta na inflação de serviços em 2015, através de
repasses de custos, como, por exemplo, nas contas de condomínio e de alimentação fora do domicílio.
7 Ajuste sazonal feito pela Icatu Vanguarda.
6
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13), a despeito da fraca geração de
Gráfico 14: Tracker de Dinâmica do Mercado de Trabalho
empregos,
beneficiando-se
da
queda da taxa de participação.8 No
entanto, recentemente, houve
alguma elevação da taxa de
desemprego, medida por ambas as
pesquisas, PME e PNAD contínua.9
Medidas alternativas de slack no
mercado de trabalho – como a taxa
de
ocupação
da
economia
(população ocupada/população em
idade ativa) e uma medida mais
abrangente de desemprego (taxa
Fonte: Ministério do Trabalho. Elaboração: Icatu Vanguarda.
ampliada) que incorpora: (1) os
desempregados, (2) as pessoas marginalmente ligadas à PEA10 e (3) o subemprego por
insuficiência de horas trabalhadas11 – sugerem deterioração nas condições de emprego, ainda
que em fase inicial.
Outros indicadores também mostram um enfraquecimento da dinâmica do mercado de trabalho
ao longo dos últimos meses. A soma entre a taxa de admissão e de desligamentos de emprego do
Caged, a relação entre salário de admissão e demissão do Caged e a taxa de demissão voluntária
(sobre o estoque de trabalhadores formais) têm dado sinais de menor dinamismo no mercado de
trabalho. Sumarizamos as duas primeiras em um tracker de dinamismo do mercado de trabalho.12
(Gráfico 14)
Levando em consideração o quadro atual do mercado de trabalho, hipóteses de crescimento da
força de trabalho e da população em idade ativa e o nosso cenário de contração do PIB em 2015,
por enquanto em -0,8% (contemplamos parcialmente o racionamento), estimamos que a taxa de
desemprego atinja um patamar ao redor de 6% no final do ano, após ajuste sazonal (taxa de
desemprego da PME).

Taxa de participação (ou taxa de atividade, pelo IBGE) é a razão entre a população economicamente ativa (PEA) e a população em
idade ativa (PIA).
9 PME é a Pesquisa Mensal de Emprego e a PNAD contínua é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios.
10 As pessoas que estão fora da força de trabalho, mas estariam disponíveis para trabalho e tiveram algum trabalho ou procuraram
por emprego no período de um ano.
11 Pessoa que, na semana de referência, efetivamente trabalhou menos de 40 horas em todos os trabalhos e estava disponível para
trabalhar mais horas no período de 30 dias, contados a partir do primeiro dia da semana de referência. Para maiores detalhes, veja:
ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/...de.../pmemet1.pdf.
12 Essa variável foi baseada em um estudo da Goldman Sachs para a economia americana: “A Less Dynamic Labor Market”, July
3,2014. Assim como eles, encontramos algum poder preditivo da variável de dinâmica do mercado de trabalho para a evolução dos
salários.
8
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Se confirmadas, a elevação da taxa
Gráfico 15: Rendimento Nominal vs. Inflação de Serviços (%)
de desemprego e a perda de
dinamismo do mercado de trabalho
têm implicações baixistas para a
trajetória de rendimentos médios
nominais à frente. Ao combinarmos
nosso cenário de contração da
economia e de elevação da taxa de
desemprego e algumas hipóteses
adicionais para as variáveis incluídas
no modelo (tracker de dinamismo
do mercado de trabalho e
indicadores
antecedentes
de
* inflação acumulada em 12 meses. Fonte: IBGE. Elaboração: Icatu Vanguarda.
rendimentos médios da economia
como o salário de admissão do Caged e o salário mínimo), projetamos que o rendimento habitual
médio nominal da PME desacelere de 7,9% ano/ano em dezembro de 2014 para algo um pouco
abaixo de 6% ano/ano no final de 2015.
Uma pergunta pertinente é se essa queda da taxa de crescimento do rendimento nominal
ano/ano seria suficiente para garantir uma dinâmica mais benigna da inflação de serviços. Na
verdade, observamos que movimentos fortes na taxa ano/ano do rendimento nominal não são
traduzidos em movimentos de mesma magnitude da inflação de serviços (Gráfico 15) e a relação
entre as variáveis não é aparentemente tão estreita.13 A relação entre essas variáveis é mais
facilmente observada após suavização da série ano/ano de rendimentos nominais (no caso,
calculamos uma média móvel de 12 meses), o que sugere uma defasagem razoável entre a
desaceleração dos rendimentos nominais14 e a inflação de serviços. Dessa maneira, não nos
parece trivial vislumbrar uma desaceleração mais significativa da inflação de serviços mesmo em
um ano em que os rendimentos nominais devem desacelerar de forma expressiva.
Adicionalmente, ao estimarmos uma curva de Phillips para a inflação de serviços, 15 encontramos
um papel relevante da inércia inflacionária e das expectativas de inflação para a dinâmica da
variação de preços do segmento. O hiato do PIB16 tem significância, mas as duas variáveis
explicativas mencionadas anteriormente são mais importantes para explicar a dinâmica da
inflação de serviços. É possível observar períodos em que o hiato do produto era negativo e a
Há uma maior aderência entre o rendimento nominal e o segmento de serviços que é intensivo em mão-de-obra
(correspondente a 23,6% da cesta de serviços no IPCA).
14 Uma parcela da explicação é que alguns itens do segmento de serviços no IPCA, como empregado doméstico e mão-de-obra
(em reparos), usam informações contidas na PME de dois meses antes. As variações de rendimentos nominais em t-2 meses na
PME, após suavização através do filtro de Kalman, são utilizadas para variação de preços de empregado doméstico e mão-de-obra
em t.
15 Aos moldes do boxe “Revisão dos Modelos de Projeção de Pequeno Porte – 2012” do Relatório Trimestral de Inflação do BC
de junho de 2012.
16 O hiato sendo a diferença percentual entre o PIB e o PIB potencial. O PIB potencial foi estimado via filtro HP.
13
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inflação de serviços acelerou-se ou
ficou parada. Além disso, o nível do
hiato não parece ser determinante
para o patamar da inflação de
serviços.17 (Gráfico 16)

Gráfico 16: Inflação de Serviços (%) e Hiato do PIB (% do PIB
Potencial)

Na nossa visão, a inércia da inflação de
serviços e o atual patamar das
expectativas inflacionárias implicam
um processo lento de desaceleração da
inflação de serviços. Além do mais,
como procuramos mostrar, a inflação
de serviços não só não parece
responder às condições de emprego e
* inflação acumulada em 12 meses. Fonte: IBGE. Elaboração: Icatu Vanguarda.
renda na mesma magnitude como
também não parece reagir de maneira
contemporânea à deterioração do mercado de trabalho. Nesse sentido, é importantíssima a
ancoragem das expectativas de inflação em níveis mais próximos da meta para haver um processo
menos custoso (em termos de PIB e de desemprego) de desinflação de serviços.
Rodrigo Alves de Melo - Icatu Vanguarda

10. Em Foco IBRE: Energia Elétrica: Tempo de Repensar
As duas últimas décadas são caracterizadas por crises em que o setor elétrico no Brasil não apenas
teve dificuldade de sustentar o crescimento da economia, mas também demandou volume
considerável de recursos para sucessivos momentos de reestruturação. Este foi o caso em 1993,
por exemplo, quando o fim da equalização tarifária então vigente exigiu ajuste que custou à União
aproximadamente US$ 26 bilhões; e, também, em 2001-2002, quando a crise do racionamento
custou cerca de R$ 32,2 bilhões apenas a título de efeitos diretos.18
Quando muitos temem que mais uma crise se aproxime, é importante avaliar se existem lições a
extrair para o momento atual.
Na experiência brasileira, a oferta de energia elétrica é sempre privilegiada relativamente à
demanda; ou seja, o centro das atenções tem se voltado para a implantação de novas instalações
de geração e/ou transmissão, pouco se avançando no incentivo à eficiência energética.
Cabe explorar, portanto, o potencial de resposta da demanda, opção que tem capacidade de
produzir resultados rápidos e a um custo relativamente baixo, pois está mais ligada ao
comportamento e à tecnologia do que a grandes investimentos em novas instalações de geração e
Parte da tendência de elevação da inflação de serviços veio com o aumento das expectativas de inflação (principalmente após
2011).
18 Valores de Outubro de 2013, conforme estimativa do Tribunal de Contas da União, Acórdão nº 1543, de 15 de julho de 2009.
17
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transmissão. Trata-se de alternativa particularmente útil no gerenciamento de crises como a que
hoje se configura.
Em estudo realizado pelo Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura (CERI) da FGV, Dutra et
al (2014),19 foram avaliadas medidas alternativas de política no campo da resposta da demanda
para mitigar impactos de uma menor disponibilidade ou uso de eletricidade. Foram analisadas
variáveis econômicas como produção, medida pelo PIB, e emprego.
O objetivo da simulação foi estimar os custos de programas alternativos de resposta da demanda;
por exemplo, comparou-se um cenário em que fosse adotado um programa de racionalização do
consumo de eletricidade com um cenário de racionamento mandatório.
Tomando-se como base os dados oficiais de armazenamento em junho de 2014, avaliamos que
um programa de racionalização que permitisse reduzir o uso de energia elétrica em montante
equivalente a 5% da carga (demanda, em termos econômicos) da região (elétrica do) Sudeste seria
suficiente para garantir o atendimento à demanda de eletricidade no país em 2015.20
Com base nessa premissa, avaliou-se qual seria o impacto sobre PIB e emprego de um programa
desse tipo, para diferentes abrangências.
A Tabela 4 apresenta os três programas avaliados: num primeiro caso, a resposta da demanda via
racionalização seria obtida junto ao conjunto de todos os consumidores; isto é, das classes
residencial, comercial e industrial. Dois outros cenários avaliaram programas restritos às classes
residencial e industrial, respectivamente.
Tabela 4: Programas de Resposta da Demanda por Energia Elétrica

Fonte: DUTRA et al (2014). Elaboração: CERI/FGV.

Essa simulação pode subsidiar a tomada de decisão de um formulador de política que estivesse
avaliando o custo de oportunidade de uma decisão em um contexto de incerteza. Esse agente
DUTRA, J. et al (2014), “Avaliação dos Impactos Econômicos de Alternativas para Equacionar Escassez de Recursos Energéticos
Observada no Cenário Atual”. Nota Técnica CERI.
20 Veja-se CERI (2014).
19
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estaria diante da decisão de adotar um programa preventivo ou não; num segundo momento, a
ocorrência de um entre dois estados da natureza: elevada afluência com bom regime de chuvas ou
não.
Depois de conhecido o evento ou as afluências, duas situações garantiriam resultados favoráveis;
ou seja, seriam vistas ex post como decisões acertadas: ter adotado o programa preventivo em
regime de baixa ou nada fazer diante de elevada afluência.
Ainda assim, conhecer os custos econômicos poderia gerar melhores resultados mesmo antes da
realização dos fatos. E, nesse sentido, conhecer a mensuração hipotética dos quatro cenários —
quais sejam, três tipos de programa preventivos e um de inação (cenário 2) seguido de restrição
da oferta nos termos descritos na Tabela 4.
A Tabela 5 apresenta os impactos estimados no texto antes referido (CERI/FGV, 2014). Observa-se
que seria possível estabelecer um programa de resposta da demanda por energia elétrica, com
duração de seis meses, com custo relativamente baixo (0,1% do PIB) em termos de redução da
atividade econômica, caso tal programa abrangesse apenas a classe residencial de consumo de
eletricidade.
Tabela 5: Resultado dos Simulações dos Programas de Resposta da Demanda

* Como proporção da carga nacional; **taxa acumulada em quatro trimestres, um ano depois do choque.
Fonte e Elaboração: CERI/FGV.

Os Fatos em 2014 e a Crise
Como se sabe, em 2014 não foram adotadas medidas voltadas para a demanda; entretanto, a
análise dos fatos ocorridos permite investigar os custos econômicos de um processo de tomada de
decisão desse caráter.
É preciso, nessa discussão, lembrar que o modelo estabelecido para o setor em 2004 criou dois
ambientes de comercialização de energia elétrica: um regulado, no qual são contratadas
quantidades para atender ao mercado das distribuidoras de eletricidade, e outro livre. Neste,
grandes consumidores21 podem exercer direito de escolha de fornecedores, contratando apenas o
serviço de rede (distribuição e transmissão).

Aqueles cuja demanda contratada é maior do que 3.000kW, ou superior a 500kW para aqueles que adquirirem energia elétrica
de fontes renováveis.
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A garantia desse direito de escolha é um dos pilares das reformas nos setores de eletricidade no
mundo a partir da década de 1990. O principal objetivo era aumentar eficiência e gerar ganhos de
competição na geração. Não por outro motivo o avanço dessas reformas está intimamente ligado
ao alargamento desse direito para uma base crescente de consumidores. 22
No Brasil, diante dos elevados preços observados no mercado de curto prazo 23 em 2014, um
conjunto de grandes consumidores que contratam no ambiente livre negociaram seus contratos
de compra de energia, reduzindo seus planos de produção interna e de consumo de eletricidade, o
que representou, de fato, uma resposta da demanda.24
Uma estimativa permite identificar no segmento industrial uma resposta da demanda de
aproximadamente 2.500 GWh.25 Nesse sentido, considerando-se as expectativas de crescimento
do PIB para 2014 no início do ano frente ao observado ao final, tem-se que uma redução dessa
magnitude na demanda industrial por eletricidade que explica aproximadamente 1/5 do
crescimento não verificado no ano.
Os dados da Tabela 5 permitem avançar ainda mais na construção de uma estimativa do custo
econômico de uma eventual escassez de eletricidade por meio da aplicação da Matriz Insumoproduto. Observe-se que o impacto estimado de um programa de racionamento como o adotado
em 2001 é de cerca de 2,9% do PIB. Essa medida considera impactos diretos e indiretos de um
programa de redução de consumo de eletricidade com duração de oito meses que represente 10%
do consumo industrial e 15% do consumo residencial no período.
Em 2009, o Tribunal de Contas da União publicou acórdão no qual reflete que o impacto do
racionamento foi calculado em 2% do PIB, considerando apenas os efeitos diretos, o que de certo
modo atesta a razoabilidade de nossas estimativas.26
Diante desse quadro, o que poderia o tomador de decisão fazer? Abstraindo-se considerações
políticas (e não estamos de modo algum a defender que preocupações dessa natureza possam
e/ou devam ser desconsideradas), um racionamento de eletricidade pode representar um custo
de R$ 140 bilhões de reais27 em termos de PIB; ao contrário, o programa de resposta da demanda

A participação do Mercado livre tem se mantido constante quando medida pelo volume de energia elétrica. Para referências,
veja-se Boletim Informercado Mensal CCEE, no. 90, fevereiro de 2015, disponível no portal www.ccee.org.br.
23 Para referências, veja-se CCEE.
24 Os consumidores residenciais, que não tem direito de escolha, não perceberam naquele momento a elevação dos preços. Esse
represamento explica parte dos elevados percentuais de aumento da energia elétrica esperados para 2015.
25 Uma análise dos valores absolutos de retração do consumo de energia no primeiro semestre de 2014 em relação ao mesmo
período de 2013 evidencia que a indústria (mercado cativo e livre) deixou de consumir aproximadamente 2.500 GWh, o que
equivale a um terço da restrição de oferta simulada no estudo da FGV.
26 Acórdão nº 1543- TCU – Plenário, de 15 de julho de 2009 citado.
27 De acordo com o IBGE, o PIB no Brasil alcançou R$ 4,8 trilhões em 2013.
22
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de menor impacto (0,1% do PIB) econômico tem seu custo (hipotético) estimado em R$ 4,8
bilhões.28
Um exercício hipotético desse caráter tem a vantagem de contribuir para o processo de tomada
de decisão, ao investigar o impacto econômico de medidas alternativas de política. Trata-se de
abordagem alinhada a propostas de avaliação de políticas largamente incentivadas em âmbito
internacional.29 Sua vantagem é trazer luz ao debate, ajudando a criar consensos ou obter suporte
para medidas que, embora impopulares à primeira vista, possam mitigar sensivelmente os custos
de gerenciamento de crises.
Joisa Dutra – CERI/FGV

Revisão Técnica do Boletim Macro IBRE: Fernando Dantas

Nesse caso, um tomador de decisão que atribua probabilidade maior do que 3,4% perceberia, no programa de resposta da
demanda que abrange apenas a classe residencial de consumo de eletricidade, um ganho esperado maior. Cabe lembrar que o
sistema elétrico no Brasil é projetado para um risco de racionamento de 5%; ou seja, maior que 3,4%.
29 Metodologia adotada, por exemplo, pelo Office of Internal Regulatory Affairs (USA), pelo Better Regulation, no Reino Unido, e pela
OCDE.
28
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