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Um Novo Início para o 2º Mandato da Presidente Dilma?
Poucas vezes se chegou a um mês de março com tão pouca nitidez sobre como o ano terminará.
Sabe-se que será um ano difícil, de queda do PIB, desvalorização do real, inflação alta, piora do
mercado de trabalho. Mas, quanto? E será este o ano da virada ou apenas o primeiro de um
período mais longo de desempenho econômico medíocre?
As origens de tanta incerteza são conhecidas. A mais importante é quão profundo e de que
qualidade será o ajuste fiscal em curso. Até aqui se observaram avanços e recuos. Se há um mês
parecia quase impossível atingir-se a meta de superávit primário proposta para o ano, a percepção
mais recente não é tão pessimista. Preocupa, no entanto, que algumas medidas de ajuste ainda
não tenham sido aprovadas. Executivo e Legislativo seguem negociando, com o abrandamento de
algumas medidas e o surgimento de outras propostas, como o imposto sobre (grandes) fortunas.
Tudo isso ocorre simultaneamente à franca oposição de parte significativa do partido da
Presidente. E não apenas da militância.
O que parece justificar a visão menos pessimista acima referida é a tenacidade, capacidade de
articulação política e competência da equipe econômica, que já deu provas de ser capaz de criar
alternativas caso as medidas inicialmente propostas não sejam aprovadas como concebidas. O uso
de receitas não recorrentes é uma carta na manga de potência não totalmente conhecida, mas
que pode chegar a ser substancial.
A aceleração da inflação é percebida pelos agentes econômicos como mais severa do que
imaginavam no começo do ano. Prova disso é a escalada nas previsões de mercado para a inflação
deste ano, como reportado nos Boletins Focus do Banco Central. E os reiterados comunicados de
que no próximo ano a inflação atingirá a meta de 4,5% não têm aplacado o ceticismo dos analistas
de mercado. Os consumidores têm reagido a esse quadro: a inflação em alta afeta as expectativas
de renda futura e, portanto, de consumo. Os reflexos sobre a demanda e o nível de atividade são
obviamente recessivos. Será isso bastante para moderar a inflação de serviços, ainda o ponto
nevrálgico da discussão sobre política monetária?
O setor externo é outra área onde a turbulência é nítida, por força da forte e rápida desvalorização
do real, cujas consequências são ainda de difícil previsão. Ao mesmo tempo, as perguntas
abundam: até onde irá a desvalorização? E quais seus efeitos sobre a balança comercial, em um
mundo em que a demanda pelas commodities que o Brasil exporta está longe de apresentar o
vigor que teve até 2011, apesar da recuperação de importantes mercados tradicionais de
exportação? A queda do preço das exportações, infelizmente, é mais um motivo de preocupação
nessa área. No todo, a balança de serviços e rendas possivelmente irá apresentar melhora em
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relação a 2014, especialmente no que tange ao turismo; mas o que dizer da conta capital? Os
influxos de capital aumentarão, contando com uma expansão mais possante do nível de negócios
a médio e longo prazos? Ou virão atraídos apenas pelos juros altos, em que pese o risco de altas
adicionais no câmbio real?
Por tudo isso, o nível de atividade seguirá débil, com o PIB caindo este ano em seguida à
estagnação de 2014. Não por acaso, a confiança dos agentes continua em acentuada tendência de
baixa, que é agravada por um mercado de trabalho em desaceleração.
Para complicar, não está descartada a possibilidade de ventos de proa capazes de impactar ainda
mais negativamente o cenário com que trabalha a política econômica. Dois exemplos interrelacionados: rebaixamento da nossa classificação de risco e impactos amplificados das
investigações de corrupção em curso. O cenário externo também se move de forma a complicar o
já difícil trabalho da equipe econômica.
Tudo isso é matéria de análise desta edição do Boletim, um sumário do qual inclui:
Na seção sobre atividade econômica destacam-se aspectos da revisão metodológica das Contas
Nacionais que, no entanto, não alteram substantivamente os principais resultados de projeções
passadas. Os autores da seção concluem que, apesar da revisão altista das Contas Nacionais, a
mudança do PIB não altera a leitura de desaceleração do crescimento potencial da economia
brasileira; também não traz informação relevante que mude a leitura sobre a perspectiva de
crescimento para este ano. O crescimento de 2012 ainda deve ser revisado, mas dificilmente a
evolução do PIB em 2013 e 2014 será significativamente alterada. Ao fim, mantém-se a estimativa
de crescimento nulo para o PIB em 2014 e a previsão de queda de 1,0% para este ano.
A percepção de piora do ambiente econômico provocou mais uma queda nos indicadores de
confiança de fevereiro, tendo a confiança empresarial chegado ao menor nível histórico da série. A
dos consumidores registrou novo recorde negativo da série iniciada em setembro de 2005. Além
de intensa, a queda foi disseminada. Entre as empresas, a confiança recuou em 65 de 71
segmentos. No âmbito do consumidor, ela caiu em todas as quatro faixas de renda e nas sete
capitais pesquisadas. Houve piora tanto das avaliações sobre o momento presente quanto das
expectativas de curto prazo em relação à economia, aos negócios e às finanças pessoais. Além da
piora do cenário econômico, as sondagens têm captado preocupação das empresas com o
ambiente político, crescentemente apontado como fator limitativo à expansão dos negócios. A
combinação de atividade econômica fraca e aumento de incerteza dificultará ainda mais a
recuperação das expectativas neste primeiro semestre.
A recém-divulgada PNAD Contínua mensal confirma a tendência de afrouxamento do mercado de
trabalho, também registrada nos últimos meses por outras pesquisas do IBGE e do MTE (CAGED).
A taxa média de desemprego do trimestre findo em janeiro de 2015 foi de 6,8%, com elevação de
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0,4 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2014. Outro dado importante é o
referente à renda do trabalho, que registrou alta real de 2,2% em janeiro de 2015, ante janeiro de
2014, devido ao reajuste real do salário mínimo (2,4%) – mas esse ritmo de aumento dificilmente
se manterá no restante do ano.
A análise da inflação destaca, em primeiro lugar, a nova aceleração dos preços administrados, que
pressiona ainda mais o IPCA deste ano. Em segundo lugar vem a desvalorização do câmbio, cujos
impactos nem sempre são facilmente isolados. Já os serviços livres, apesar da conhecida inércia,
devem proporcionar um discreto alívio, sobretudo se as condições do mercado de trabalho
piorarem, como apontam os principais indicadores. Uma força com impacto positivo vem das
matérias primas para a indústria, cujos preços no mercado interno têm ficado estáveis. Esses têm
pelo menos dois elementos formadores em comum: as cotações internacionais e a taxa de
câmbio. A trajetória declinante da inflação desses materiais em um período em que o câmbio
sofreu depreciação de mais de 30% se explica, em grande medida, pelo comportamento dos
preços internacionais.
Na seção dedicada à política monetária, nosso analista destaca que o conturbado momento atual
da economia brasileira não permite ter uma visão clara sobre como será conduzida a política
monetária no decorrer deste ano. E é baixo o grau de segurança com que se consegue prever o
ritmo de crescimento dos preços em 2016. As dificuldades presentes não impedem, porém, a
identificação de alguns fatores que contribuirão para uma eventual queda da inflação no próximo
ano. Entre esses podem ser citados: os reduzidos níveis de confiança empresarial e dos
consumidores hoje prevalecentes; o ritmo de expansão do crédito, que já se reduziu, seja pela
menor disposição do setor privado para contrair dívida, seja pela maior cautela do sistema
bancário; a fortíssima correção de algumas tarifas, particularmente de energia, sendo esta uma
das mais significativas fontes de pressão sobre a inflação deste ano; e o fator fiscal.
A análise da política fiscal destaca que a estimativa feita anteriormente, de que o resultado
primário do setor público consolidado iria se situar no intervalo de zero a 0,5% do PIB neste ano,
sofreu modificação. A surpresa positiva veio do resultado fiscal de Estados e Municípios em janeiro
e de diversas outras novas medidas de austeridade do governo central, que contribuíram para
elevar nossa projeção de superávit para o intervalo de 0,7% a 0,9% do PIB. Logo, atingir a meta de
1,2% do PIB segue sendo um objetivo difícil de alcançar. Nosso analista antevê que uma das
poucas possibilidades de se aproximar mais da meta fiscal está na ampliação das receitas com
privatizações, intimamente ligada à agenda de concessões de infraestrutura. Por fim, ele nota que
parte do ajuste fiscal deste ano também será feita através de maior receita inflacionária.
No setor externo, o tom é menos otimista. As incertezas são muitas. Mesmo acertando-se os
preços relativos e com desvalorização cambial similar à de 1999, o mundo em baixo ritmo de
crescimento não favorece uma expansão vigorosa das exportações de manufaturas. Parte do
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ajuste tem que vir pela queda das importações, o que requer contenção do nível de absorção
doméstica (redução dos gastos). Acrescentando-se um mundo com mais concorrentes (China) e o
aumento dos acordos preferenciais de comércio e arranjos produtivos com fornecedores, a
conclusão é que o ajuste macroeconômico do setor externo inicia-se com contenção de despesas
e correção de preços relativos, mas não pode parar nesta etapa. Fica pendente a agenda de
reformas microeconômicas.
Na seção dedicada à economia internacional, nosso analista destaca que um dos principais fatores
por trás das atuais dificuldades é o excesso de endividamento observado no período anterior à
fase aguda da crise, que ainda não se dissipou. As exceções são os Estados Unidos e o Reino
Unido. Outro fator relevante tem a ver com o forte viés deflacionário que tem caracterizado a
correção dos desequilíbrios de balanço de pagamentos na zona do euro. Não surpreende,
portanto, que o mundo desenvolvido experimente inflação baixa e cadente, e em alguns casos
negativa. Dado o quadro atual da economia mundial, a redução de nossa vulnerabilidade externa
provavelmente exigirá expressiva depreciação cambial adicional e empenho redobrado das nossas
autoridades na luta contra a inflação de nontradables.
No Observatório Político, de autoria do Prof. Octavio Amorim Neto, o destaque é a colheita de
más notícias neste início de ano, após o reconhecimento de que o perfil dos novos ministros
indicava que o Planalto ajustara o primeiro escalão do Executivo Federal à sóbria realidade das
urnas de outubro de 2014. Nesta se destacavam a pequena diferença de votos entre os
contendores do segundo turno das eleições presidenciais e a substancial perda de cadeiras pelo PT
na Câmara dos Deputados. Apesar de tudo, a base política que a Presidente montou, por meio do
novo ministério, ainda tem condições de garantir a aprovação de boa parte das medidas de ajuste
fiscal, caso um conjunto de erros identificados na análise desta seção seja corrigido.
A seção Em Foco, por fim, é de autoria de Silvia Matos. Nela a autora apresenta e discute o cenário
macroeconômico para 2015, a partir das projeções de um modelo macroeconométrico de médio
porte desenvolvido no IBRE.
Boa leitura!
Regis Bonelli, Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos
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1. Atividade Econômica
Revisão Metodológica Não Muda Tendências Fundamentais da Economia
No dia 11 de março o IBGE divulgou a primeira
Apesar da revisão do PIB para cima
revisão da série de Contas Nacionais com as
atualizações metodológicas sugeridas por
causada pela mudança de metodologia do
organismos internacionais (ONU, FMI, OCDE e
Sistema de Contas Nacionais, mantemos a
Banco Mundial). Além dessas mudanças, foram
previsão de crescimento praticamente nulo
incorporadas nas estimativas para o PIB
em 2014 e negativo em 2015
informações das pesquisas estruturais do Censo
Agropecuário de 2006, da Pesquisa de
Orçamentos Familiares de 2008/09, das Pesquisas Industriais Anuais, das Pesquisas Anuais de
Serviços e das Pesquisas da Indústria da Construção Civil. Nessa etapa foi revisado o PIB anual de
2000 a 2011.
O PIB nominal de 2011 ficou 5,6% maior, na comparação com a série antiga. Em termos gerais,
três grandes elementos foram revisados: o nível inicial da série, as taxas de crescimento real e os
deflatores. A revisão do nível inicial da série é resultado de algumas mudanças na estrutura de
demanda em relação a alguns produtos: atividades antes classificadas como consumo
intermediário (notadamente os gastos com pesquisa e desenvolvimento, com bancos de dados e
com exploração mineral) passaram a ser classificadas como investimento. Consequentemente, o
valor adicionado de todos os setores que demandavam esses produtos e serviços aumentou, em
toda a série.
Além disso, a metodologia de
Gráfico 1: Taxas de Crescimento Real da Construção Civil (%)
mensuração do valor adicionado de
algumas séries mudou. Foram feitas
revisões no cômputo de aluguéis, da
construção civil, da conta financeira
e da administração pública. Na
construção civil, por exemplo, o
valor
adicionado
passou
a
contabilizar também a evolução dos
salários reais. Até 2009, apesar da
mudança nas suas taxas anuais de
crescimento, essa série permaneceu
Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV.
em nível similar ao do Sistema de
Contas Nacionais antigo. Todavia, a
partir de 2009, como mostra o Gráfico 1, o nível da Construção Civil ficou consistentemente maior
na nova contabilidade. Esse elemento coloca um viés de alta na revisão dos dados de 2012 a 2014,
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a ser divulgada em 27 de março.1 Exercícios preliminares indicam que essa revisão pode adicionar
até 0,3 ponto percentual à taxa de crescimento de cada ano.
Além de eventuais ruídos que o efeito da mudança metodológica no nível das séries possa ter
causado nas taxas de crescimento anual, a revisão dessas taxas reflete a incorporação das novas
pesquisas estruturais. Nesse quesito, chama a atenção a revisão do crescimento do PIB de 2011
(de 2,7% para 3,9%) e da indústria de transformação naquele ano (de 0,1% para 2,2%). A dinâmica
da indústria de transformação das Contas Nacionais agora mostra uma evolução bastante
diferente daquela apontada pela Produção Industrial Mensal (PIM-PF) em 2011. Todavia, a PIM-PF
sofreu uma mudança metodológica, com revisão significativa da taxa de crescimento de 2013. Em
particular, após a divulgação da nova série de dados, a taxa de crescimento da indústria de
transformação da PIM-PF em 2013 dobrou (de 1,5% para 3,0%). A PIA de 2011 parece mostrar
uma história parecida, com uma revisão do crescimento da indústria de transformação de 2,1
pontos percentuais. Como a PIM-PF já incorporou essas mudanças a partir de 2013, somente a
série do ano de 2012 do PIB da indústria ainda deve ser significativamente revisada com a
incorporação da PIA. Em vez de contração de 2,4%, essa atividade deve apresentar queda por
volta de 1,0% naquele ano. Esta revisão pode elevar o crescimento do PIB de 2012 em 0,4 ponto
percentual (já considerando os seus efeitos nas atividades de transportes, comércio e na
arrecadação de impostos).
Logo, é possível que o crescimento real de 2012 seja revisado para o intervalo de 1,5% a 2,0%,
enquanto as taxas de crescimento de 2013 e 2014 devem ser menos afetadas. Como o PIB de
2013 em diante já foi construído com a PIM-PF reformulada, o potencial de revisão a partir dessa
data é bem mais limitado.
Comparando-se o deflator implícito do PIB na série nova e na série antiga, no período de 2001 e
2011 o deflator da nova série foi 2,89% maior. O PIB real, por sua vez, ficou 1,5% maior. Por fim, o
ponto inicial do PIB nominal, em 2001, era 1,1% superior na nova série, em relação à antiga.
Decompondo-se a revisão de 5,6% nesses três elementos, pode-se atribuir 52% à mudança dos
deflatores, 28% à revisão das taxas de crescimento do PIB real e 20% à revisão do ponto inicial da
série. Portanto, apesar do aumento significativo das Contas Nacionais, a maior parte se deve à
revisão da evolução dos preços do sistema.
Mantendo-se o padrão dos deflatores e da expectativa de revisão da série de PIB real, o PIB
nominal de 2014 foi de R$ 5,48 trilhões, 7,7% acima do que seria esperado sem a revisão
metodológica. Nossa previsão é de que o PIB real tenha permanecido estagnado em 2014, com
contração de 0,2% no 4º trimestre. Apesar de os indicadores coincidentes da atividade econômica
apontarem para crescimento negativo em 2014 (-0,1%), esperamos que a mudança metodológica
na série de construção civil eleve, ainda que minimamente, o crescimento do ano, como mostra a
Tabela 1. Com a mudança metodológica, pela ótica da demanda, a formação bruta de capital fixo
passa a apresentar uma contração menor em 2014 (7,0%), apesar de ainda significativa.
Parte da revisão metodológica do Sistema de Contas Anuais alterou também a metodologia do Sistema de Contas Trimestrais,
cujos resultados de 2014 serão conhecidos no final deste mês.
1
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Para 2015, a expectativa se mantém de contração do PIB de 1,0%. Com a mudança metodológica
da série de construção civil, a formação bruta de capital fixo passa a mostrar uma contração de
6,3%. Essa contração é resultado da depreciação cambial ao longo de 2015 (que também se
reflete numa contração de 1,8% nas importações), assim como da pior perspectiva para a
confiança das empresas ao longo deste ano. Como resultado direto da piora da confiança do
consumidor, revisamos a projeção de crescimento do consumo das famílias de -0,3% para -0,6%
em 2015.
A variável da sondagem do
Tabela 1: Projeções de Crescimento do PIB em 2014 e 2015
consumidor que reflete a situação
econômica local nos próximos seis
Atividades
4T2014/3T2014
2014
2015
meses
parece
estar
bastante
Agropecuária
0,1%
1,0%
-2,5%
relacionada com as vendas de
Indústria
-2,0%
-1,9%
-2,9%
automóveis da Fenabrave e com as
Extrativa
-1,5%
6,8%
3,6%
séries da Pesquisa Mensal do
Comércio, calculadas pelo IBGE.
Transformação
-2,1%
-3,9%
-4,0%
Portanto, a evolução desse indicador,
Construção Civil -2,2%
-4,5%
-4,9%
comentada na Seção de Indicadores
Eletricidade
1,7%
2,1%
-4,0%
de Confiança, fornece uma estimativa
Serviços
-0,2%
0,6%
0,1%
para o crescimento do comércio e do
PIB
-0,2%
0,0%
-1,0%
consumo das famílias ao longo deste
Consumo
0,5%
1,0%
-0,6%
ano. Estimando-se um VAR(1) entre
Consumo da APU 1,0%
2,0%
1,4%
essas variáveis e usando somente os
FBCF
-2,7%
-7,0%
-6,3%
dados até dezembro, o modelo
indicaria que as vendas de
Exportação
-9,8%
-0,9%
-0,2%
automóveis cairiam 3% neste ano.
Importação
-3,2%
-1,0%
-1,8%
Levando-se em consideração os
Fontes: IBGE e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV
dados de janeiro e fevereiro, a
contração de 2015 passa a ser de 17%, em relação a 2014.
Evidentemente, esse exercício não tem nenhuma pretensão quanto à estimação de causalidade
entre essas variáveis. Afinal, a confiança reflete a percepção do agente econômico sobre todo o
conjunto de informações que ele observa; e, portanto, é inclusive controversa a identificação, do
ponto de vista teórico, do que seria um choque de confiança. Todavia, se esse indicador resume
de alguma forma as condições econômicas que os agentes percebem, ele é capaz de mensurar,
ainda que indiretamente, o efeito das condições econômicas sobre suas decisões.
No exercício, aparentemente robusto à especificação de dummies e a cortes de amostra, um
desvio da confiança, em relação à sua tendência, de dois desvios padrões é suficiente para afetar o
consumo das famílias, medido pelo Sistema de Contas Nacionais, em aproximadamente um ponto
percentual. Em janeiro e fevereiro deste ano, a variável que mede a percepção sobre a situação
econômica local seis meses à frente ficou pouco mais de dois desvios padrões além da trajetória

8|

que os dados até dezembro indicariam. Portanto, de acordo com esse modelo, a projeção para o
consumo das famílias (medido no PIB) ficou aproximadamente 1,0 ponto percentual menor do
que na aferição anterior.
Como já incorporávamos no nosso cenário uma deterioração da economia no início deste ano,
revisamos a expectativa de contração do consumo das famílias em 2015 somente em 0,3 ponto
percentual. De fato, o modelo é consistente com uma contração do consumo de 0,6% em 2015.
Portanto, apesar da revisão altista das Contas Nacionais, a mudança do PIB não altera a leitura de
desaceleração do crescimento potencial da economia brasileira, e nem traz informação relevante
para mudar a leitura sobre a perspectiva de crescimento este ano. O crescimento de 2012 ainda
deve ser revisado, mas dificilmente a evolução do PIB em 2013 e 2014 será significativamente
alterada.
Silvia Matos e Vinícius Botelho
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2. Expectativas de Empresários e Consumidores2
Sem sinais de melhora
A percepção de piora do ambiente
econômico provocou novo baque nos
indicadores de confiança em fevereiro.
A confiança empresarial – medida de
forma agregada a partir da criação do
índice do Setor de Serviços em junho
de 2008 – chegou ao menor nível
histórico da série. A dos consumidores
registrou novo recorde negativo da
série iniciada em setembro de 2005.
Além de intensa, a queda foi
disseminada. Entre as empresas, a
confiança recuou em 91% de 71
segmentos. No âmbito do consumidor,
em todas as quatro faixas de renda e
nas sete capitais pesquisadas.

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

* Agregação, por pesos econômicos, dos índices de confiança da Indústria, Serviços,
Comércio e Construção, previamente ajustados sazonalmente.
Fonte e elaboração: FGV/IBRE.

Outro aspecto negativo é que houve piora tanto das avaliações sobre o momento presente quanto
das expectativas de curto prazo em relação à economia, aos negócios e às finanças pessoais.
O grau de otimismo dos consumidores com os rumos da economia, indicador muito volátil por ser
sensível a fatores não econômicos e midiáticos, atingiu o menor nível da série. Mas as expectativas
em relação à situação financeira das famílias nos meses seguintes, mais estáveis por serem
diretamente observadas no cotidiano, também se tornaram as menos otimistas em termos
históricos, sob impacto da alta da inflação (as previsões do consumidor para a inflação passaram
de 7,2% para 7,9% entre janeiro e fevereiro) e do medo do desemprego (a proporção dos que
preveem maior dificuldade para conseguir emprego nos meses seguintes saltou de 35,5% para
43,1% no mesmo período).
A forte queda do Índice de Confiança
do Consumidor no primeiro bimestre
de 2015 foi um dos fatores que
contribuiu para a revisão das
previsões para o Consumo das
Famílias em 2015 pelo IBRE, como
mostra a seção de análise do nível de
atividade desta edição do Boletim.
2

Gráfico 3: Índices de Expectativas Empresarial * e do Consumidor
(base: média dos últimos 5 anos =100, com ajuste sazonal)

O autor agradece a colaboração de Vitor Vidal Velho.
* Agregação, por pesos econômicos, dos índices de expectativas da Indústria,
Serviços, Comércio e Construção, previamente ajustados sazonalmente.
Fonte e elaboração: FGV/IBRE
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No âmbito empresarial, a queda da confiança também tende a exercer pressão negativa sobre o
nível de atividade, tendo como canal de transmissão os investimentos produtivos e o ímpeto de
contratações.
Tabela 2: Previsões para a Evolução do Quadro de Pessoal (Proporção de empresas prevendo aumento menos de
diminuição nos três meses seguintes, com ajuste sazonal)

* Varejo Ampliado. Fonte e elaboração: FGV/IBRE.

A Sondagem de Investimentos da Indústria do primeiro trimestre de 2015 captou, pela primeira
vez na série iniciada em 2004, um saldo negativo entre a proporção de empresas prevendo
investir mais e investir menos nos 12 meses seguintes. Entre os motivos apontados para a
diminuição do ímpeto de investimento estão o ambiente macroeconômico, as condições de
crédito e o nível de demanda interna.
As perspectivas para o mercado de trabalho sinalizadas pelas empresas são igualmente negativas.
A proporção de empresas prevendo redução de quadro de pessoal supera a das que preveem
aumento há mais de seis meses tanto na Indústria de Transformação quanto no Setor da
Construção.
Outros segmentos parecem seguir o mesmo caminho neste início de 2015. O Setor de Serviços
registrou, pela primeira vez, dois meses seguidos de saldos de resposta negativos no quesito de
emprego futuro. No Comércio, o saldo de fevereiro foi o primeiro negativo da série iniciada em
março de 2010. A relação entre o quesito Emprego Previsto e o ritmo de contratações formais é
bem conhecida na indústria. Quando o indicador fica abaixo dos 100 pontos por algum tempo, a
evolução do pessoal ocupado no setor também costuma entrar no terreno negativo, como ilustra
o Gráfico 4.
Além da piora do cenário econômico,
as
sondagens
têm
captado
preocupação das empresas com o
ambiente
político,
apontado
crescentemente como fator limitativo
à expansão dos negócios. O quadro
que combina nível fraco de atividade
econômica e aumento de incerteza
dificultará ainda mais a recuperação

Gráfico 4: Relação entre Previsões de Contratação e Emprego
Formal na Industrial (Indicador com ajuste sazonal e variação % do
CAGED, médias trimestrais)

Fontes: FGV/IBRE e Ministério do Trabalho. Elaboração: FGV/IBRE
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das expectativas neste primeiro semestre.
Aloísio Campelo Jr.
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3. Mercado de Trabalho
PNAD Contínua Mensal Confirma Relaxamento do Mercado de Trabalho
A divulgação da PNAD Contínua
Gráfico 5: Contribuição da Variação da PO e da PEA para a Variação
mensal
(PNAD-C)
confirma
a
da Taxa de Desemprego (em p.p., mês x mês do ano anterior)
tendência de afrouxamento do
mercado de trabalho, registrada nos
últimos meses por outras pesquisas
do IBGE e do MTE. A taxa média de
desemprego do trimestre findo em
janeiro de 2015 foi de 6,8%, com
elevação de 0,4 ponto percentual
(pp) em relação ao mesmo período
de 2014. Outro dado importante é a
renda do trabalho, que registrou
aumento real de 2,2% em janeiro de
Fonte: PNAD Contínua Mensal/IBGE. Elaboração: IBRE/FGV.
2015 ante janeiro de 2014, devido ao
reajuste real do salário mínimo
(2,4%) – mas esse aumento dificilmente se manterá nesse ritmo no restante do ano.
Ao considerarmos a média dos últimos 12 meses, o crescimento real da renda em janeiro de 2015
ante o mesmo mês de 2014 foi de apenas 1,1%. Este resultado indica que a desaceleração da
queda do desemprego a partir do segundo semestre do ano passado pode já ter sido suficiente
para diminuir a pressão sobre os rendimentos. Já a PME, que abrange as regiões metropolitanas,
mostra ainda certa resiliência na evolução real da renda do trabalho, ao registrar taxa de
crescimento de 2,7% (média móvel 12 meses). Isto deriva do fato de a taxa de desemprego da
PME (5,3%) ser mais baixa do que a registrada pela PNAD-C.
Analisamos mais detalhadamente a evolução da taxa de desemprego e da renda real do trabalho
da PNAD-C nos Gráficos 5 e 6. Observa-se no Gráfico 5 uma desaceleração da queda do
desemprego desde o início do ano passado, mas que se acentuou a partir de julho por dois
motivos: (i) menor crescimento da população ocupada (PO) desde julho (1,2%), reduzindo a
contribuição para a redução da taxa de desemprego; (ii) maior expansão da PEA, sendo que em
dezembro passado este crescimento superou o da PO, o que indica que agora as vagas geradas
são insuficientes para absorver a mão de obra entrante no mercado de trabalho.

13 |

O Gráfico 6 mostra a variação da renda real do trabalho, que é igual à variação da renda nominal
menos a taxa de inflação. A partir de junho do ano passado, o crescimento da renda real passou a
se desacelerar rapidamente, em virtude do menor reajuste nominal. Entre novembro de 2014 e
janeiro de 2015, a renda nominal voltou a crescer um pouco, mas a taxas menores do que no
mesmo período de 2014. Em suma,
Gráfico 6: Evolução da Renda Real do Trabalho: Variação da Renda
essa
desaceleração
nominal
Nominal – Inflação (em %, mês x mês do ano anterior)
provavelmente deveu-se à perda de
ritmo da queda do desemprego
observada no gráfico anterior; ao
período da Copa do Mundo, durante
o qual a redução dos dias úteis pode
ter afetado os reajustes salariais; e
os menores reajustes obtidos pelos
sindicatos nos dissídios salariais a
partir do segundo semestre.3
Assim, os indicadores da PNAD-C
Fonte: PNAD Contínua Mensal/IBGE. Elaboração: IBRE/FGV.
confirmam a tendência de elevação
do desemprego registrado na PME
nos últimos meses, acrescentando um fator importante: a renda real para o Brasil apresenta
crescimento bem menor, o que deve aliviar os custos laborais das empresas e diminuir a pressão
sobre a inflação nos próximos meses.
Rodrigo Leandro de Moura

Segundo o Dieese, o reajuste real obtido no 1º semestre de 2014 foi de 1,5%, enquanto que no 2º semestre foi de 1,16%. Esse
recuo no 2º semestre também ocorreu em 2012, devido ao enfraquecimento da economia.
3
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4. Inflação
Nova Aceleração de Administrados Impulsiona IPCA em 2015
A mediana das previsões coletadas pelo Banco Central para o comportamento dos preços
administrados em 2015 avançou de 9% para 11,2% em pouco mais de um mês; e o viés continua a
ser de alta. Não é por outra razão que a taxa do IPCA esperada para 2015 subiu, no mesmo
período, de 7,55% para 7,77%, também de acordo com o boletim Focus.
Num distante segundo lugar em termos de influência sobre o índice geral, há que se mencionar a
desvalorização da taxa de câmbio, cujos impactos nem sempre são facilmente isolados. Já os
serviços livres, apesar da conhecida inércia, devem proporcionar um discreto alívio, sobretudo se
as condições do mercado de trabalho piorarem, como apontam os principais indicadores.
No caso dos preços administrados, ocorreram em janeiro correções nas passagens de ônibus
urbanos e o início da cobrança das bandeiras tarifárias, mecanismo de antecipação de reajustes da
energia elétrica residencial. Em fevereiro, foi a vez do preço da gasolina, que subiu devido à
majoração do PIS/COFINS, no âmbito do ajuste fiscal. Para março, calcula-se que a conta de
energia elétrica seja elevada em 28%, pelo reajuste das recém-implantadas bandeiras tarifárias
bem como pelos aumentos extraordinários do KW/h, autorizados para possibilitar a amortização
de parte dos empréstimos contraídos pelas distribuidoras.
Apesar da concentração no primeiro trimestre, novas elevações das tarifas de energia elétrica
surgirão durante o ano por conta das revisões contratuais ordinárias. Considerando-se os
aumentos praticados em janeiro e fevereiro, de 12%, e mais os 28% previstos para março, o
primeiro trimestre termina com alta de 43%. Mesmo que o sistema de bandeiras tarifárias suavize
os aumentos que ainda serão concedidos ao longo do ano, a ANEEL estima um avanço médio
adicional de 10%. Assim, as contas de energia elétrica subiriam 57% em 2015. Neste cenário,
elaborado pelo IBRE, o reajuste consolidado de administrados no ano em curso será de 12,8%. A
taxa projetada para o IPCA é agora de 8%.
Passando-se ao câmbio, um balizador de possíveis repasses aos preços de bens de consumo é a
série intitulada materiais para a manufatura, integrante do IPA, calculada pelo IBRE. Como o nome
sugere, trata-se de uma cesta de produtos oriundos de várias indústrias, cujos preços no mercado
interno têm pelo menos dois elementos formadores em comum: as cotações internacionais e a
taxa de câmbio.
Nos 12 meses encerrados em fevereiro último, esse indicador, após sucessivas desacelerações,
registrou queda de 1,66%. Esta trajetória declinante num período em que o câmbio sofreu
depreciação de mais de 30% se explica, em grande medida, pelo comportamento dos preços
internacionais. Um bom exemplo são os derivados do petróleo. O preço da nafta na Europa caiu
mais de 60% durante o segundo semestre de 2014.
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Se os preços dos principais materiais usados na produção industrial brasileira estão em
desaceleração, diminuem as pressões de custos a serem repassadas aos bens finais. Daí a
conclusão de que o câmbio é hoje um fator inflacionário de menor intensidade. Este diagnóstico
pode se alterar caso a desvalorização cambial se torne mais aguda ou se perpetue.
Salomão Quadros e André Braz
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5. Política Monetária
O Dilema da Política Monetária
O atual momento conturbado da economia brasileira não permite que se tenha uma visão clara
sobre como será conduzida a política monetária no decorrer de 2015. Assim, é baixo o grau de
segurança com que se consegue prever o ritmo de crescimento dos preços em 2016.
As dificuldades presentes não impedem, porém, a identificação de alguns fatores que darão boa
contribuição para eventual queda da inflação no próximo ano, comparativamente ao que se
espera para 2015. Dentre esses fatores, podemos citar os reduzidos níveis de confiança
empresarial e de consumidores hoje prevalecentes. Em mais de uma ocasião, o próprio Banco
Central já destacou que circunstâncias como essa tendem a favorecer o combate à inflação, pois
confiança baixa costuma significar reduzida disposição para realizar gastos. No caso das famílias
tal disposição fica especialmente afetada diante dos (já presentes) sinais de esfriamento do
mercado de trabalho.
Um segundo fator tem a ver com o ritmo de expansão do crédito, que já se reduziu, seja pela
menor disposição do setor privado para contrair dívida ou pela maior cautela do sistema bancário.
Talvez ainda mais importante seja o fato de que os bancos públicos parecem mais determinados a
segurar suas operações.
Um terceiro fator relaciona-se com a fortíssima correção de algumas tarifas, particularmente de
energia, sendo esta uma das mais significativas fontes de pressão sobre a inflação deste ano. A
esse respeito, o que se deve notar é que, diante da rapidez com que o ajuste tem sido feito, a
chamada “inflação corretiva” logo será coisa do passado. Exatamente por isso já há quem preveja
taxa de crescimento dos preços administrados da ordem de 4,0% ao ano em 2016. Em outras
palavras, os choques corretivos logo se dissipam, permitindo a queda da inflação.
O quarto fator é o fiscal. Por certo, para que o risco Brasil caia e o ajuste nessa área seja visto
como permanente, trazendo confiança para a sociedade, parece indispensável que os cortes de
despesa e aumentos de impostos sejam negociados com o Congresso. Controle de gastos “na boca
do caixa” não produzem os mesmos efeitos. É forçoso reconhecer, porém, que,
independentemente de como seja feito, o ajuste fiscal concorrerá para reduzir a inflação.
Esse conjunto de fatores seguramente influenciará a condução da política monetária ao longo de
2015. Influência igualmente importante terão as projeções dos modelos utilizados pelo BC para
guiar suas decisões sobre taxa de juro. No momento, há quem suspeite que estimativas oficiais de
inflação para o quarto trimestre de 2016, a serem divulgadas no próximo Relatório de Inflação,
indicarão taxas na faixa de 4,7-4,8% ao ano. Diante disso, parece elevada a probabilidade de o
atual ciclo de alta do juro ser concluído com mais um ajuste da taxa Selic no final de abril,
provavelmente de 50 pontos.

17 |

O principal risco associado a essa opção parece claro. A análise contida na seção sobre a economia
mundial é sugestiva de que, no Brasil de hoje, não basta o BC preocupar-se com promover a
convergência da inflação para a meta. É preciso cuidar também da composição da inflação, sendo
indispensável reduzir expressivamente a inflação de nontradables. Eventual interrupção do ciclo
de alta de juro em abril poderá não ser suficiente para reverter a trajetória do preço relativo
discutido na referida seção.
José Júlio Senna
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6. Política Fiscal
Novas Medidas Fiscais Contribuem para Resultado Primário Mais Próximo à Meta
Na edição passada deste Boletim estimamos que o resultado primário do setor público
consolidado iria se situar no intervalo de zero a 0,5% do PIB neste ano. Essa expectativa levou em
conta, além de uma série de medidas fiscais já anunciadas pelo Executivo Federal, um tímido
ajuste na esfera subnacional e elevado risco político em torno da aprovação de parte do ajuste em
âmbito federal, ainda presente. A surpresa positiva do resultado fiscal de Estados e municípios em
janeiro, divulgado em 27/02, e diversas outras novas medidas de austeridade do governo central
contribuíram para elevar o superávit esperado para o intervalo de 0,7% a 0,9% do PIB neste ano.
Na esfera subnacional, o surpreendente resultado fiscal primário de R$ 10,5 bilhões em janeiro
aumentou as chances de esses governos cumprirem sua meta de R$ 11 bilhões ou 0,2% do PIB,
que deverão ser ainda ancoradas em importante acúmulo de restos a pagar. Existe também a
expectativa em torno de uma definição sobre o novo indexador de dívida dos Estados, aprovado
pelo Congresso Nacional e que aguarda regulamentação, com ou sem vetos (mesmo que parciais)
pela Presidente da República.
Além disso, há novas medidas fiscais anunciadas no âmbito Federal como a (o):
1.

Reversão da desoneração da folha de pagamentos: R$ 5,3 bilhões;

2.

Redução das alíquotas do Reintegra de 3% para 1%: R$1,8 bilhão;

3.

Suspensão dos subsídios do programa Minha Casa Melhor;

4.
Bloqueio para análise de mérito da execução do estoque de restos a pagar (RP) inscritos
até o ano passado: R$ 227 bilhões para RP Processados (RPP) e R$142,6 bilhões para RP Não
Processados.
Essas medidas contribuíram para a revisão para cima do resultado primário, ainda que o
cumprimento da meta de 1,2% do PIB permaneça muito difícil. Antevemos que uma das poucas
possibilidades de se aproximar mais da meta fiscal esteja na ampliação das receitas com
privatizações, intimamente ligada à agenda de concessões do segmento de infraestrutura – um
dos poucos mecanismos disponíveis, aliás, para acelerar o crescimento econômico, fundamental
na sustentação fiscal a médio prazo.
No âmbito das chamadas receitas não recorrentes, temporárias e que não afetam a posição
patrimonial do setor público, cresce a possibilidade de ganho fiscal com a venda do direito de
exploração da folha do funcionalismo público e dos fundos de participação de Estados (FPE) e
Municípios (FPM) aos bancos. De acordo com estimativas da própria equipe econômica, o bônus
fiscal desses três leilões poderia chegar a R$ 5 bilhões.
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Há ainda outra importante fonte
Gráfico 7: Limite Constitucional do Gasto Mínimo em Educação
potencial de ajuda fiscal, relativa ao
(Em R$ milhões)
gasto mínimo constitucional na área
de educação (Gráfico 7). De acordo
com o artigo 212 da Constituição
Federal, a União deve aplicar nunca
menos de 18% da arrecadação
líquida de impostos na manutenção e
desenvolvimento do ensino (MDE).
Tomando dados do Relatório
Resumido de Execução Orçamentária
(RREO) do Tesouro Nacional relativo
ao ano anterior, a União gastou
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. Elaboração: IBRE/FGV.
nessas atividades R$ 56,8 bilhões,
ante o mínimo Constitucional de R$
44,2. Dessa forma, tudo o mais constante, existiria espaço fiscal para reduzir em R$ 12,6 bilhões,
ou em 0,2 pp do PIB, as despesas com MDE, sem com isso descumprir o limite mínimo
constitucional.
Tendo em vista a expectativa de continuidade da fraca expansão das receitas com impostos e
contribuições – tanto em função do baixo crescimento em 2014, que produz um efeito carry over
sobre arrecadação do ano seguinte, quanto da recessão esperada para este ano –, a possibilidade
de auferir ganho fiscal com a redução do gasto em educação torna-se crível. A piora na receita,
por outro lado, pode ser parcialmente compensada pela reversão das desonerações tributárias.
Por fim, dada a forte elasticidade da receita tributária (excluindo a Previdência) à inflação, de
aproximadamente 0,6, parte do ajuste fiscal deste ano também será feita através de maior receita
inflacionária. No curto prazo, portanto, o esforço pode se aproximar da meta, ainda que sua
sustentação futura exija novas ações de política econômica.
Gabriel Leal de Barros
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7. Setor Externo
Não é Possível Repetir a Recuperação Pós 1999
O déficit da balança comercial no primeiro bimestre do ano, de US$ 6 bilhões, foi similar ao de
igual período de 2014 (US$ 6,2 bilhões). A diferença é que no ano passado as exportações
cresceram 1,4% e as importações elevaram-se em 3,5% em relação ao primeiro bimestre de 2013.
Este ano, caíram 19% (exportações) e 17% (importações): o comércio exterior brasileiro está
encolhendo.
O fato novo na balança comercial do
Gráfico 8: Saldo da Balança Comercial Brasileira (bilhões de US$)
primeiro bimestre foi o retorno dos
Estados Unidos como principal
mercado das exportações brasileiras.
Houve redução de US$ 1 bilhão do
déficit do Brasil com os Estados
Unidos, puxada pela queda nas
importações em 21%, maior do que o
recuo nas exportações, de 4,6%. A
melhora da balança com os Estados
Unidos poderia lembrar o início da
escalada de superávits comerciais
após a desvalorização de 1999. O
Fonte:MDIC. Elaboração: IBRE/FGV.
Gráfico 8 mostra os saldos
comerciais bilaterais e o saldo total. Nota-se que a contribuição da China foi pequena para a
melhora do saldo e, inclusive, a tendência antes da recessão de 2008 era de acúmulo de déficits
comerciais. A China passou a substituir as fontes tradicionais de importações de manufaturas
(Estados Unidos, União Europeia e Japão). Este é um resultado esperado num comércio pautado
em exportações de commodities primárias e importações de produtos industrializados. A
explicação para os superávits no comércio bilateral Brasil-China pós 2009 está no boom de
commodities.
Decisivo para os elevados saldos comerciais positivos entre 2002 e 2007 foram os resultados com
a América Latina, os Estados Unidos e a União Europeia. No caso da América Latina, a recuperação
das exportações de manufaturas foi o fator principal, iniciado antes da volta dos superávits com a
Argentina em 2004. Nessa região, o acordo automotivo com o México em 2002 permitiu
impulsionar as exportações de automóveis. Com os Estados Unidos, o impulso veio também das
manufaturas: as exportações para o mercado norte-americano só começaram a se desacelerar a
partir de 2006/2007. Em relação à União Europeia, além do aumento das vendas de commodities,
melhorou o desempenho das manufaturas brasileiras. É possível repetir esse resultado?
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Em 1999, a taxa média efetiva de
Gráfico 9: Variação Anual (YoY, %): Taxa Efetiva (deflator IPCA),
câmbio real (deflator IPCA) sofreu
Quantum Exportado (QX) e Preços Exportado (PX) das Manufaturas
uma desvalorização próxima de 50%
em relação a 1998 (Gráfico 9). Após
uma queda em 2001, o volume do
comércio mundial (medido pelo
quantum das importações da
Organização Mundial do Comércio)
iniciou uma fase sustentada de
crescimento (média anual de 6,6%),
que só foi interrompida em 2008
(média anual 2008/2014 de 1,9%).
Entre 2004 e 2008, mesmo quando o
Fontes: FUNCEX e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV.
real se valorizou, o aumento nos
preços exportados das manufaturas
pode ter compensado parte da perda de rentabilidade via câmbio. Após 2008, os preços só
aumentaram em dois períodos e as desvalorizações, quando ocorreram, foram menores. Além
disso, conforme analisado no Boletim Macro IBRE de novembro de 2014, outras medidas de
câmbio, como a relação entre o preço dos bens comercializáveis e dos não comercializáveis, ainda
não se ajustaram a ponto de estimular as exportações – isto requer a queda relativa dos não
comercializáveis (preço dos serviços).
Mesmo acertando-se os preços relativos e com desvalorização similar à de 1999, o mundo em
baixo ritmo de crescimento não é favorável a uma expansão vigorosa das exportações de
manufaturas. Parte do ajuste tem que vir pela queda das importações, o que requer contenção do
nível de absorção doméstica (redução dos gastos). Acrescentando-se um mundo com mais
concorrentes (China) e o aumento dos acordos preferenciais de comércio e arranjos produtivos
com fornecedores (cadeias de valor globais e/ou regionais), a conclusão é que o ajuste
macroeconômico do setor externo inicia-se com contenção de despesas e correção de preços
relativos, mas não pode parar nesta etapa. Fica pendente a agenda de reformas microeconômicas
para assegurar um ambiente propício aos fluxos do comércio exterior.
Lia Valls Pereira
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8. Panorama Internacional
Pressões Deflacionárias
É notório que a economia mundial ainda não se recuperou da crise financeira iniciada em 2008.
Seguramente, um dos principais fatores por trás das atuais dificuldades é o fato de que o excesso
de endividamento observado no período anterior à fase aguda da crise ainda não se dissipou. As
economias ainda não se desalavancaram, tanto as avançadas quanto as emergentes. As exceções
são os Estados Unidos e o Reino Unido, cujos setores privados já conseguiram reduzir seus graus
de endividamento. Possivelmente por isso são os países que experimentam taxas mais expressivas
de crescimento econômico.
Outro fator relevante tem a ver com o forte viés deflacionário que tem caracterizado a correção
dos desequilíbrios de balanço de pagamentos na zona do euro. Nessa região, antes de 2008,
países da chamada periferia mostraram-se crescentemente deficitários em conta corrente,
acumulando dívida com os que se dispunham a financiá-los. Com o advento da crise, viram-se
forçados a se ajustar via contenção de demanda. O ajustamento poderia ter sido facilitado caso o
grande país credor, a Alemanha, tivesse optado por inflar sua economia. Como isto não ocorreu,
sobreveio o predomínio de forças deflacionárias.
Acrescente-se o fato de que, mesmo antes da crise, os salários reais no mundo desenvolvido
cresciam em ritmo inferior aos ganhos de produtividade. Vencida a fase aguda da crise, tal
discrepância acentuou-se ainda mais, sendo praticamente nulos os ganhos reais de salário
recentemente observados nos países mais avançados, como revelado recentemente por estudo
da ILO.
Não surpreende, portanto, que o mundo desenvolvido (e boa parte das economias emergentes)
experimente inflação baixa e cadente, e em alguns casos negativa. As consequências de tudo isso
para o futuro da economia mundial têm sido largamente debatidas. O mundo será tomado por um
processo de deflação? Seria isso necessariamente ruim?
A despeito da grande relevância de tópicos como esses, preferimos destacar aqui a importância do
quadro acima descrito para a economia brasileira. A esse respeito, o que nos parece mais
relevante é o fato de que, apesar de já termos experimentado forte depreciação da moeda
nacional – nos últimos quatro anos a cotação do dólar praticamente dobrou –, a inflação de
tradables não se alterou. De fato, nos últimos dois anos, o ritmo médio de crescimento dos preços
dos bens comercializáveis internacionalmente ficou pouco acima de 6,0% ao ano. Em outras
palavras, as forças deflacionárias acima referidas têm impedido a depreciação cambial nominal de
efetivamente promover a mudança de preços relativos de que o Brasil precisa para corrigir seu
enorme déficit em conta corrente.
Essa questão do preço relativo entre tradables e nontradables tem sido discutida no Boletim
Macro desde pelo menos o final de 2013. Na edição de dezembro daquele ano mostramos a forte
relação entre o déficit e o referido preço relativo. Para que a sociedade brasileira adquira menos
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bens e serviços no exterior e reduza sua demanda por exportáveis, ampliando o excedente
exportável, a inflação de tradables precisa superar a de nontradables.
Em suma, dado o quadro atual da economia mundial, a redução de nossa vulnerabilidade externa
provavelmente exigirá expressiva depreciação cambial adicional e empenho redobrado das nossas
autoridades na luta contra a inflação de nontradables.
José Júlio Senna
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9. Observatório Político
A Visão do Precipício
No último artigo do Observatório Político, publicado em janeiro deste ano, constatou-se que o
novo Ministério montado pela Presidente Dilma em dezembro se caracterizava por ser majoritário
nas duas Casas do Congresso e ter a menor percentagem de petistas e a maior percentagem de
membros de partidos aliados e de ministros apartidários, quando comparado a todos os outros
Ministérios nomeados desde a primeira posse de Lula em 2003. O perfil dos novos ministros
indicava que o Planalto ajustara o primeiro escalão do Executivo Federal à sóbria realidade das
urnas de outubro de 2014, em que se destacavam a pequena diferença entre os contendores do
segundo turno das eleições presidenciais e a substancial perda de cadeiras pelo PT na Câmara dos
Deputados.
Desde então, porém, Dilma só tem colhido más notícias. No começo de fevereiro, a Câmara dos
Deputados elegeu, para presidi-la, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), um parlamentar com o qual a
primeira mandatária tem péssimas relações, impondo acachapante derrota ao candidato do
Executivo, Arlindo Chinaglia (PT-SP). Por sua vez, no início de março, Renan Calheiros (PMDB-AL),
Presidente do Senado, rejeitou – por razões eminentemente políticas – a Medida Provisória nº
669, relativa à redução das desonerações tributárias e peça fundamental do ajuste fiscal
concebido por Joaquim Levy, o ministro da Fazenda. No dia 6 de março, o Supremo Tribunal
Federal divulgou a chamada “Lista de Janot”, com o nome de dezenas de políticos, quase todos
ligados à coalizão governativa de Dilma, a serem investigados em virtude do escândalo da
Petrobras. Ato contínuo, a 8 de março, ouviu-se um panelaço em várias cidades do país durante o
pronunciamento de Dilma por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Sete dias depois, mais de
um milhão de pessoas manifestaram-se contra Dilma e a corrupção em dezenas de cidades, tendo
como epicentro São Paulo, que assistiu à sua maior passeata desde as Diretas Já, em 1984. Por
último, a 18 de março, o Datafolha divulga uma pesquisa de opinião segundo a qual 62% dos
respondentes desaprovam Dilma, a maior taxa de impopularidade obtida por um presidente
desde setembro de 1992, véspera da destituição de Fernando Collor.
O que deu errado? Por que o novo Ministério não tem propiciado à Dilma o sólido apoio político
do qual a Presidente tanto precisa para navegar o mar encapelado do ajuste fiscal e enfrentar as
agruras decorrentes do petrolão e da voz indignada das ruas?
Além da fraqueza estrutural do governo – por conta do resultado apertado das eleições e da
anêmica situação econômica do país –, há outros fatores que têm a ver com o estilo e as táticas da
Presidente. Dilma formou um Ministério multipartidário, mas seu Conselho Político só tinha
petistas até a primeira quinzena de março. Ou seja, na forma, o governo é de coalizão, mas, na
prática, era monopartidário. Deve-se enfatizar também a irritação causada pelo excesso de
medidas provisórias emitidas no primeiro mandato, padrão reiterado no começo do segundo.
Além disso, houve a tentativa desastrada de enfraquecer o PMDB ao dar-lhe ministérios de
escasso valor político e estimular a criação de um partido aliado maior do que o PMDB.
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Por último, há que se levar em conta a política partidária do ajuste fiscal. Segundo um trabalho
clássico de Roubini e Sachs , os partidos que integram um governo de coalizão preferem alguma
redução no orçamento a continuar com grandes déficits, mas cada um procura defender a parte
do gasto público que interessa à sua base política. Trata-se de um jogo de passar a batata quente
de um partido para o outro. Em fevereiro e março, assistiu-se ao começo dessa angustiante
disputa justamente entre o PT e o PMDB, os principais esteios políticos do governo.
Apesar de tudo, a base política que a presidente montou por meio do novo Ministério ainda tem
condições de garantir a aprovação de boa parte das medidas de ajuste fiscal – caso os
desnecessários equívocos identificados acima sejam sanados. Nesse sentido, desde o dia 16 de
março, o Conselho Político de Dilma passou a ter membros do PMDB, PSD e PCdoB. Mas é preciso
ir muito além – por meio, por exemplo, da nomeação para o Ministério de operadores políticos de
alta qualidade e da melhor integração do PMDB ao primeiro e segundo escalões do Executivo.
Cumpre também à Presidente reconhecer publicamente seus erros de condução política e de
gestão econômica, e defender – enfática e frequentemente – o ajuste fiscal. Finalmente, a classe
política, a essa altura, já sabe que, caso o ajuste não se faça tempestivamente, o país perderá o
grau de investimento, o que seria um desastre. Em suma, a visão do precipício está começando a
concentrar as mentes.
Octavio Amorim Neto - Professor da EBAPE/FGV
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10. Em Foco IBRE: Cenário Macroeconômico para 2015
Cenário Doméstico Mais Desafiador
Economia Internacional
As perspectivas para economia mundial ainda continuam incertas, com trajetórias distintas entre
os países. Por um lado, a economia norte-americana mantém expansão consistente, com
fortalecimento do mercado de trabalho. Após crescer 2,4% no ano passado, os EUA devem crescer
em torno de 3,0% em 2015. Nesse contexto, o Fed deverá iniciar o processo de normalização da
política monetária a partir do segundo semestre.
Com relação à área do euro, o crescimento está começando a acelerar, impulsionado pela
demanda doméstica. Os preços baixos do petróleo têm contribuído para fortalecer o consumo das
famílias. Além disso, a depreciação do euro provavelmente ajudará a expandir as exportações.
Assim, o crescimento da região deve se acelerar para 1,3% neste ano, ante 0,9% em 2014.
Por outro lado, continua a desaceleração da economia chinesa. Porém, com a inflação em baixa,
há espaço para uma política monetária um pouco mais acomodatícia para evitar uma freada mais
forte, que leve o crescimento para menos do que a nova meta oficial de 7,0%. Avaliamos que a
China deve crescer em torno de 6,8% neste ano (ante 7,4% em 2014).
Nesse cenário, o fluxo de capitais para emergentes deve ser mais restrito e a tendência de
fortalecimento do dólar deve continuar, com possíveis impactos inflacionários. Com a perspectiva
de elevação da taxa de juros americana, o espaço para políticas anticíclicas está mais limitado, o
que impede uma recuperação dos países emergentes. E esse cenário também contribui para
manter os preços das commodities em baixa.
Economia Doméstica
Entre os países emergentes, o Brasil tem sido um destaque negativo. Em 2014, estima-se que o
Brasil teve o pior desempenho entre os BRICS (grupo que inclui Rússia, Índia, China e África do
Sul), inferior até mesmo ao da Rússia, que enfrenta sanções dos EUA e da Europa e o impacto da
queda dos preços do petróleo. Entre os países da América Latina, apenas Argentina e Venezuela
deverão crescer menos que o Brasil.
Gráfico 10: Taxa de Crescimento: Brasil vs. Mundo (%)

Passado o período eleitoral, as
incertezas
sobre
a
política
econômica, os desdobramentos da
operação Lava-Jato e os riscos de
racionamento de energia tornam o
cenário de crescimento para este ano
muito ruim. Mesmo com a divulgação
das Novas Contas Nacionais, não há
alteração
significativa
das
Fontes: FMI, IBGE e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV.
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perspectivas de crescimento para 2014 e 2015 (ver Seção de Atividade Econômica).
Os novos dados indicam que a desaceleração do primeiro mandato da presidente Dilma foi
atenuada: estimamos que a taxa média de crescimento nesse mandato vá ser revisada de 1,6%
para 2,0%. Ainda assim, é um ritmo muito aquém dos 4% registrados nos governos Lula e abaixo
da média mundial (Gráfico 10).
Em termos de inflação, mesmo com a piora do cenário econômico, a depreciação cambial tem sido
muito expressiva e a inflação de preços livres deve se acelerar em relação ao ano passado. A
inflação desses preços deve fechar o ano em 6,9%. Já a inflação dos preços administrados deve
ficar em torno de 12,8%, muito acima do previsto no Boletim de dezembro de 2014 (7,8%),
quando da última atualização do cenário macroeconômico. Consequentemente, a inflação deve
superar ligeiramente o nível de 8,0% em 2015, bastante acima do teto da meta, de 6,5%. Desde
2003 a inflação não atingia patamar tão elevado (Gráfico 11).
Os ajustes dos preços administrados e a forte depreciação cambial tornam o balanço de riscos
para a inflação bem menos favorável. Dessa forma, a política monetária deve ser vigilante para
evitar aumento generalizado de preços, bem como uma piora nas expectativas de inflação para os
próximos anos. Por ora, esperamos que o Banco Central eleve a taxa Selic para 13,25%. No
entanto, não descartamos aumentos adicionais, diante de depreciação cambial mais acentuada.
Com a fraqueza da economia e a
Gráfico 11: Inflação de Preços Livres e Administrados (%)
forte depreciação cambial,4 as
importações de bens e serviços
desaceleraram-se, o que poderia
representar
uma
melhora
significativa da balança comercial.
No entanto, as exportações também
perdem ritmo por conta da redução
dos preços de nossas commodities.
Além disso, as exportações de
manufaturados continuam sem
perspectivas favoráveis no curto
prazo. O ritmo de crescimento do
Fontes: IBGE e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV.
comércio mundial permanece muito
lento, dificultando ainda mais as exportações brasileiras.
Com essas informações, a previsão para 2015 é de superávit comercial em torno de US$ 8 bilhões.
Com relação ao déficit em transações correntes, espera-se redução para U$ 70 bilhões, ante U$ 91
bilhões em 2014. Com maior depreciação do real, o déficit da balança de serviços e rendas deverá
ser menor este ano, em torno de U$ 80 bilhões, ante U$ 90 bilhões em 2014. Entretanto, em
Estimamos que a taxa de câmbio média em 2015 seja de R$ 3,2, o que representa uma depreciação de 37% em relação à média
do ano passado, de R$ 2,4.
4
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proporção do PIB o déficit ainda deve
ficar no patamar muito elevado de
3,8%, ligeiramente abaixo do
resultado do ano passado (3,9%), já
incorporando as estimativas para o
PIB nominal de 2014 e 2015, a partir
da divulgação das novas Contas
Nacionais de 2000 a 2011.5

Gráfico 12: Transações Correntes (% do PIB)

O financiamento das contas externas
voltou ao radar. Nos últimos anos, o
déficit em transações correntes
aumentou expressivamente: de 2,0%
entre 2010-2012 para 4,0% no ano
Fontes: Bacen e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV.
passado.
Inicialmente,
o
afrouxamento das condições monetárias nas economias centrais contribuiu para forte aumento
do fluxo de capitais para o Brasil. O real, de fato, se apreciou durante algum tempo. E os
investimentos estrangeiros diretos (IED) financiavam um déficit de 2,0% do PIB.
Desde 2013, no entanto, o IED não tem sido suficiente para financiar o déficit externo. Ou seja,
parte do financiamento decorre de fluxos de capitais de curto prazo, aumentando, portanto, a
vulnerabilidade do balanço de pagamentos a choques externos. Mesmo assim, os investidores
estrangeiros têm se mostrado dispostos a financiar boa parte do crescente déficit em conta
corrente.
No entanto, hoje o cenário é bem mais nebuloso e a disponibilidade de poupança externa deve
diminuir. Uma parcela importante da depreciação cambial reflete as dificuldades de
financiamento do déficit externo. A normalização da política monetária americana reduzirá a
liquidez mundial. Além disso, as empresas brasileiras estão mais endividadas e o cenário
doméstico é mais incerto.
Sem dúvida, precisamos de uma agenda econômica positiva para manter o financiamento externo
mesmo num cenário externo mais desafiador. Mas se o País não conseguir preservar esse
financiamento, como já ocorreu no passado, será necessário um ajustamento externo mais rápido
e profundo. Para tal, a taxa de câmbio teria que manter um ritmo de desvalorização real ainda
mais significativo, o que levaria a um declínio maior do investimento e do consumo.
Silvia Matos

Revisão Técnica do Boletim Macro IBRE: Fernando Dantas
O déficit externo registrado no ano passado foi de 4,2% do PIB. Porém, com a divulgação das novas Contas Nacionais estima-se
que o PIB de 2014 seja 7,7% superior ao valor anteriormente previsto, sem considerar a revisão metodológica.
5
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