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Mudança de Ano Calendário Não Altera Quadro de Incerteza que 

Marcou 2013 

 Ano novo, vida nova, se costuma dizer. É esse sentimento de esperança de um futuro melhor, até 

mais, talvez, do que as festas que lhe são típicas, a principal marca do início de cada ano. 

Infelizmente, porém, a simples mudança de ano no calendário gregoriano não tem o poder de 

alterar os fundamentos das economias, nem as expectativas dos agentes econômicos. 2014 não é 

exceção, muito pelo contrário.  

Na esteira do desempenho econômico morno de 2013, este ano começou envolto em incertezas e 

preocupações sobre a situação fiscal, um possível rebaixamento no grau de risco soberano, as 

repercussões domésticas da normalização da economia mundial, uma inflação que teima em 

permanecer alta e a disposição das autoridades de adotar as medidas necessárias para fortalecer 

os fundamentos econômicos e acelerar o crescimento. É verdade que há notícias boas, mas, 

infelizmente, os aspectos negativos predominam. 

Um primeiro aspecto positivo é o sucesso dos leilões de privatização de rodovias e aeroportos do 

segundo semestre de 2013, cuja continuidade em 2014 parece assegurada. Há uma justificada 

expectativa de que os novos operadores realizem elevados investimentos na reabilitação e 

expansão das infraestruturas privatizadas, não só reduzindo os conhecidos gargalos nessas áreas, 

como também ajudando a elevar o investimento — frequentemente em associação com entidades 

e bancos públicos, é bom lembrar.  

A questão é se esses investimentos terão um impacto macroeconômico relevante em 2014. O 

programa de concessões rodoviárias prevê R$ 52 bilhões de investimento ao longo de 30 anos, 

sendo que apenas parte dele já foi executada. Supondo que 10% desses investimentos ocorram 

em 2014, isso representaria uma alta na taxa de investimento de 0,1% do PIB. Isso é pouco frente 

aos enormes desafios colocados pelos baixos níveis de investimento em infraestrutura que vimos 

experimentando, mais recentemente exacerbados pela tomada de consciência quanto às 

dificuldades associadas à questão da mobilidade urbana.  

Além disso, entre o momento dos leilões e a entrada em operação dos empreendimentos existe 

um largo hiato de tempo, durante o qual os esperados ganhos de produtividade associados aos 

investimentos em infraestrutura não se concretizam. Inevitavelmente, fica no ar a pergunta: será 

que conseguiremos privatizar e investir na magnitude e no timing necessários para aumentar 

substancialmente a produtividade? Certamente, não em 2014. 
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Um segundo aspecto positivo relaciona-se aos efeitos da recente desvalorização cambial sobre a 

atividade industrial. Sem dúvida, em algum momento o câmbio mais desvalorizado — en passant, 

até quando e quanto irá a desvalorização em 2014? — estimulará as exportações e a substituição 

de importações, tudo o mais constante.  

O problema é que tudo o mais não está, e nem ficará, constante. A forte dependência da indústria 

em relação às matérias primas importadas pressiona os custos industriais, o que, junto com a 

elevação do custo do trabalho, limita os ganhos de competitividade que adviriam de uma taxa 

cambial mais desvalorizada. Como evoluirão as margens da indústria na ausência de ganhos 

expressivos de produtividade? 

A baixa taxa de desemprego é outra boa notícia em 2014. Mas os demais indicadores do mercado 

de trabalho já não se apresentam tão favoráveis como até recentemente. Em especial, a massa 

salarial real está crescendo bem mais devagar, pois tanto o número de empregos como o 

rendimento real têm registrado uma expansão mais modesta. Isso pode reduzir as pressões sobre 

os preços de serviços, mas não a ponto de viabilizar o necessário ajuste na relação entre os preços 

de bens comercializáveis e não comercializáveis. Além disso, a expansão mais lenta da massa real 

vai segurar o aumento do consumo privado e o crescimento do PIB de setores como comércio, 

serviços e construção.  

Também há muita expectativa com o impacto positivo sobre a economia da realização da Copa do 

Mundo e das eleições. Prevê-se que as duas vão movimentar mais a economia e gerar fontes de 

demanda que podem compensar em parte um consumo privado e um investimento com 

expansões mais moderadas este ano. 

Por outro lado, um aspecto negativo é o Brasil estar pouco preparado para a transição da 

economia mundial para um patamar mais normal de liquidez internacional e de crescimento das 

economias desenvolvidas. Junto com as preocupações a respeito da política fiscal, da dinâmica da 

dívida pública e do risco de rebaixamento da dívida soberana, isso deve aprofundar a queda no 

valor dos ativos brasileiros, com a desvalorização do real e a alta dos juros longos. Um primeiro 

sintoma disso foram as inéditas saídas de recursos externos de quase US$ 13 bilhões em 2013, só 

comparáveis em magnitude às de onze anos antes, em 2002. Lá, no entanto, o fenômeno serviu 

para impulsionar uma desvalorização cambial que ajudou enormemente o país a surfar a grande 

bonança. Agora esse caminho não mais existe. 

Há outros aspectos negativos. Por exemplo, uma inflação mais alta de preços administrados; uma 

expansão mais moderada da agropecuária e, consequentemente, da produção de caminhões, que 

já sofre com o elevado estoque existente; o maior número de feriados, que deve afetar a 
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produção industrial e o comércio varejista; e o receio em relação ao grande ajuste esperado para, 

ou necessário em, 2015, que deve desestimular investimentos.  

2014 começa também sob o impacto de uma inflação surpreendentemente alta em dezembro, 

que levou a alta do IPCA em 2013 a superar a do ano anterior, frustrando a meta informal do BC e 

superando as previsões de todos os analistas que se dedicam ao tema.  

Como irá a política monetária reagir a esse quadro? Quando é que a alta dos juros vai de fato 

impactar a inflação, se é que vai em 2014? Terá o BC que elevar os juros neste ano acima dos 50 

pontos base previstos pelos analistas? E isso será suficiente para desacelerar os aumentos de 

preços? É bom não esquecer que 2014 é um ano eleitoral, em que as paixões políticas estarão 

naturalmente mais acesas e quando o governo possivelmente ficará mais atento às tendências da 

opinião pública, pois juro mais alto significa crédito mais caro — logo, retração de consumo e 

insatisfação. 

Outra indagação, em parte associada à anterior, relaciona-se à evolução dos estoques de crédito, 

privado e público, depois da tremenda expansão registrada nos últimos anos. Os bancos privados 

estão mais cautelosos já há um par de anos, não se prevendo nada espetacular em termos das 

suas concessões neste ano. No caso dos bancos públicos existe a percepção de que as 

transferências do Tesouro têm gerado mais ruído que resultado, em parte porque boa parte do 

crédito público apenas substitui o financiamento privado. Até pela preocupação com a dinâmica 

da dívida bruta, é provável que diminuam os empréstimos do Tesouro às instituições públicas e 

com isso também estas sejam mais moderadas que em anos recentes na concessão de novos 

créditos. 

Entre as certezas, poucas parecem mais sólidas do que a tendência a continuar operando com o 

mesmo conjunto de políticas do ano passado — agora acrescido de mais rigor no controle das 

despesas públicas na boca do caixa — na esperança de que algum evento compensatório melhore 

nossos fundamentos econômicos, possibilitando, por exemplo, redução na inflação.  

Com esse pano de fundo, as demais seções deste Boletim abordam, entre outros, os seguintes 

temas: 

• No que diz respeito ao nível de atividade, estimamos que o PIB do quarto trimestre de 

2013 tenha tido alta de 0,6% (tst). Com isso, calculamos que o PIB do ano fechado tenha crescido 

2,3%. No que diz respeito à Formação Bruta de Capital Fixo, nossa estimativa é de 5,5% no quarto 

trimestre de 2013, em comparação com 2012, levando a projeção para o ano fechado para 6,3%. 

Já em relação ao crescimento do PIB para 2014, nossa previsão é de crescimento mais modesto do 

que em 2013: 1,8%. (Seção 1) 
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• Quando se analisam os indicadores de confiança, as avaliações sobre o presente e as 

expectativas de consumidores e empresários continuavam no final de 2013 pouco favoráveis na 

comparação com os padrões históricos. Embora tenham apresentado tendências relativamente 

distintas nos últimos meses, o nível médio de confiança de ambos os grupos ainda consistia, em 

dezembro, em fator de influência negativa para o crescimento da economia brasileira. A cautela 

do consumidor está refletida no índice de confiança, que atingiu em dezembro o menor nível 

desde julho do ano passado. Do lado empresarial, a alta da confiança em dezembro foi a boa 

notícia do final de 2013, embora, após um ano de declínio, deva ser vista com cautela. (Seção 2)  

• O mercado de trabalho terminou 2013 com desemprego baixo e menor crescimento do 

rendimento real em relação ao do ano anterior. A taxa de desemprego dessazonalizada de 

novembro ficou em 5,2%, com queda de 0,1 p.p. em relação a outubro. Nossa previsão para 

dezembro, com ajuste sazonal, é de 5,3% — ou seja, o mercado de trabalho permaneceu aquecido 

no fim do ano passado, quando se considera a taxa de desemprego. Já em relação à renda do 

trabalho, houve desaceleração para 1,8% no acumulado de 12 meses até novembro de 2013, 

comparado ao crescimento de 4,1% em 2012. (Seção 3)  

• As informações recentes sobre safras e defasagem dos preços administrados permitem 

antever a dinâmica da inflação em 2014. O grupo Alimentação e Bebidas, responsável por mais de 

1/3 da alta do IPCA em 2013, tenderá a influenciar menos a inflação neste ano. O cenário benigno 

para os alimentos está ligado às previsões de boas safras, tanto de lavouras exportáveis como de 

produtos agrícolas relevantes para o abastecimento do mercado interno. Tais estimativas poderão 

suavizar o efeito de eventuais desvalorizações adicionais do câmbio sobre os preços das principais 

commodities, garantindo uma influência menor dos alimentos na inflação de 2014. O desafio da 

política anti-inflacionária reside na condução dos preços administrados. A modestíssima elevação 

desses preços em 2013 impediu que o IPCA encerrasse o ano com elevação muito acima da de 

2012. O resultado consolidado do grupo dos preços administrados, que responde por 30% do 

IPCA, contou com uma contribuição excepcional da tarifa de energia elétrica, que recuou 15,7% 

em 2012 e produziu uma influência negativa de aproximadamente 0,4 ponto percentual no índice 

geral. Por ter sido fruto de ampla renegociação de contratos, um recuo desta magnitude não se 

repetirá. (Seção 4) 

• A politica monetária vem sendo objeto de uma nova rodada de debates entre os analistas a 

partir abril do ano passado, quando o atual ciclo de alta da Selic tomou corpo. De um lado, havia 

os que imaginavam ter o governo finalmente se convencido da inadequação da política monetária 

até então praticada. Sendo assim, seria necessária forte correção de rumo, objetivando trazer a 

inflação para patamar mais baixo. Os adeptos dessa corrente imaginavam a adoção de uma 

estratégia agressiva de alta de juro, capaz de produzir o resultado almejado. Do outro lado do 
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debate estavam os que enxergavam certa restrição política à ação do BC ou aceitação de taxas de 

inflação mais próximas do topo da banda do que da meta propriamente dita. Para estes, o ajuste 

total da taxa de juro seria da ordem de 150 pontos, talvez 200. Não mais do que isso. Os 

integrantes desse segundo grupo se surpreenderam, pois o ano fechou com taxa Selic de 10,0%, 

ou seja, 275 pontos acima dos 7,25% atingidos em outubro de 2012. Como bem recorda nosso 

analista no texto sobre política monetária, debates desse tipo não desaparecem, e tenderão a 

continuar neste início de ano. (Seção 5) 

• O cumprimento da meta de superávit primário de 2013 resultou, em boa medida, do 

recente crescimento da receita, especialmente a de caráter extraordinário.  Para 2014 não se deve 

esperar muito do lado dos gastos públicos, dominados que são por compromissos fixos e 

indexados, o que os torna incomprimíveis. A perspectiva da campanha presidencial torna ainda 

mais remota a possibilidade de cortes de gastos. Uma melhora permanente da receita parece ser a 

única opção para encorpar o superávit no curto prazo. O problema é como aumentar a 

arrecadação diante de um crescimento econômico que se espera fraco e com o forte aumento das 

desonerações tributárias. Assim, o comportamento das receitas não extraordinárias será a variável 

decisiva para o resultado fiscal em 2014. É importante, portanto, acompanhar o seu desempenho 

recente, que é o objetivo da seção de política fiscal. (Seção 6)  

• Outra área problemática é o setor externo, em boa medida, mas não unicamente, devido à 

substancial redução do saldo comercial no ano passado. A maior contribuição para a queda no 

saldo total da balança comercial foi das importações, pois as exportações ficaram praticamente no 

mesmo nível de 2012. Como uma alta do PIB e um câmbio mais desvalorizado em 2014 do que em 

2013, as importações deverão reduzir seu ritmo de expansão, embora ainda devam registrar 

variação positiva. Nas exportações, apenas as manufaturas registraram aumento em 2013. 

Deixando de lado o debate sobre as plataformas de exploração de petróleo, nossa analista avaliou 

o desempenho das principais commodities e das manufaturas. Em relação às manufaturas não 

commodities, um fator importante é o aumento na projeção de crescimento do comércio mundial 

entre 2013 e 2014, de 3% para 4,8%. Por outro lado, na América Latina, principal mercado das 

manufaturas do Brasil, alguns dos nossos principais parceiros, como a Argentina, deverão reduzir 

suas compras. (Seção 7) 

• A seção que analisa a economia internacional destaca a recuperação da economia dos EUA, 

onde o crescimento anualizado de 4,1% do terceiro trimestre (tst) e a perspectiva de expansão de 

2,9% no quarto (tst) sugerem que a economia terá crescido 1,9% em 2013. Se ao longo dos quatro 

trimestres deste ano o crescimento anualizado for de 2,2%, aproximadamente a taxa do produto 

potencial, a alta do PIB de 2014 ante 2013 será de 2,6%. Logo, sem os fortes ventos de proa que 

atingiram os EUA em 2013, principalmente em função do fortíssimo ajuste fiscal no primeiro 
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trimestre, pode-se esperar crescimento próximo a 3% em 2014. Mas mesmo 2013 tendo sido 

relativamente bom, com crescimento de pouco menos de 2% e redução do déficit público em dois 

pontos percentuais do PIB, não é possível afirmar que a expansão autônoma, isto é, independente 

de estímulos fiscais e monetários, esteja dada. (Seção 8)  

• O Observatório Político destaca as dificuldades do processo político-eleitoral até outubro 

deste ano. Se, por um lado, a Presidente Dilma aparece em primeiro lugar na disputa, por outro, 

dois terços da população manifestam o desejo de mudanças nos rumos do país. Nosso analista 

traça dois cenários políticos para 2015 no caso de vitória da presidente. Essa tarefa não é trivial 

pois, como destacado na seção, ela implica identificar a possível composição do ministério a ser 

nomeado pela presidente, para que se possa inferir se esta terá uma maioria parlamentar coesa e 

estável e deduzir a orientação que o governo imprimirá às suas políticas. (Seção 9) 

• A seção Em Foco, de autoria de Fernando Veloso, Samuel Pessôa e Luiza Niemeyer, faz uma 

instigante análise do crescimento chinês a partir de comparações de longo prazo com o 

crescimento do Japão e da Coreia. Nas conclusões os autores destacam que “a dinâmica de 

crescimento nos próximos anos dependerá da competência das autoridades chinesas em explorar 

o potencial ainda existente de catching-up tecnológico e transformação estrutural, ao mesmo 

tempo em que reduzem a taxa de investimento”. (Seção 10) 

Boa leitura! 

Regis Bonelli, Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos 
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O desempenho da indústria em 

novembro e de indicadores 

industriais para dezembro 

implicaram pequena revisão 

para baixo na projeção para o 

crescimento do PIB de 2013: de 

2,4% para 2,3%. 

Gráfico 1: Indicador Mensal do Investimento – IMI * (%) 

 
* Percentuais de crescimento em relação ao trimestre anterior (eixo 
da esquerda) e acumulados em 12 meses em relação aos 12 meses 
anteriores (eixo da direita), médias móveis com ajuste sazonal, nov. 

de 2011 a nov. de 2013, %.                                                                       
Fontes: IBGE e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV. 

1. Atividade Econômica 

 Com a divulgação dos dados da produção industrial de 

novembro, e considerando-se a nossa previsão para 

dezembro, projetamos que a indústria de 

transformação e a indústria extrativa mineral tenham 

crescido respectivamente, sob a ótica das Contas 

Nacionais, 1,8% e -2,6% em 2013. Além disso, nossas 

projeções sugerem uma expansão de 3,2% e 3,6%, 

respectivamente, para a construção e os SIUP no quarto 

trimestre de 2013, em comparação com o mesmo 

período de 2012. Dessa forma, a projeção é que a 

atividade industrial tenha crescido 1,8% no quarto 

trimestre de 2013, naquela mesma base de comparação. Esse resultado implica elevação da 

atividade industrial de 1,4% em 2013, ante -0,8% em 2012. Ainda assim, é um ritmo fraco. 

A alteração no cenário de crescimento da indústria muda as estimativas para os serviços e para a 

conta de impostos. Por exemplo, o desempenho ruim da indústria de transformação afeta a 

projeção para o comércio, que projetamos ter crescido 1,8% no quarto trimestre de 2013, sob a 

ótica das Contas Nacionais, em comparação com o mesmo período de 2012. A conta de impostos, 

por sua vez, tem projeção de somente +2,6% no quarto trimestre de 2013, na mesma base de 

comparação. Consequentemente, no ano de 2013 como um todo os  impostos sobre produtos 

cresceram 3,2% e o comércio somente 2,3%. 

A agropecuária contribuiu positivamente 

para a alta do PIB do quarto trimestre, com 

o aumento do peso de produtos que 

apresentaram, na comparação de 2013 com 

2012, elevado crescimento. Os destaques 

são aqueles que tiveram aumento de 

produtividade (cana-de-açúcar, fumo e 

banana). Mas também houve aumento 

significativo da participação de produtos 

com quedas expressivas na produção 

(laranja e mandioca). Ainda assim 

projetamos que a atividade agropecuária 

tenha se expandido modestamente no 

quarto trimestre de 2013 (em comparação 

com o mesmo período de 2012), fechando o 

ano com crescimento estimado em 7,4% .  
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Gráfico 2: Indicador de Atividade Econômica – IAE * (%) 

 
* Percentuais de crescimento em relação ao trimestre anterior (eixo 
da esquerda) e acumulados em 12 meses em relação aos 12 meses 
anteriores (eixo da direita), médias móveis com ajuste sazonal, nov. 

de 2011 a nov. de 2013, %.                                                                       
Fontes: IBGE e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV. 

Projetamos que o PIB do quarto trimestre de 2013 tenha tido alta de 0,6% em relação ao do 

trimestre anterior (tst). Com isso, as projeções atuais são de que o PIB de 2013 tenha crescido 

2,3% em relação ao de 2012, taxa 0,1 p.p. inferior à nossa projeção anterior. 

Em linha com nossa expectativa, e 

continuando tendência inciada em 

setembro, o Indicador Mensal do 

Investimento do IBRE (IMI) mostra 

aceleração em novembro de 2013 (Gráfico 

1). Em dezembro, a previsão é que a taxa de 

crescimento da média móvel trimestral 

tenha sido positiva. Contudo, tanto o 

câmbio mais depreciado como a menor 

demanda interna (conforme aponta a 

Sondagem da Indústria) tendem a diminuir 

os investimentos. Estes efeitos nos levam a 

revisar preliminarmente a projeção da 

Formação Bruta de Capital Fixo para 5,5% 

no quarto trimestre de 2013 (em 

comparação com 2012), levando a nossa projeção para o ano fechado de 6,4% para 6,3%. 

Também alinhado às nossas expectativas, o Indicador de Atividade Econômica do IBRE (IAE) acusa 

rápida recuperação da taxa de crescimento da média móvel trimestral do PIB mensalizado, como 

indica o Gráfico 2, com crescimento de 0,4% no trimestre findo em novembro em relação ao findo 

em agosto. Essa tendência deve ter sido mantida em dezembro, quando o indicador, como 

assinalado, terá crescido 0,6% (tst), que é nossa previsão para o PIB do quarto trimestre. 

Finalmente, para 2014, a previsão é de crescimento mais modesto do que em 2013: de 1,8%, 

contra 2,3%.   

Regis Bonelli, Silvia Matos e Vinícius Botelho 

2. Expectativas de Empresários e Consumidores1 

Ao final de 2013, as avaliações sobre o presente e as expectativas de consumidores e empresários 

continuavam pouco favoráveis na comparação com os padrões históricos. Embora tenham 

apresentado tendências relativamente distintas nos últimos meses, o nível médio de confiança de 

ambos os grupos ainda consistia, em dezembro, em fator de influência negativa para o 

crescimento da economia brasileira. 

A cautela do consumidor – endividado e com dúvidas em relação ao ritmo de crescimento da 

economia – se reflete no índice de confiança, que atingiu em dezembro o menor nível desde julho 

passado. Do lado empresarial, a alta da confiança em dezembro foi a boa notícia do final de 2013. 

                                                           
1 O autor agradece a colaboração de Vitor Vidal Velho.  
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Gráfico 3: Convergência com Tendências Distintas 

 
* Índices de Confiança Empresarial (agregação dos setores Indústria, 

Serviços, Comércio e Construção) e do Consumidor, média dos últimos 
cinco anos = 100, com ajuste sazonal.                                                               

Fonte e elaboração: IBRE/FGV.  

 

Gráfico 4: Índices da Situação Atual e de Expectativas 
Empresariais* 

 
* média dos últimos cinco anos = 100, com ajuste sazonal.                                                               

Fonte e elaboração: IBRE/FGV.  

 

Embora deva ser tomada com cautela, após 

um ano de declínio, a expressiva magnitude 

da alta do Índice de Confiança Empresarial 

(ICE) em dezembro merece ser analisada.  

Entre os aspectos positivos, o avanço do ICE 

levou o índice a 96,6 pontos, o maior desde 

maio passado (97,0 pontos). A segunda boa 

notícia foi o avanço, pelo segundo mês 

consecutivo, do índice que mede o grau de 

satisfação com a situação dos negócios (ISA-

E). Até então, somente as expectativas 

pareciam reagir ao baque de confiança de 

julho passado.  

Do lado negativo, mesmo com a alta, o ICE 

continua girando abaixo dos 100 pontos da média histórica recente. Além disso, a melhora está 

relacionada, por enquanto, apenas à diminuição do pessimismo, e não ao aumento do otimismo. 

O Gráfico 5 mostra que, no caso da Indústria e de Serviços, principais segmentos monitorados pelo 

IBRE/FGV, a proporção de respostas favoráveis (satisfação com o presente ou otimismo com o 

futuro) ficou relativamente estável nos últimos meses, enquanto a de respostas desfavoráveis 

vem diminuindo. 

A abertura setorial também traz boas e más 

notícias. Em dezembro, houve diminuição 

do percentual de empresas com estoques 

excessivos na indústria, para 7,2%, após ter 

alcançado 10,1% do total em setembro. O 

quadro de desequilíbrio está agora 

praticamente restrito ao segmento 

automobilístico. Caso se consolide, o 

movimento de regularização de estoques 

abre caminho para resultados mais 

favoráveis ao longo do primeiro semestre 

de 2014, condicionados aos níveis de 

demanda, que continuam sendo avaliados 

desfavoravelmente pelo setor.  

No setor de Serviços, a despeito da alta de 4,1% do Índice de Expectativas, o indicador permanece 

inferior à média histórica e reflete um discreto pessimismo. O comércio recebeu uma injeção de 

ânimo ao final do ano, que não parece se estender para o início de 2014. O mesmo pode-se dizer 

do setor da Construção, que vinha em fase de recuperação do otimismo até outubro, com as 

perspectivas de retomada das obras de infraestrutura.  
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Gráfico 5: Por Enquanto, Apenas Diminuição do Pessimismo * 

 

* Proporção de respostas favoráveis e desfavoráveis em todos os quesitos integrantes dos índices de confiança da Indústria e 
de Serviços, com ajuste sazonal. Ponderados primeiramente pelos pesos de cada quesito no respectivo índice de confiança. 

Depois, os resultados de cada setor são agregados de acordo com pesos proporcionais ao PIB de cada segmento, assim como 
no ICE. Fonte e elaboração: IBRE/FGV. 

Em síntese, a evolução relativamente favorável da confiança empresarial ao final de 2013 pode ser 

entendida por enquanto somente como um movimento de diminuição do pessimismo. A melhora 

reflete a expectativa de aceleração moderada da economia no quarto trimestre, após um 

trimestre de queda do PIB, mas o enfraquecimento no segundo semestre já parece ter exercido 

influência negativa sobre os investimentos produtivos. Outro ponto negativo para a economia 

brasileira neste início de 2014 são os níveis baixos de confiança do consumidor. 

Aloisio Campelo Jr. 

3. Mercado de Trabalho  

O mercado de trabalho terminou 2013 com desemprego baixo e menor crescimento do 

rendimento real em relação ao ano anterior. A taxa de desemprego dessazonalizada de novembro 

ficou em 5,2%,2 com queda de 0,1 p.p. ante outubro. Nossa previsão para dezembro, com ajuste 

sazonal, é de 5,3% — ou seja, o mercado de trabalho permaneceu aquecido no fim do ano 

passado, em termos da taxa de desemprego. Já em relação à renda do trabalho, houve 

desaceleração para 1,8% nos 12 meses até novembro, comparado ao crescimento de 4,1% em 

2012.  

A taxa de expansão em doze meses da população ocupada mostra queda de 1,8% até agosto de 

2013 para 1% até novembro na PME. No CAGED, também há piora, como veremos adiante.  

A Tabela 1 mostra que foram gerados, na média de doze meses, mais de 484 mil de empregos em 

2012 e 453 mil em 2011 nas seis regiões metropolitanas pesquisadas na PME. Já entre novembro 

                                                           
2 Dessazonalização feita a partir dos dados da PME/IBGE. 
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Tabela 1: Variação do Total de Vagas da PME (média de doze meses) 

 

Fontes: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 

de 2012 e de 2013, somente 227 mil empregos foram criados, revelando uma redução 

significativa. A abertura dos dados da PME indica que a construção civil foi o setor que apresentou 

maior desaceleração, com criação de 79 mil vagas em 2012 e destruição de 19 mil postos até 

novembro de 2013 — uma virada negativa de quase 100 mil empregos.  

A indústria continuou a apresentar resultados ruins, destruindo postos de trabalho pelo segundo 

ano consecutivo (-23 mil vagas). Os serviços domésticos tiveram grande contração em 2013, 

eliminando 111 mil vagas, ante redução de 32 mil em 2012. Chama atenção também a forte 

desaceleração no setor de intermediação financeira, que gerou 101 mil vagas em 2012 e somente 

32 mil em 2013. O comércio, apesar da menor expansão, criou 72 mil postos em 2013, 

permanecendo como um importante empregador. A administração pública (178 mil) foi o único 

setor que apresentou aceleração na geração de emprego. E o setor de outros serviços (99 mil) 

praticamente manteve o mesmo nível médio de aumento de vagas, nessa base de comparação. 

Como a PME possui cobertura restrita, os dados do CAGED foram utilizados para analisar a 

evolução dos postos de trabalho com carteira no país como um todo. Assim como na PME, 

observou-se forte desaceleração na criação de vagas segundo aquela fonte. O crescimento na 

geração de empregos formais passou de 5,8% em 2011 para 3,3% em 2012 e para apenas 1,6% em 

2013.  

Em 2012, houve setores que apresentaram crescimento elevado no Caged, mas em 2013 todos 

cresceram abaixo de 2%. Setores importantes do mercado de trabalho, como serviços (51% do 

total) e comércio (20%) apresentaram forte desaceleração em 2013, com reduções da taxa de 

crescimento de, respectivamente, 4% para 2% e 3% para 1,9%. Mas a freada mais forte foi 

observada no setor de construção civil (8% do total), que cresceu acima de 7% em 2012 e reduziu 

seu ritmo para somente 1,6% em 2013. A indústria da transformação, responsável por mais de 

16% do total de vagas, continua apresentando fracos resultados.  
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Tabela 2: Taxa de Crescimento das Vagas Formais (em doze meses) com base no CAGED (%) 

 

Fontes: CAGED/MT. Elaboração: IBRE/FGV. 

Os resultados da PME e do Caged indicam que a desaceleração foi generalizada, mas alguns 

setores sofreram quedas mais fortes do que outros, como no caso da construção civil. A baixa taxa 

de desemprego (fruto de estagnação da PEA no acumulado de 12 meses, apesar de reduções 

recentes), acompanhada do menor crescimento da renda, mostra perda de dinamismo no 

mercado de trabalho, mas sem uma piora drástica. 

Rodrigo Leandro de Moura e Fernando de Holanda Barbosa Filho 

4. Inflação 

Antevendo a Inflação de 2014 

 A análise de informações recentes sobre safras e defasagem dos preços administrados permite 

antever preliminarmente a dinâmica da inflação em 2014. O grupo Alimentação e Bebidas, 

responsável por mais de 1/3 da alta do IPCA em 2013, tenderá a influenciar menos a inflação neste 

ano. Em janeiro de 2013, por exemplo, essa classe de despesa subiu 2%, enquanto o reajuste 

médio em janeiro de 2014 deve ficar pouco acima de 1%, como antecipado pelo monitor da 

inflação da FGV. O cenário benigno para alimentos está ligado às previsões de boas safras, tanto 

de lavouras exportáveis como de produtos agrícolas relevantes para o abastecimento do mercado 

interno.  Tais estimativas, se confirmadas, poderão mitigar o efeito de eventuais desvalorizações 

adicionais do câmbio sobre os preços das principais commodities, garantindo uma influência 

menor dos alimentos na inflação de 2014.  

Apesar da trégua que se desenha para a agricultura, o desafio reside na condução dos preços 

administrados. A alta de apenas 1,6% desses preços em 2013 foi determinante para que o IPCA 

encerrasse o ano com elevação de 5,91%. Caso contrário, o índice se aproximaria do teto da meta, 

de 6,5%. O resultado consolidado do grupo dos preços administrados, que responde por 30% do 

IPCA, contou com uma contribuição excepcional da tarifa de energia elétrica, que recuou 15,7% 

em 2012 e produziu uma influência negativa de 0,5 ponto percentual no índice geral. Por ter sido 

fruto de ampla renegociação de contratos, um recuo desta magnitude não se repetirá. 

A partir de fevereiro, portanto, a influência da queda do preço da energia se dissipará, levando a 

taxa em 12 meses do IPCA para nível próximo a 6%. A permanência do índice nesse patamar 
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dependerá do que acontecer com os preços administrados, lembrando-se que, em anos eleitorais, 

aumentos para essa categoria são menos frequentes, principalmente entre os itens que não 

possuem regras contratuais. Logo, torna-se difícil antecipar a influência desses reajustes na 

inflação, pois não se sabe se ocorrerão e, caso ocorram, em que magnitude. Mesmo assim, num 

cenário plausível, estima-se que a taxa de variação dos preços administrados avance para 4,5% em 

2014. 

Outra fonte de pressão — que, ao contrário dos administrados, exerce influência ininterrupta 

sobre a inflação — vem dos serviços livres. Esta categoria, que também responde por 30% do 

IPCA, fechou 2013 com alta de 8,8%, igual a de 2012. Como o aumento do salário mínimo em 2014 

é menor do que o do ano passado, os serviços livres, que contêm preços pautados por esse 

referencial, tendem a desacelerar, reduzindo a influência do grupo no índice pleno. Os preços de 

serviços que seguem o salário mínimo, contudo, estão longe de ser a maioria. 

Adicionalmente, a aproximação da Copa do Mundo, impulsionando a demanda e encarecendo a 

oferta em face de um mercado de trabalho apertado, pode sustentar ou mesmo ampliar a 

influência da alta dos preços dos serviços de hospedagem, alimentação e transporte.  

Sobre este tema, o Bacen publicou, em seu último relatório de inflação, um box com apoio em 

farta evidência empírica que trata do impacto de megaeventos esportivos no IPCA. Como o Brasil 

sediará dois megaeventos em curto intervalo de tempo, as potenciais pressões inflacionárias 

somente se dissiparão a partir de 2017.  

O cenário vislumbrado para 2014 nos leva a crer que haverá participação maior dos preços 

administrados na inflação, sem que se abra espaço para uma desaceleração significativa dos 

preços dos serviços livres. Se essas expectativas se confirmarem, a inflação de 2014 ultrapassará a 

de 2013. Caberá ao grupo alimentação determinar a diferença entre as duas taxas. 

Salomão Quadros e André Braz 

5. Política Monetária 

Política de Juro Bem Perto de uma “Parada Técnica” 

Quando o atual ciclo de alta da taxa Selic tomou corpo, a partir de abril de 2013, acendeu-se 

intenso debate entre analistas e participantes de mercado. De um lado, havia os que imaginavam 

ter o governo finalmente se convencido da inadequação da política monetária até então 

praticada. Sendo assim, far-se-ia necessária substancial correção de rumo, objetivando trazer a 

inflação para patamar mais baixo, mais perto dos 4,5%. Os que pensavam dessa maneira 

vislumbravam uma estratégia agressiva de alta de juro, do tipo “whatever it takes”, capaz de 

produzir o resultado almejado.  

Do outro lado do debate estavam os que enxergavam certa restrição política à ação do Banco 

Central ou aceitação de taxas de inflação mais próximas do topo da banda do que da meta 

propriamente dita. Para estes, o ajuste total da taxa de juro seria da ordem de 150 pontos, talvez 

200. Não mais do que isso. Os integrantes desse segundo grupo se surpreenderam, pois o ano 
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fechou com taxa Selic de 10,0%, ou seja, 275 pontos acima dos 7,25% atingidos em outubro de 

2012.   

Debates desse tipo não desaparecem. Por conseguinte, o que se vê neste início de ano nada tem 

de excepcional. Nesse caso particular, a discussão se alimenta do fato de que, nos últimos tempos, 

a verdadeira taxa de inflação tem sido artificialmente reprimida. Cedo ou tarde, estratégia desse 

tipo se esgota, dando-se início a uma fase de inflação corretiva. Para 2014, o próprio Banco 

Central trabalha com a hipótese de preços administrados em alta de 4,5%, percentual bem 

superior ao registrado em 2013 (1,6%). Correção dessa ordem, na presença de política fiscal 

expansionista e confiança do público ainda não inteiramente resgatada, parece exigir certa 

agressividade da política de juro, na hipótese de se desejar inflação substancialmente inferior à 

observada ultimamente. Tal raciocínio justificaria apostas de ajustes mais arrojados de taxa de 

juro.  

É preciso considerar, porém, que, desta vez, o debate está sendo mais bem “sinalizado” pelo BC. 

Diferentemente do que acontecera antes, a autoridade monetária já deu pistas do que pretende 

fazer. Primeiro, no comunicado da reunião do Copom de novembro, os dirigentes do BC não 

apenas lembraram que a fase de alta do juro começara em abril, mas também deixaram 

transparecer menor grau de preocupação com o declínio da inflação, supostamente porque isto 

estaria assegurado. Segundo, em 5 de dezembro, o presidente Tombini avisou que o BC “não sairá 

de cena” no mercado cambial, dando a entender que eventuais pressões inflacionárias advindas 

do câmbio seriam contidas por meio de intervenções (swaps), e não apenas por movimentos de 

taxa de juro. Terceiro, em 10 de dezembro destacou a presença de “incerteza sobre a intensidade 

com que a inflação irá reagir às ações de política”, observação passível de ser interpretada como 

sinal de disposição para aguardar os resultados dos ajustes de juro já efetuados. Por fim, o fato de 

a data de referência (6/12) das projeções do Relatório de Inflação de dezembro ter ficado muito 

próxima do Copom de novembro (quando os sinais acima listados começaram a ser dados) 

significa que os resultados das projeções não constituíram novidade para os dirigentes do BC.  

Diante de tudo isso, concluímos que, neste início de ano, o BC promoverá uma ou duas altas de 

juro de 25 pontos. Na ausência de fatores extraordinários, o novo patamar da taxa Selic será 

mantido por um bom tempo.   

José Júlio Senna 

6. Política Fiscal 

Como Vai a Arrecadação Tributária Federal Recorrente?  

O Ministro da Fazenda anunciou no começo deste mês que a União teria cumprido sua meta de 

superávit primário do ano passado, resultado em boa medida devido ao recente crescimento da 

receita, especialmente a de caráter extraordinário.  
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Para 2014, quando se analisa o panorama fiscal, não se deve esperar muito do lado dos gastos 

públicos. Estes são dominados por compromissos fixos (salários) e indexados (benefícios sociais e 

juros), o que dificulta qualquer redução. A perspectiva da campanha presidencial torna ainda mais 

remota a possibilidade de cortes. Uma melhora permanente da receita parece ser a única opção 

para encorpar o superávit no curto prazo.  

O problema é como aumentar a arrecadação diante de um crescimento econômico pífio e com o 

forte aumento das desonerações tributárias, segundo as próprias estimativas oficiais. Em 2014, o 

comportamento das receitas não extraordinárias será a variável decisiva para o resultado fiscal. É 

importante, portanto, acompanhar o seu desempenho recente.  

A Receita Federal do Brasil (RFB) arrecadou em 2013, até novembro, pouco mais de R$ 1 trilhão 

correntes: crescimento real de 3,6% sobre igual período de 2012, superior ao aumento do PIB. 

Este bom desempenho, no entanto, precisa ser qualificado. Quase dois terços do ganho real 

acumulado no ano (R$ 37 bilhões) provieram de duas fontes excepcionais: o parcelamento de 

antigas dívidas tributárias previstos na Lei 12.865/13 (R$ 20,4 bilhões em novembro) e o 

recolhimento extraordinário de IRPJ/CSLL/PIS/COFINS (R$ 4 bilhões em maio).  

A RFB, por sua vez, alega que as desonerações tributárias dispararam (mais R$ 28,4 bilhões). Não 

fosse isso, a arrecadação teria crescido 4,4%, mesmo sem as duas receitas excepcionais 

anteriormente citadas. O problema é que o efeito das renúncias tributárias permanecerá e até se 

expandirá em 2014, puxado pela desoneração da folha de novos e grandes setores. Por outro 

lado, não há expectativa de novas captações extraordinárias de receitas (o resíduo do último 

refinanciamento renderá R$ 2 bilhões por mês). A evolução passada que importa para balizar a 

futura é a da arrecadação tributária recorrente – total informado pela RFB, excluindo-se “outras 

receitas”. Neste caso, o crescimento acumulado no ano passado até novembro foi de apenas 1,6% 

ante igual período de 2012, taxa inferior à do PIB. Porém, quando se detalha e se diferencia o 

escopo temporal de análise, mudam as perspectivas sobre o desempenho dessa receita.  

A evolução da arrecadação federal acumulada em doze meses até novembro, expressa em 

proporção do PIB, é apresentada na Tabela 3 a seguir para os anos entre 2008 e 2013. A 

arrecadação recorrente aumentou de 22,48% para 22,89% do PIB em cinco anos. Foram fortes as 

oscilações: se a crise global diminuiu essa carga em 1,3 ponto do PIB entre novembro de 2008 e de 

2010, houve uma rápida recuperação de 1,9 ponto até novembro de 2012, mas uma ligeira 

redução de 0,2 ponto até o mesmo mês de 2013. Para o ganho de carga de 0,4 ponto do PIB ao 

longo dos últimos cinco anos, foi decisiva a tributação da base salário (incremento de quase um 

ponto graças a contribuição previdenciária, apesar das desonerações). Houve queda do 

recolhimento pelas empresas sobre vendas e lucros, ainda que em parte essa perda tenha sido 

compensada por mais arrecadação junto a bancos e sobre importações.     
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Tabela 3: Arrecadação Tributária Federal (% do PIB, acumulado 12 meses até novembro de cada ano) 

 

* Importação = II + IPI/Importação. Receita dos Bancos = IRPJ + COFINS + PIS/PASEP + CSLL Entidade Financeiras. Receita das 
Empresas = IRPJ + COFINS + PIS/PASEP + CSLL Demais Empresas. Lucro = IRPJ + CSLL. Salário = Previdenciaria + IRRF Trab. 

Fontes: RFB e IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 

Gráfico 6: Crescimento Real da Arrecadação Tributária 
Recorrente (variação em relação a igual período do ano anterior) 

 
                 Fontes: RFB e IBGE. Elaboração: IBRE/FGV.  

 

O futuro pode apontar também em direção positiva, a julgar pela evolução desde 2008 da 

variação real da arrecadação recorrente no mês, acumulada no último trimestre ou nos últimos 12 

meses, comparada a igual período do ano anterior (Gráfico 6). Quando as curvas da variação 

trimestral ou mensal cortam a anualizada, isso indica mudança de tendência. Se correm por baixo, 

o crescimento anual desacelera (como entre meados de 2010 e 2012). Em 2013, o crescimento 

mensal foi melhor que o anualizado em todos os meses, e o mesmo ocorreu com o trimestral 

desde maio. Há, portanto, uma visível melhora das taxas de crescimento quando o foco é o 

período mais recente.  

 Dessa forma, contrariando o senso comum, 

a evolução pós-crise da receita federal 

recorrente não apresentou desempenho 

tão ruim quando comparado ao do PIB, 

mesmo com a concessão indiscriminada de 

renúncias. Se é certo que haverá 

crescimento da arrecadação recorrente em 

2014, a dúvida passa ser se será suficiente 

para compensar os recolhimentos 

excepcionais realizados no ano anterior.  

Em resumo, a arrecadação recorrente de 

tributos federais não está mal, já tendo se 

recuperado e superado a que era registrada 

antes da crise global. Adicionalmente, há viés de ligeira alta nos próximos meses. Por outro lado, 

isso deveria servir de alerta: a arrecadação já elevada significa menor raio de manobra para se 

promover um vigoroso ajuste fiscal baseado em novo aumento de carga tributária, como foi o 

padrão brasileiro no pós-Real. 

Érica Diniz e José Roberto Afonso 
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Gráfico 7:  Importações Brasileiras: Desempenho 2013 (%) 

 
Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IBRE/FGV.  

 

Gráfico 8: Variação nos Índices de Preços e Quantidade (%)  

2012/2013 

 
Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IBRE/FGV.  

7. Setor Externo 

O superávit da balança comercial em 2013 

foi de US$ 2,6 bilhões (queda de US$ 16,8 

bilhões em relação a 2012). Essa retração 

deveu-se à piora no déficit da conta de 

petróleo e derivados, que saltou de US$ 5,4 

bilhões para US$ 20,3 bilhões entre 2012 e 

2013, devido a problemas associados à 

operação das plataformas de petróleo.  

A maior contribuição para a queda no saldo 

total da balança comercial foi das 

importações (+7,4%), pois as exportações 

ficaram praticamente no mesmo nível de 

2012 (-0,2%). Entre as importações, o destaque foi o aumento no grupo de combustíveis e 

lubrificantes (Gráfico 7), liderado pelas compras de petróleo (+22%). Isso fez com que este grupo 

registrasse a segunda maior contribuição para a alta das importações (32% do aumento total), em 

seguida às de matérias primas (40%), que continuam sendo o principal item das importações 

brasileiras (participação de 44% no total da pauta).  

Segundo a Secretaria de Comércio Exterior 

(SECEX), US$ 4,5 bilhões de importações de 

petróleo registradas em 2013 se referem ao 

ano de 2012. Feita esta correção, as 

importações totais do país teriam 

aumentado 5,3%. Logo, num cenário de 

volta à normalidade das operações de 

petróleo, o principal determinante para o 

desempenho das importações passa a ser as 

matérias primas e os bens de capital, que 

têm alta correlação com o nível de atividade 

doméstica. Supondo correta a projeção 

média de mercado de que o PIB em 2014 

crescerá menos do que em 2013, as importações deverão reduzir seu ritmo de expansão, embora 

ainda devam registrar variação positiva em relação ao ano passado. A desvalorização cambial 

também contribuirá para reduzir a expansão das importações.  

Nas exportações, apenas as manufaturas registraram aumento (+2,6%) em 2013. Deixando de lado 

o debate sobre as plataformas de exploração de petróleo (a SECEX seguiu a metodologia de 

operações entre residentes e não residentes), interessa avaliar o desempenho das principais 

commodities (cerca de 60% das exportações totais do país) e das manufaturas.  
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Gráfico 9:  Indicadores de Câmbio* 

 
*Os índices se referem ao acumulado no ano, em 2013 o índice é a média 
móvel 12 meses até novembro. A taxa real efetiva foi deflacionada pelo 

INPC. Base: 2005. 

 Fonte: Banco Central. Elaboração: IBRE/FGV.  

 

O valor da cesta das commodities 

exportadas registrou um recuo entre 2012 e 

2013 (-3,2%), observando-se queda nos 

preços e aumento na quantidade, 

movimento associado ao desempenho das 

commodities agrícolas (Gráfico 8). Os dois 

principais produtos (minério de ferro e soja) 

tiveram aumento em valor, mas o terceiro 

(petróleo em bruto) sofreu queda no preço 

(-8,2%) e na quantidade (-30%). O aumento 

na produção de petróleo deverá elevar o 

quantum exportado, e mesmo que os 

preços agrícolas caiam (expectativa de safra 

elevada de soja), um crescimento ao redor 

de 8% na China (projeção OCDE) deverá garantir elevação da quantidade. Logo projetamos um 

crescimento positivo em valor (2%) para a cesta de commodities exportadas.  

Em relação às manufaturas não commodities, um fator importante é o aumento na projeção de 

crescimento do comércio mundial entre 2013 e 2014, de 3% para 4,8%. Apesar disso, na América 

Latina, principal mercado das manufaturas do Brasil, alguns dos principais parceiros, como a 

Argentina, deverão reduzir suas compras. Por outro lado, para que a indústria brasileira se 

beneficie da expansão mundial, o efeito da desvalorização cambial precisa começar a se 

manifestar nas exportações. Destacamos dois indicadores de câmbio publicados pelo Banco 

Central (Gráfico 9). No caso da taxa efetiva real, apesar de a desvalorização ser acentuada, ainda 

não se voltou ao patamar do ano base de 2005, quando as exportações de manufaturas cresciam 

em termos de quantidade. No caso do indicador câmbio/salário, a elevação do custo do trabalho 

indica que seria necessária desvalorização adicional para haver melhora. Conclusão: o debate 

sobre o efeito do câmbio deve continuar em 2014.  

De qualquer forma, mesmo com movimentos cambiais moderados, o saldo comercial deverá ser 

maior do que em 2013 — entre US$ 7 a 9 bilhões. No entanto, estamos no início do ano e novas 

revisões para esta projeção podem ocorrer.  

Lia Valls Pereira 

8. Panorama Internacional 

Economia Americana: Crescimento Próximo de 2% em 2013 

O Bureau of Economic Analysis (BEA) divulgou recentemente a segunda revisão do PIB norte-

americano do terceiro trimestre de 2013. Nova surpresa positiva. A primeira revisão havia elevado 

o crescimento do terceiro trimestre em relação ao segundo de 2,8% pra 3,6% (taxa anualizada, 

com ajuste sazonal). A última atualização elevou este número para 4,1%. 
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O crescimento de 4,1% do terceiro trimestre ante o segundo e a perspectiva de expansão de 2,9% 

no quarto (ante o terceiro) sugerem que a economia americana crescerá 1,9% na média de 2013 

ante 2012, 0,4 ponto percentual acima de nossa estimativa feita em dezembro de 2012. 

O carregamento estatístico do produto de 2013 para 2014 será de 1,2%. Se, ao longo dos quatro 

trimestres de 2014, o crescimento anualizado for de 2,2%, aproximadamente a taxa do produto 

potencial, a alta do PIB de 2014 ante 2013 será de 2,6%. Sem os fortes ventos de proa que 

atingiram os Estados Unidos em 2013, principalmente em função do fortíssimo ajuste fiscal no 

primeiro trimestre conhecido por “abismo fiscal”, pode-se esperar crescimento próximo a 3% em 

2014. A economia americana encontra-se em plena rota de recuperação. 

Apesar de o ano de 2013 ter sido muito bom para a economia dos EUA – crescimento de pouco 

menos de 2% com redução do déficit público em dois pontos percentuais do PIB –, não é possível 

afirmar que a expansão autônoma, isto é, independente de estímulos fiscais e monetários, esteja 

dada. Preocupa, em particular, o fato de ter sido muito elevada a contribuição da acumulação de 

estoques para o crescimento da formação bruta de capital fixo do setor privado. Enquanto a FBCF 

cresceu 1,2%, 2,2% e 4,1%, respectivamente, nos primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2013, 

a contribuição da acumulação de estoques para este crescimento foi de, respectivamente, 1,4 

p.p., 0,6 p.p. e 2,3 p.p. 

Até segunda ordem, ainda nos parece que o início do processo de elevação das taxas de juros 

ficará para meados de 2015. O comportamento do mercado de trabalho e da renda e o 

investimento privado nos próximos trimestres serão essenciais para que o crescimento autônomo 

da economia americana volte a ser uma realidade. Enquanto esta realidade não se materializar, 

podemos esperar Fed Funds zerados. 

Samuel Pessôa 

9. Observatório Político 

Cenários para a Presidente Dilma em 2015 

As últimas pesquisas de opinião vêm mostrando o quão complicado poderá ser o processo 

político-eleitoral até outubro de 2014. Se, por um lado, a Presidente aparece em primeiro lugar na 

disputa pelo Planalto, por outro, dois terços da população manifestam o desejo de mudanças nos 

rumos do país.  

De qualquer forma, não é exagero dizer que a Presidente Dilma desponta como candidata favorita 

à presidência. Assim, vale a pena especular sobre os cenários políticos no caso da vitória da atual 

presidente, e sobre as condições mais propícias à execução de um sólido ajuste fiscal, tido por 

muitos economistas como essencial para a saúde econômica do Brasil. 

Esboçar cenários políticos para 2015 implica (1) identificar a possível composição do ministério a 

ser nomeado pela presidente, para que se possa (2) inferir se este terá uma maioria parlamentar 
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coesa e estável, e (3) deduzir a orientação que o governo imprimirá às suas políticas. Não é um 

exercício simples.  

Uma primeira hipótese é que a Presidente Dilma ganhe no primeiro turno ou vença o segundo 

turno com larga folga, como em 2010. Ambas as possibilidades poderão ser apresentadas como 

uma grande conquista pessoal da presidente, pois terá triunfado com base em sua política 

econômica, severamente criticada por diversos analistas. Suponhamos também que o PT tenha 

êxito no projeto de ser o maior partido tanto no Senado quanto na Câmara e de empalmar, pela 

primeira vez em sua história, o Executivo de um ou mais estados do Sudeste. Esse resultado 

provavelmente levaria à reiteração da ampla coalizão majoritária que tem sustentado o atual 

governo, mas com vários ajustes, possivelmente no sentido de torná-la mais homogênea do ponto 

de vista ideológico. Trata-se de um cenário político otimista, sob o qual Dilma e seu partido 

emergem mais fortes do que hoje se encontram, mas que, todavia, tem implicações econômicas 

distintas. 

Um governo Dilma mais forte poderá persuadir a presidente de que tem lastro político suficiente 

para fazer um profundo ajuste fiscal em 2015. Conquanto seja muito provável que ela não vá 

prometer esse ajuste durante a campanha eleitoral, não será difícil formular justificativas que 

convençam seus eleitores desprevenidos e aliados mais à esquerda da necessidade de uma 

revisão substancial da política de gastos públicos no primeiro ano do novo mandato. 

Um governo Dilma politicamente mais forte, contudo, poderá igualmente persuadir a presidente 

de que recebeu um mandato das urnas para manter a essência da política econômica 

implementada desde 2011 e fazer apenas um ajuste fiscal superficial.  

Ou seja, um cenário político muito bom para a presidente e o PT não necessariamente se traduzirá 

no tão esperado ajuste fiscal em 2015 — mas ao menos cria condições propícias para que isso 

ocorra. 

Esbocemos agora um cenário menos otimista do ponto de vista político. Dilma ganha no segundo 

turno e com uma diferença pequena em relação ao segundo colocado. O PT não logra obter a 

liderança nas duas Casas do Congresso, nem tem o êxito esperado nas eleições para os governos 

estaduais. O Legislativo, seguindo tendência iniciada em 1990, continua altamente fragmentado. 

Os partidos aliados se veem em condições de pressionar duramente a presidente para que 

distribua os cargos no Executivo de maneira mais equânime — isto é, que privilegie menos o PT. 

Que incentivos esse cenário geraria para o ajuste fiscal? Diferentes equilíbrios são possíveis, e 

muito vai depender do peso específico dos partidos, de lideranças individuais e de grupos de 

interesse dentro da coalizão governativa. O mais provável é que se ratifique o estilo decisório que 

tem caracterizado o atual mandato da Presidente Dilma, marcado por idas e vindas e o faz-não-

faz. Isto é, a presidente terá que tatear em um terreno minado, o que pode reconduzi-la ao 

experimentalismo e ao incrementalismo no tocante à política econômica em geral e à política 

fiscal em particular. O ajuste poderá começar profundo para, rapidamente, tornar-se superficial 

ou vice-versa. 
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Gráfico 10: Evolução da Produtividade Total dos Fatores (PTF)  
China, Japão e Coreia do Sul (2005=1) 

 
Fonte: Penn World Table 8.0. Elaboração: IBRE/FGV.  

 

Tabela 4: Desaceleração do Crescimento da PTF                                                                                          
China, Japão e Coreia do Sul (%) 

 
Fonte: Penn World Table 8.0. Elaboração: IBRE/FGV.  

 

A dez meses das eleições, é impossível consignar probabilidades a cada um dos dois cenários. O 

fundamental a registrar é que aqueles que advogam um forte ajuste fiscal em 2015 e não gostam 

do desempenho da Presidente Dilma talvez se vejam na incômoda situação de, no caso de seu 

êxito eleitoral tornar-se inevitável, torcer para que ela e seu partido colham brilhantes vitórias em 

outubro de 2014. 

Octavio Amorim Neto 

10. Em Foco IBRE: O Crescimento Chinês em Perspectiva Comparada 

Há grande dificuldade em interpretar a 

desaceleração do crescimento da economia 

chinesa nos últimos anos. Em particular, em 

que medida ela é permanente ou 

transitória? Caso seja permanente, qual a 

provável magnitude da queda do 

crescimento e como se dará a transição 

para taxas mais baixas (pouso suave ou 

pouso forçado)?  

Uma forma de abordar essas questões, que 

adotaremos nesta seção, é fazer uma 

análise comparativa da trajetória de 

crescimento da China com experiências 

bem-sucedidas, como os casos do Japão e da Coreia do Sul.3 O ponto de partida é o Gráfico 10, 

que apresenta a evolução da produtividade total dos fatores (PTF) nas três economias. Por 

incorporar o progresso tecnológico, a PTF é um determinante fundamental do crescimento no 

longo prazo. 

Nota-se que no Japão e na Coreia há clara inflexão na taxa de crescimento da PTF ao longo do 

processo de desenvolvimento. O aumento da PTF sofreu forte desaceleração no Japão a partir de 

1970 e na Coreia desde 1988. No caso da China, após um período de crescimento extraordinário a 

partir do final da década de 1970, a PTF passou a se expandir a um ritmo menor desde 2007, 

embora ainda não esteja claro se essa 

desaceleração foi permanente. 

A Tabela 4 reporta a taxa de crescimento da 

PTF nos anos anteriores à desaceleração, 

nos cinco anos seguintes e no período até 

2011, o último dado disponível. Dois fatos 

                                                           
3 Uma abordagem semelhante foi utilizada por pesquisadores do Development Research Center do Conselho de Estado da China 

no livro “Armadilha da Renda Média: Visões do Brasil e da China”, org: Lia Valls Pereira, Fernando Veloso e Zheng Bingwen. 

Editora FGV, 2013. 



22 |   

 

 

Gráfico 11: Evolução da Produtividade Total dos Fatores (PTF)  
China, Japão e Coreia do Sul (PTFEUA 2005=1,0.) 

 
Fonte: Penn World Table 8.0. Elaboração: IBRE/FGV.  

 

Gráfico 12: Evolução da Renda Per Capita                                       
China, Japão e Coreia do Sul * 

* A data zero representa 1970, 1988 e 2007 para Japão, Coreia e China, 
respectivamente. A renda per capita é medida em paridade de poder de 

compra (dólares constantes de 2005). Fonte: Penn World Table 8.0. 
Elaboração: IBRE/FGV.  

 

são notáveis na tabela. Primeiro, a taxa de crescimento da PTF chinesa antes de 2007, 4,1% ao ano 

(a.a.), aproxima-se da experiência do Japão, 3,9%, e é maior do que a da Coreia, de 2,4% a.a. 

Segundo, após a desaceleração, a PTF da China continuou a crescer a uma taxa bem mais elevada 

do que as do Japão e da Coreia. 

A seguir, definiremos a data zero para cada economia como o ano em que a taxa de crescimento 

da PTF apresentou forte desaceleração. A data zero para Japão, Coreia e China será, 

respectivamente, 1970, 1988 e 2007. O Gráfico 11 reproduz a informação do Gráfico 10 com as 

datas alteradas, de sorte que o momento zero para cada economia será conforme definido acima. 

Outra alteração é que a PTF de cada país é calculada em relação ao nível da PTF dos Estados 

Unidos em 2005, o que torna o valor comparável entre os países.  

O Gráfico 11 indica que a desaceleração do 

crescimento da PTF de Japão e Coreia 

ocorreu quando os dois países tinham 

atingido um nível correspondente a cerca 

de 70% da PTF dos Estados Unidos em 

2005. Por outro lado, a PTF chinesa em 

2007 equivalia a apenas 40% da PTF 

americana, o que indica que ainda existe 

um potencial expressivo de catching up 

tecnológico na China. 

O Gráfico 12 apresenta a evolução da renda 

per capita nos três países, medida em 

paridade de poder de compra (PPP). Enquanto a renda per capita de Japão e Coreia no momento 

da desaceleração do crescimento da PTF era próxima de 10.000 dólares (PPP), a renda per capita 

chinesa em 2007 era de somente 6.600 

dólares, o que sugere que a China ainda 

poderá crescer durante alguns anos a taxas 

elevadas.4   

Os Gráficos 13 e 14 apresentam a evolução 

da taxa de investimento e da produtividade 

marginal do capital, medidos em PPP. O 

Gráfico 13 evidencia que a taxa de 

investimento da China era similar à de Japão 

e Coreia na década que precedeu a 

desaceleração (cerca de 35% do PIB). No 

entanto, a partir de 2007 a taxa de 

investimento chinesa aumentou de forma 

                                                           
4 Uma conclusão similar é obtida se usarmos o produto por trabalhador em vez da renda per capita. 
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Gráfico 15: Evolução da Participação do Emprego Agrícola no 
Emprego Total - China, Japão e Coreia do Sul * 

 
* A data zero representa 1970, 1988 e 2007 para Japão, Coreia e China, 
respectivamente. Fonte: Banco Mundial. World Development Indicators. 

Elaboração: IBRE/FGV.  

 

Gráfico 14: Evolução da Produtividade Marginal do Capital  
China, Japão e Coreia do Sul * 

 
* A data zero representa 1970, 1988 e 2007 para Japão, Coreia e China, 
respectivamente. A produtividade marginal do capital é calculada com 

base em dados medidos em PPP. Fonte: Penn World Table 8.0. 
Elaboração: IBRE/FGV. 

Gráfico 13: Evolução da Taxa de Investimento                              
China, Japão e Coreia do Sul * 

 

* A data zero representa 1970, 1988 e 2007 para Japão, Coreia e 
China, respectivamente. A taxa de investimento é medida em PPP. 

Fonte: Penn World Table 8.0.                                                             
Elaboração: IBRE/FGV. 

significativa, atingindo 50% em 2011, o que destoa do padrão observado nas experiências bem-

sucedidas. Como mostra o Gráfico 14, a produtividade marginal do capital na China estava 

próxima da observada no Japão e Coreia no momento da desaceleração, e tem caído desde 2007.  

Finalmente, o Gráfico 15 ilustra o processo de transformação estrutural do Japão, Coreia e China. 

Os dados sugerem que o processo de transformação estrutural da China ainda está longe de se 

completar. Enquanto a participação relativa do emprego agrícola era de 41% na China em 2007, na 

Coreia essa proporção era de somente 21% no momento da desaceleração da PTF. No Japão, a 

participação relativa do emprego agrícola era de 10% dez anos após a desaceleração.5 Isso indica 

que a China ainda possui um potencial elevado de elevação da produtividade agregada por meio 

do deslocamento do trabalho do setor 

agrícola, de produtividade mais baixa, para 

os setores de alta produtividade (indústria e 

serviços). 

Em resumo, se tomarmos as experiências de 

Japão e Coreia como referência, há sinais 

conflitantes em relação à natureza da 

desaceleração recente do crescimento da 

PTF chinesa. Se, por um lado, ainda existe 

um potencial expressivo de crescimento da 

PTF, por outro, o fato de que a taxa de 

investimento da China até 2007 era similar à 

que Japão e Coreia tinham no momento em 

que ocorreu uma desaceleração 

                                                           
5 A base do World Development Indicators não tem dados para o Japão no período anterior à desaceleração. 
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permanente do crescimento da PTF nestes dois países indica que não pode ser descartada a 

possibilidade de que isso também aconteça na China (onde a taxa de investimento, inclusive, 

continuou a subir depois de 2007). 

Com base nessas evidências, nossa avaliação é que a dinâmica de crescimento nos próximos anos 

dependerá da competência das autoridades chinesas em explorar o potencial ainda existente de 

catching-up tecnológico e transformação estrutural, ao mesmo tempo em que reduzem a taxa de 

investimento. 

Fernando Veloso, Samuel Pessôa e Luiza Niemeyer 
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