
1 |   

 

 

 

Desaceleração se Intensifica, com Economia em Compasso de Espera 

Eleitoral 

Os indicadores econômicos divulgados desde a última edição deste Boletim não trouxeram 

novidades capazes de alterar o quadro que projetávamos então. Se alguma revisão houve, foi para 

pior. De fato, a divulgação do PIB do segundo trimestre e os resultados da produção industrial e da 

pesquisa mensal de serviços de julho implicaram revisão do crescimento do PIB previsto para este 

ano para 0,2%.  

Pelo lado da oferta, esse resultado reflete contrações do comércio e das indústrias de 

transformação e construção. Esse cenário de desaceleração da atividade vem acompanhado de 

um arrefecimento da demanda doméstica, com o modesto crescimento do consumo das famílias e 

do governo. Ademais, a previsão é de uma expressiva redução da formação bruta de capital fixo. 

Já a demanda externa trará contribuição positiva, não só devido ao aumento das exportações de 

bens e serviços não fatores, mas, também, pela redução das importações respectivas. Aliás, como 

esperado, dado o morno ritmo de atividade econômica neste ano. (Seção 1) 

As perspectivas para a economia ao longo do segundo semestre continuam desfavoráveis. Assim, 

os indicadores de confiança voltaram a recuar em agosto, após ligeira melhora em julho. O nível 

da demanda continua surpreendendo negativamente, a julgar pela nova rodada de acúmulo de 

estoques na indústria durante o terceiro trimestre. Isso apesar do fraco desempenho da atividade, 

que se mantém como principal influência negativa nas expectativas. 

O cenário político tem influenciado o quadro econômico. Enquete específica realizada pelo IBRE 

indica que, para as empresas, as incertezas trazidas pelas eleições deste ano e o debate em torno 

de mudanças na política econômica estão impactando negativamente decisões de investimento e 

de contratações.  

Entre os consumidores há preocupação análoga, mas as causas são mais difusas. Em particular, da 

parte dos consumidores, a inflação e o mercado de trabalho sempre foram os principais 

determinantes na formação de expectativas. Nos últimos meses o medo do desemprego passou a 

assumir um papel mais importante. Nossos analistas destacam que até o final deste ano a 

evolução da confiança ficará condicionada às duas forças mencionadas: a economia, enfraquecida 

e exposta a fatores potencialmente negativos, como margens comprimidas e estoques excessivos; 

e a definição do quadro eleitoral. (Seção 2) 

No mercado de trabalho generaliza-se a desaceleração nas contratações. A geração de empregos 

vinha perdendo ritmo desde o final de 2012, mas, a partir de setembro de 2013, o arrefecimento 
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registrado pela PME se acelerou: a taxa de crescimento do pessoal ocupado acumulada em doze 

meses saiu de 1,6% em setembro para 0,16% em abril deste ano para as seis regiões 

metropolitanas pesquisadas; e de 1,49% em setembro de 2013 para – 0,27% em julho de 2014 nas 

quatro regiões metropolitanas divulgadas no período de greve do IBGE. No entanto, a redução da 

PEA evitou que a menor geração de postos de trabalho elevasse a taxa de desemprego, que se 

manteve em 4,5% em julho.  

Os dados do SEADE/DIEESE também refletem a forte desaceleração do pessoal ocupado, com a 

geração de empregos caindo de 1,1% no acumulado em doze meses em junho de 2013 para 0,8% 

no mesmo mês de 2014 — mas com leve melhora na ponta. Ou seja, uma desaceleração mais 

suave do que a medida pela PME. (Seção 3) 

A seção dedicada à análise da inflação relembra que as taxas do IPCA de julho e agosto, de 0,01% e 

0,25%, respectivamente, evitaram que a taxa acumulada em 12 meses, 6,51% até agosto, se 

afastasse da fronteira superior da faixa de tolerância da meta de inflação. Pela pesquisa FOCUS de 

três meses atrás, essa taxa estaria agora em 6,83%. Essa desaceleração, frente ao que se esperava 

há até bem pouco tempo, deslocou a inflação do centro das atenções, espaço que foi 

naturalmente ocupado pelo fraco resultado do PIB no segundo trimestre.  

Nesse período de bonança, começou a ganhar forma o entendimento de que a atividade 

econômica em retração contribuiria para a desaceleração inflacionária. Mas, sobre isto a evidência 

ainda não é conclusiva. A despeito da moderação das expectativas, não é claro que o ritmo de alta 

dos preços vá ceder no futuro próximo. E isso porque o bônus deflacionário, que em três meses 

reduziu a alta dos alimentos no domicílio em 1,7 p.p., praticamente se esgotou: em setembro, os 

gêneros alimentícios no IPCA deverão retornar ao terreno positivo. Ainda assim, prevê-se que a 

trajetória de elevação do grupo seja gradual. (Seção 4) 

A seção de política monetária aborda a questão do ajuste na taxa de juros no próximo governo.  

Segundo nosso analista, se a prioridade for combater a inflação, o Banco Central precisará agir 

com firmeza logo na largada. O juro real básico terá de ficar acima da faixa neutra, o que poderia 

significar alta entre 100 e 150 pontos. O autor relembra que nos primeiros meses das 

administrações FHC II, Lula I e Dilma houve elevação de taxa de juro, o que aumenta a chance de 

acontecer novamente. Se o esforço para reduzir a inflação for para valer, os juros logo cairão. 

Afinal, inflação baixa é condição prévia para juros baixos. (Seção 5)                                                                  

A análise da política fiscal também não dá margem para otimismo. O resultado fiscal primário do 

governo central poderá ser nulo neste ano no conceito recorrente, que retira operações não 

tradicionais na gestão das contas públicas. A principal razão para a projeção de resultado 

recorrente nulo é a combinação de receitas muito enfraquecidas, com crescimento em terreno 

negativo, com despesas crescentes. No caso dos gastos, a alta se dá a despeito dos adiamentos de 

diversos dispêndios, que jogam para o fim do ano itens como pagamento de precatórios, subsídios 
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ao setor elétrico e gastos previdenciários. Ou seja, a expansão do gasto primário será ainda maior 

ao final do ano. 

Essa piora, como destacado nas versões anteriores deste Boletim, é muito influenciada pelo baixo 

crescimento econômico, que produz efeitos colaterais na arrecadação de tributos sobre 

faturamento (– 6,2%) e lucratividade das empresas (– 4,5%), ambos na comparação do trimestre 

findo em julho com igual período do ano anterior. As únicas rubricas que amortecem essa aguda 

deterioração são os tributos sobre a renda do trabalho, que apresentam taxa de crescimento (ex-

REFIS) de 2,9% na mesma comparação, e as outras receitas (não recorrentes), como dividendos, 

concessões e outorgas. (Seção 6) 

No que toca à evolução do setor externo, o mês de agosto trouxe bons resultados para a balança 

comercial, que registrou superávit de US$ 1,2 bilhão, levando a uma mudança no sinal do saldo 

acumulado no ano, que até julho cravava -US$ 916 milhões. No entanto, se excluirmos as 

plataformas de petróleo das exportações de agosto, o saldo acumulado cai para um déficit de US$ 

867 milhões. Mesmo assim, o resultado no ano seria melhor do que em 2013, quando se registrou 

déficit de US$ 3,7 bilhões até agosto. Para o ano fechado, a projeção é de um superávit comercial 

de US$ 2 bilhões. A possibilidade de um superávit para 2014 depende, em grande medida, da 

queda das importações e da manutenção das vendas de básicos, em especial petróleo. (Seção 7) 

A seção dedicada ao panorama internacional discute o renascimento do debate em torno da 

chamada estagnação secular, tese recentemente ressuscitada por Larry Summers. Certas 

características do comportamento das economias industriais nos anos 2000 e as enormes 

dificuldades enfrentadas para se recuperar da crise de 2008/09 levaram Summers a supor que o 

mundo desenvolvido poderia estar diante de um problema de deficiência crônica de demanda. As 

questões básicas levantadas por ele baseiam-se nos fatos de que nos anos 2000 as economias dos 

EUA e da zona do euro experimentaram bolhas de ativos, empréstimos bancários em rápida 

expansão, forte aumento do endividamento do setor privado e política monetária expansionista e, 

mesmo assim, não apresentaram sobreaquecimento: PIB e inflação se comportaram 

normalmente. Será que as economias industriais precisam de bolha para crescer? Na sua ausência 

o crescimento econômico teria sido anêmico?  

A partir desse ponto Summers argumenta que mudanças estruturais importantes ocorreram, 

envolvendo aumento da taxa de poupança e diminuição dos investimentos. Em consequência, o 

juro real de equilíbrio teria caído, possivelmente para território negativo. Ao mesmo tempo em 

que se debate essa linha de raciocínio, dirigentes do Fed dão seguidos sinais de aceitação da tese 

de que, pelo menos nos EUA, a economia crescerá menos no futuro e o juro de equilíbrio 

dificilmente voltará ao seu patamar histórico. Diante de tudo isso, os participantes de mercado 

trabalham com juros reais negativos ainda por um bom número de anos e derrubam os juros 

forward para períodos bem adiante. (Seção 8) 
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A seção Observatório Político aborda a instigante e altamente especulativa cenarização do que 

pode ocorrer caso a candidata Marina Silva se eleja presidente. A se confirmar sua ida ao segundo 

turno, o Brasil poderá estar diante de um desalinhamento eleitoral, fenômeno que testemunhou, 

pela última vez, em 1989, com a eleição de Collor, e em 1990, com a implosão do sistema 

partidário que havia operado a transição para a democracia. Segundo as projeções do DIAP, o PSB 

muito provavelmente continuará a ser um partido pequeno no Congresso a partir de 2015 (isto é, 

com menos de 10% das cadeiras na Câmara e no Senado). Como governaria a atual candidata sob 

tais condições? 

Marina tem prometido governar com os melhores quadros de todos os partidos. Além disso, um 

aliado da candidata tem dito que ela fará um governo negociando maiorias pontuais com as 

dissidências dos grandes partidos. Em caso de derrota dos seus projetos em votações no 

Congresso, a questão seria levada para a população. Supondo-se que essas propostas constituam 

o cenário político otimista de uma possível presidência, quais são os elementos necessários para 

seu sucesso?  

Essa fórmula governativa admite que a nova presidente não terá uma maioria legislativa sólida. 

Para que essa tática funcione, é fundamental que a presidente parta de uma razoável posição 

negociadora, algo que não lhe dá sua atual coligação eleitoral, composta de pequenas 

agremiações. Portanto, é indispensável que ela agregue à sua base política um partido grande, 

como o PSDB, e outros médios, como o DEM ou o PSD. 

No parecer do nosso analista político, esboçar um cenário pessimista para uma presidência de 

Marina significa simplesmente dar plena expansão lógica à sua falta de lastro político, patente em 

sua aliança eleitoral e equipe de assessores, e ao seu mal disfarçado discurso anti-política e anti-

partidos. Mais precisamente, significa que a tentativa de atrair dissidências dos grandes partidos 

levará a uma reação contrária por parte das suas lideranças, endurecendo a oposição e deixando o 

Executivo em uma posição débil no Legislativo. (Seção 9) 

Finalmente, a seção Em Foco, de autoria de Silvia Matos e Vinicius Botelho, apresenta e discute os 

resultados de projeções feitas a partir do uso do modelo macroeconométrico desenvolvido no 

âmbito do IBRE. (Seção 10) 

Boa leitura! 

 

Regis Bonelli, Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos
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O crescimento previsto para a economia 

brasileira em 2014 é de 0,2% 

 

 

1. Atividade Econômica 

Com o divulgação do PIB do segundo 

trimestre e o resultado da produção 

industrial de julho, revisamos o crescimento 

do PIB de 2014 para 0,2%. Reforçando a 

tendência observada desde o segundo semestre do ano passado, espera-se que vá ocorrer uma 

contração da atividade industrial de 2,4% este ano ao lado de uma desaceleração substancial do 

setor de serviços. Esse setor, que cresceu 2,2% em 2013, em 2014 crescerá apenas 1,1% segundo 

nossa previsão (menor taxa desde 2003). Essa desaceleração do setor de serviços ocorre, 

basicamente, em três atividades: comércio, transportes e outros serviços. A perda de ritmo das 

duas primeiras é resultado da desaceleração da demanda doméstica por bens, refletida nas 

importações e na produção industrial no segundo trimestre. Já a terceira é uma redução efetiva da 

demanda por serviços. Como mostra a Pesquisa Mensal de Serviços, o crescimento em preços 

correntes interanual dos serviços prestados às famílias saiu de 12,1% para 11,0% entre o primeiro 

e o segundo trimestres de 2014, 

enquanto o crescimento nominal 

interanual dos serviços prestados às 

empresas saiu de 9,0% para 6,8%, na 

mesma base de comparação. Ou 

seja, o fenômeno que está se 

materializando neste ano é uma 

redução generalizada na demanda da 

economia, afetando todas as 

atividades. 

Outra evidência do mesmo processo 

está na pesquisa de entraves ao 

crescimento realizada pela CNI. Nela, 

os respondentes (da indústria e da 

construção civil) declaram, 

trimestralmente, quais os principais 

entraves ao crescimento dos 

negócios num conjunto de opções 

pré-definidas. Os itens que mais 

aumentaram sua participação nessa 

pesquisa, entre o segundo trimestre de 2013 e o segundo de 2014, para os dois setores, são os 

relacionados à demanda. Para o caso da indústria, os itens cuja participação cresceu mais de um 

ponto percentual nesse período são (em ordem decrescente de aumento de importância): “falta 

de demanda”, “inadimplência dos clientes”, “taxas de juros elevadas”, “falta de capital de giro” e 

Tabela 1: Projeção de Crescimento do PIB 

 

Fontes: IBGE e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV. 
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“falta de financiamento de longo prazo”. Já para o setor de construção civil eles são: “falta de 

demanda”, “inadimplência dos clientes”, “taxas de juros elevadas” e “alto custo da mão-de-obra”. 

É importante notar que todos esses fatores podem ser associados ao aumento da taxa de juros 

realizado pelo Banco Central desde o início do ano passado: são as consequências naturais do 

ajuste de política monetária, potencializado pelo alto nível de endividamento das famílias (que 

amplia os efeitos de um aumento do desemprego sobre a atividade econômica e o bem-estar). 

Para o terceiro e quarto trimestres 

deste ano as previsões são de 

crescimento do PIB de 0,1% e 0,6%, 

respectivamente. Neste cenário está 

embutida recuperação da atividade 

industrial ao longo deste segundo 

semestre, por causa de possível 

retomada dos setores de construção 

civil e da indústria de transformação. A 

favor da hipótese de recuperação está 

o maior número de dias úteis durante 

o segundo semestre mas, contra ela, 

existem dados de vendas que ainda 

mostram uma demanda bastante 

desaquecida, principalmente nos 

mercados imobiliário e de automóveis. 

Portanto, apesar de a dinâmica do 

terceiro trimestre ainda ser compatível com a expansão de 0,1%, a aceleração do crescimento de 

0,1% a 0,6% no final deste ano permanece como hipótese a se verificar. No caso, por exemplo, de 

uma expansão de 0,3% no quarto trimestre, o crescimento do PIB este ano seria de 0,1%. 

O cenário de desaceleração da atividade vem acompanhado de um arrefecimento da demanda 

doméstica, com crescimento bastante moderado do consumo das famílias e do governo. Da 

mesma forma, a formação bruta de capital fixo apresentará contração de 7,9% este ano, resultado 

que só não é pior, nos últimos anos, do que o de 1999 (contração de 8,2%). Como indica o Gráfico 

1, a média móvel trimestral do Indicador Mensal do Investimento do IBRE (IMI) aponta para a 

mesma tendência, mostrando contração de 5,4% no investimento fixo no trimestre encerrado em 

julho deste ano. A conclusão desses comentários é que estamos presenciando um processo de 

ajuste doméstico caracterizado pelo arrefecimento da demanda interna por bens e serviços. 

Silvia Matos e Vinícius Botelho  

 

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.  

Fontes: IBGE e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV. 
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2. Expectativas de Empresários e Consumidores1                                                             
Transição com Confiança Muito Baixa 

Após discreta melhora em julho, os principais indicadores de confiança voltaram a recuar no mês 

seguinte. A frustração de expectativas levou os índices a registrar novos recordes negativos desde 

2009, evidenciando a percepção de que, na visão de empresas e consumidores, as perspectivas 

para a economia ao longo do segundo semestre continuam desfavoráveis.   

A persistência da confiança em níveis 

extremamente baixos preocupa por 

consistir em fator de redução do 

crescimento econômico. Importa, 

portanto, analisar os fatores que 

vêm afetando negativamente a 

confiança ao longo de 2014 e as 

perspectivas de alteração desse 

quadro nos próximos meses. Como 

subsídio, serão usados dois tipos de 

indicadores obtidos no âmbito das 

próprias sondagens de tendência da 

FGV/IBRE: resultados preliminares de 

uma enquete específica que vem 

sendo realizada em setembro e os 

quesitos regulares das pesquisas. 

Na enquete de setembro, como era de se esperar, tanto empresas quanto consumidores apontam 

o fraco desempenho da economia como principal influência negativa nas expectativas. Em 

seguida, vem um fator menos comum em períodos recentes de desaceleração econômica: o 

cenário político. Para as empresas, as incertezas trazidas pelas eleições deste ano e o debate em 

torno de eventuais ajustes ou mudanças na atual política econômica estão impactando 

negativamente decisões de investimento e de contratações. Há preocupação análoga entre os 

consumidores, embora as causas sejam mais difusas.  

Em relação ao cotidiano econômico, do lado empresarial, a fraqueza da demanda tem sido o fator 

limitativo mais relevante para a expansão dos negócios em todos os segmentos. Além de ser 

motivo de preocupação desde o início do ano, o nível efetivo da demanda continua 

surpreendendo negativamente, a julgar pela nova rodada de acúmulo de estoques na indústria 

durante o terceiro trimestre.  

Da parte dos consumidores, a inflação e o mercado de trabalho sempre foram os principais 

determinantes na formação de expectativas. Nos últimos meses, as expectativas de inflação 

                                                           
1 O autor agradece a colaboração de Rodolpho Guedon Tobler, Vitor Vidal Velho e Silvio Sales. 

Gráfico 2: Sem Reversão à Vista (Índices de Confiança Empresarial e 
do Consumidor, 09.05/08.14 =100, com ajuste sazonal) 

 

* Agregação, por pesos econômicos, dos índices de confiança da Indústria, Serviços, 
Comércio e Construção. Até junho de 2008, índice composto somente pela 

Indústria.   

Fonte e elaboração: IBRE/FGV.  
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acomodaram-se e o medo do desemprego passou a assumir um papel mais importante. Como 

mostra o Boletim deste mês, em nenhum dos dois casos as perspectivas são muito favoráveis nos 

próximos meses. 

Dos aspectos determinantes do pessimismo de empresas e consumidores em 2014 mencionados 

acima, aquele com maior potencial para influenciar positivamente a confiança nos próximos 

meses é o ambiente político. Embora eventos eleitorais não produzam sistematicamente choques 

de confiança, a influência de eventos de origem não econômica tem sido frequente. Em 2005, a 

crise do Mensalão abalou a confiança do consumidor e no ano passado as manifestações de rua 

afetaram os índices de confiança por 

um ou dois meses. Em ambos os casos, 

após algum tempo houve recuperação 

ao menos parcial da confiança 

temporariamente perdida.  

Até o final de 2014, a evolução da curva 

de confiança ficará condicionada a 

essas duas forças: de um lado, a 

economia, enfraquecida e exposta a 

fatores potencialmente negativos – 

como margens comprimidas e estoques 

excessivos. De outro, a definição do 

quadro eleitoral.  

Considerando-se um prazo mais longo, 

o impacto da diminuição das incertezas 

políticas seria relativamente limitado, mas potencialmente suficiente para promover uma inversão 

da tendência de queda dos índices. Associando-se este movimento à definição da política 

econômica do novo governo e às perspectivas um pouco melhores de crescimento, teríamos um 

cenário de avanço lento e gradual dos indicadores de confiança em 2015 rumo a um nível entre o 

moderadamente fraco e de neutralidade ao final do ano. 

Aloísio Campelo Jr.  

3. Mercado de Trabalho  

Desaceleração é Generalizada 

A geração de empregos no Brasil vinha se desacelerando desde o final de 2012. No entanto, a partir de 

setembro de 2013, a desaceleração (com base nos dados da PME) ocorreu em ritmo mais rápido. A taxa de 

crescimento do Pessoal Ocupado (PO) acumulada em doze meses saiu de 1,6% em setembro para 0,16% 

em abril deste ano para as seis RMs pesquisadas, e de 1,49% em setembro de 2013 para -0,27% em julho 

de 2014 nas 4 RMs divulgadas no período de greve do IBGE.  

Gráfico 3: Recuperação Frustrada (Índices de Expectativas 
Empresarial e do Consumidor, média de 09.05/08.14 =100, com ajuste 

sazonal) 

 

Fonte e elaboração: IBRE/FGV.  
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No entanto, a redução da PEA evitou que a menor geração de postos de trabalho elevasse a taxa de 

desemprego, que se manteve em 4,5% no mês de julho.2 Nossa projeção para a taxa de desemprego de 

agosto se mantém baixa: 4,9%.  

Já o CAGED de julho continuou a registrar queda, com a pior criação de vagas formais no mês desde 1999: 

criação de somente 11,7 mil vagas. Mesmo os dados positivos do CAGED de agosto (geração de 101 mil 

postos) não modificaram a tendência de redução na geração de vagas em doze meses. Os dados do 

SEADE/DIEESE também refletem a forte desaceleração do pessoal ocupado, com a geração de empregos 

caindo de 1,1% acumulado em doze meses em junho de 2013 para 0,8% no mesmo mês de 2014, mas com 

leve melhora na ponta. Ou seja, uma desaceleração mais suave do que a da PME. 

Dessa forma, diversos indicadores do 

mercado de trabalho mostram 

desaceleração. Mas, quão generalizada é 

essa desaceleração? Para responder a 

essa questão analisamos o CAGED e a 

PME por setores. O Gráfico 4 mostra a 

desaceleração do total de empregos 

gerados na economia (Total) e em 

diversos setores: indústria da 

transformação, construção civil, 

comércio e serviços. 

Vê-se claramente do gráfico que a 

menor geração de postos formais de 

trabalho não foi um fenômeno 

específico, mas um evento generalizado 

e está espalhada por diversos setores. O ritmo de crescimento permanece acima de 2% somente em dois 

setores: comércio e serviços. No entanto, ambos os setores cresceram a taxas superiores a 4% ao ano até o 

inicio de 2013. Já a construção e a indústria da transformação elevam os postos de trabalho em apenas 

cerca de 0,5p.p. em doze meses. 

Análise similar é realizada no Gráfico 5. Nele, o quadro (A) mostra a forte desaceleração na criação de vagas 

nas 4 regiões metropolitanas que continuaram a ter seus dados divulgados durante a greve do IBGE.3  

O quadro (B) mostra a baixa geração de postos de trabalho na indústria desde meados de 2012, com forte 

destruição de vagas a partir de setembro de 2013. A queda acentuada em 2014 mostra redução de vagas a 

um ritmo de -2,7% em julho. O quadro (C) mostra que até mesmo o setor de serviços apresentou forte 

redução na criação de vagas a partir do segundo semestre de 2013. Mas esse setor apresenta alguma 

recuperação na ponta, ainda que esteja ampliando o pessoal ocupado a uma taxa próxima a 1% se 

excluirmos os serviços domésticos.   

                                                           
2 Nas 4 RMS divulgadas pela PME. 

3 A queda nas 6 RMs era similar até abril de 2014. 

Gráfico 4: Taxa de Crescimento de Vagas Formais                                           
(em doze meses, em %) 

 

Fonte: CAGED. Elaboração: IBRE/FGV.  
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Gráfico 5: Taxa de Crescimento da População Ocupada em Doze Meses (em %) 

 
* No item serviços agrega-se os seguintes grupos: serviços prestados à empresa, aluguéis, etc, outros serviços e serviços domésticos. 

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 

O setor de comércio, representado no quadro (D), foi outro fortemente impactado pelo arrefecimento do 

mercado de trabalho. O emprego no setor entrou em colapso a partir de agosto de 2013 e teve uma 

expansão de vagas de 2,5% em doze meses revertida para uma destruição de vagas a um ritmo de -0,9% 

em intervalo de um ano. A construção civil (Painel E) que chegou a apresentar crescimento de 7% em doze 

meses em 2012 mostra forte redução em suas contratações e uma queda superior a 1% em julho. Por 

último, o setor de educação (ligada ao setor público) continua apresentando crescimento positivo de 2,25% 

mas apresenta queda em relação aos mais de 5% até meados de 2013. 

Por último, os resultados do Índice Antecedente do Emprego (IAEmp: - 1,2%) e do Índice Coincidente da 

Taxa de Desemprego (ICD: + 5,8%) confirmam a tendência de enfraquecimento do mercado de trabalho. 

Além disso, o ICD registrou uma deterioração em relação à situação atual do emprego para todas as faixas 
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de renda, indicando que também já existe um espalhamento das perspectivas negativas do mercado de 

trabalho. 

Fernando de Holanda Barbosa Filho 

4. Inflação  

O Bônus Deflacionário Acabou 

As taxas de julho e agosto, respectivamente 0,01% e 0,25%, evitaram que o IPCA se afastasse da 

fronteira superior da faixa de tolerância da meta de inflação. A variação acumulada em 12 meses 

está agora em 6,51%, abaixo da que se previa para esta época, durante o segundo trimestre. De 

acordo com a pesquisa Focus de 12 de junho, a taxa estaria agora em 6,83%.  

Essa desaceleração, frente ao percentual que se estimava, deslocou a inflação do centro das 

atenções. O espaço foi naturalmente ocupado pelo PIB. O fraco resultado do segundo trimestre 

deu números a vários males que assolam a economia brasileira e fez do PIB matéria 

eleitoralmente mais fértil do que a inflação. A despeito da moderação das expectativas, contudo, 

não é claro que o ritmo de alta dos preços vá ceder no futuro próximo.  

O bônus deflacionário, que em três meses reduziu a taxa dos alimentos no domicílio em 1,7 p.p., 

praticamente se esgotou. O IGP-DI de agosto já não foi negativo e isto em muito se deveu à alta 

das matérias primas agropecuárias. Em setembro, os gêneros alimentícios no IPCA deverão 

retornar ao terreno positivo e a carne bovina já se insinua como a perturbação da vez. Ainda 

assim, prevê-se que a trajetória de elevação do grupo seja gradual. Afinal, as supersafras 

americanas estão recompondo os estoques mundiais de grãos, o que previne contra possíveis 

repiques de origem climática, que se manifestam quando menos se espera.  

Neste período de bonança, começou a ganhar forma o entendimento de que a atividade 

econômica em retração contribuiria para a desaceleração inflacionária. Sobre isto a evidência 

ainda não é conclusiva. Os bens de consumo duráveis retrocederam de uma taxa anualizada de 

3,5%, no segundo trimestre, para 1,5%, de junho a agosto, percentual também anualizado. Este 

movimento de preços combina com o cenário de consumidor retrancado, sem a facilidade de 

acesso ao crédito de anos anteriores.   

Já os serviços livres, excluídas as passagens aéreas e os hotéis, que tiveram seus comportamentos 

habituais modificados pela Copa do Mundo, voltaram a subir em agosto. A alta registrada foi de 

0,62%, depois de um ensaio de desaceleração em julho, quando a taxa recuou de 0,55% para 

0,46%. Em 12 meses, a alta acumulada é de 8,56%, a mesma de novembro passado, e 0,2 p.p. 

inferior à média do primeiro trimestre deste ano. Oscilações desta ordem na taxa em 12 meses 

são usuais e não decorrem necessariamente de retração econômica.  

De todo modo, a janela criada pela deflação dos alimentos recoloca na mesa a necessidade do 

reajuste da gasolina. A decisão só deverá ocorrer no apagar das luzes do ano, como em 2013, e de 

forma cautelosa para respeitar o teto da meta. Seria ingenuidade desprezar a influência do 
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resultado eleitoral sobre a decisão. Se o atual governo deixar o poder, terá pouco incentivo para 

corrigir distorções que, na aritmética política de quem sai, trazem custos, mas não benefícios.  

Qualquer que seja o resultado, os preços administrados (não só a gasolina) mais cedo ou mais 

tarde serão ajustados, pressionando a inflação. Ainda que por caminhos diversos e com outra 

composição, a inflação persistirá. Não por acaso, a estimativa Focus para o IPCA de 2015 é idêntica 

à de 2014: 6,29%. 

Salomão Quadros e André Braz 

5. Política Monetária 

Especulações sobre a Política Monetária do Começo de 2015 

A corrida presidencial tem gerado discussão sobre medidas de ajustamento macroeconômico 

passíveis de serem adotadas no começo do próximo governo. De modo geral, o que se ouve são 

argumentos no sentido de que não haveria necessidade de alta expressiva de juro nos primeiros 

meses de 2015. Isto decorreria da hipótese de que as elevadas taxas de inflação dos últimos 

tempos teriam mais a ver com queda da confiança dos agentes econômicos na política anti-

inflacionária e afrouxamento no lado fiscal do que com os efeitos diretos da política monetária. 

Sendo assim, uma combinação de choque favorável de expectativas e iniciativas concretas para 

produzir superávits primários de 2,0% ou 3,0% do PIB seria suficiente para assegurar a 

convergência da inflação para a meta de 4,5%. Ao Banco Central caberia apenas manter as 

condições monetárias vigentes e aguardar os resultados das mencionadas medidas. 

Por certo, o que acontecerá no início de 2015 dependerá fundamentalmente da equipe a ser 

escalada para conduzir a economia. Como agora em setembro sequer conhecemos o vencedor das 

eleições, qualquer coisa que se diga a respeito de medidas econômicas futuras resume-se a pura 

especulação.  

A diversidade de linhas de pensamento presentes no debate atual deixa claro que o leque de 

alternativas é amplo. Nas considerações que se seguem especularemos sobre os primeiros passos 

a serem dados no campo monetário na hipótese de o combate à inflação tornar-se objetivo 

prioritário do governo.  

Dada essa hipótese, caberia indagar: faria sentido confiar exclusivamente no ajustamento fiscal e 

em eventual reversão de expectativas? A nosso ver, a resposta é negativa. Primeiro, porque 

qualquer que seja a natureza do ajuste fiscal programado, sua efetiva implementação exigirá 

difíceis negociações com o Congresso. Tais negociações demandarão tempo, ou seja, eventual 

contração de demanda de cunho fiscal não ocorrerá de pronto. Segundo, anúncios confiáveis de 

determinadas iniciativas de política poderão de fato produzir reversão de expectativas, com 

ganhos imediatos no campo da inflação. Mas é preciso não esquecer que alguns preços 

administrados precisarão ser reajustados de maneira significativa, acarretando taxas mensais de 

inflação relativamente altas por algum tempo. A mencionada reversão de expectativas terá 

impacto maior sobre números futuros do que sobre resultados correntes. Terceiro, o instrumento 
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clássico de combate à inflação, amplamente reconhecido como tal, é a política de juro. Abrir mão 

desse instrumento representaria altíssimo risco para a estratégia anti-inflacionária. Em síntese, 

algo de concreto no campo monetário precisaria ser feito para dar respaldo à melhora das 

expectativas. Medidas fiscais não têm esse poder, não apenas porque custam a ser 

implementadas, mas também porque demoram a ser percebidas.  

Por tudo isso, se a prioridade for combater a inflação, o Banco Central precisará agir com firmeza 

logo na largada. O juro real básico terá de ficar acima da faixa neutra, o que poderia significar alta 

entre 100 e 150 pontos. Os primeiros meses das administrações FHC II, Lula I e Dilma 

experimentaram elevação de taxa de juro. Tem chance de acontecer novamente. Se o esforço 

para reduzir a inflação for para valer, os juros logo cairão. Afinal, inflação baixa é condição prévia 

para juros baixos.                                                                   

José Júlio Senna 

6. Política Fiscal 

Superávit Primário Recorrente do Governo Central Neste Ano Pode Ser Nulo 

O resultado fiscal primário do governo central poderá ser nulo neste ano no conceito recorrente, 

que retira operações pouco tradicionais na gestão das contas públicas, como receitas de 

privatização, refinanciamentos tributários (REFIS), Fundo Soberano, capitalização da Petrobrás, 

entre outras.4  Ou seja, da nossa estimativa para o resultado consolidado do primário deste ano, 

de 1,1% do PIB, a parcela de 0,9 ponto percentual (pp) que cabe à administração central será 

integralmente apoiada em receitas não recorrentes. Os governos regionais contribuirão com os 

0,2% do PIB restantes.  

A principal razão para a projeção de resultado recorrente nulo do governo central é a combinação 

de receitas muito enfraquecidas e em terreno negativo – 0,5% de queda real no acumulado de 

janeiro a julho em relação a igual período do ano anterior – com despesas crescendo 4,1% na 

mesma comparação. No caso dos gastos, a alta se dá a despeito das chamadas “pedaladas fiscais”, 

que jogam para o fim do ano itens como pagamento de precatórios, subsídios ao setor elétrico e 

gastos previdenciários. Ou seja, a taxa de expansão do gasto primário será ainda maior ao final do 

ano. 

Além da pressão negativa que as desonerações tributárias produzem sobre a dinâmica das 

receitas – a previsão é de R$ 95 bilhões a R$ 100 bilhões em 2014 –, o desempenho da receita 

líquida, quando retirados os efeitos dos três REFIS, mostra-se ligeiramente pior, com queda de 

0,6% no acumulado do ano. Ou seja, a proxy da tendência mais estrutural da arrecadação federal 

tem apresentado desempenho bastante ruim, acumulando taxas negativas em maio (–13,5%), 

junho (– 3,1%) e julho (– 4,2%), na ótica do mês contra igual mês do ano anterior (YoY). 

                                                           
4 Para maiores detalhes sobre a composição da não recorrência, ver tabela A.1 em anexo. 
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Gráfico 6: Taxa Real de Crescimento dos Tributos sobre Lucratividade e Faturamento das Empresas                                        
(ex-REFIS; deflacionados pelo IPCA) 

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

Essa piora, como destacado nas versões anteriores deste Boletim, é muito influenciada pelo baixo 

crescimento econômico, que produz efeitos colaterais na arrecadação de tributos sobre 

faturamento (– 6,2%) e lucratividade das empresas (– 4,5%), ambos na comparação do trimestre 

findo em julho com igual período do ano anterior (Gráfico 6). As únicas rubricas que amortecem 

essa aguda deterioração são os tributos sobre a renda do trabalho, que apresentam taxa de 

crescimento (ex-REFIS) de 2,9% na mesma comparação, e as outras receitas (não recorrentes) 

como dividendos, concessões e outorgas. 

Contudo, a frustração da arrecadação com o novo REFIS (mais conhecido como REFIS da Copa), de 

aproximadamente R$ 9 bilhões ante R$ 14,5 bilhões esperados pelo governo, também contribuiu 

para a nossa revisão do resultado fiscal primário este ano, de 1,3% para 1,1% do PIB. Ainda sobre 

as receitas não recorrentes, estimamos um bônus de arrecadação equivalente a R$ 8 bilhões para 

o leilão de telecomunicações (4G) a ser realizado este mês, setembro. 

Assim, o componente mais fundamental da arrecadação está em baixa e há também menor fôlego 

para gerar novas e volumosas operações não recorrentes. Esses fatores, combinados com a 

descompressão esperada para os próximos meses da despesa pública, representam pressão 

negativa bastante forte sobre o resultado fiscal. Esta leitura é ratificada pela análise mais 

detalhada apresentada na tabela em anexo, que retira, além das mais conhecidas operações 

atípicas, outras menores, porém não menos importantes. A Tabela A.I no Anexo revela um esforço 

fiscal consolidado recorrente de 0% do PIB no acumulado em 12 meses, com o governo central e 

os regionais apresentando déficit e superávit de 0,2% do PIB, respectivamente. 

Gabriel Leal de Barros 

7. Setor Externo 

Sem as Plataformas de Petróleo o Saldo Comercial passa a Deficitário, mas um Superávit para o 

Ano Ainda é Possível. 

O mês de agosto trouxe bons resultados para a balança comercial, que registrou superávit de US$ 

1,2 bilhão, levando a uma mudança no sinal do saldo acumulado no ano. Até julho, o saldo era 
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deficitário (-US$ 916 milhões) e passou para superavitário (+US$ 249 milhões). No entanto, se 

excluirmos as plataformas de petróleo das exportações de agosto, o saldo acumulado cai para um 

déficit de US$ 867 milhões. Mesmo assim, o resultado no ano é melhor do que em 2013, quando 

se registrou déficit de US$ 3,7 bilhões até agosto.  

As expectativas de mercado 

publicadas pelo Relatório Focus (em 

12/09) e o Modelo IBRE projetam, 

respectivamente, superávits 

comerciais de US$ 2,4 bilhões e de 

US$ 2 bilhões (ver Seção Em Foco). 

Quais as condições para que essas 

projeções de superávit se realizem em 

2014? 

Na comparação do acumulado até 

agosto de 2013 e 2014, as 

exportações caíram a um ritmo menor 

(-1,7%) do que as importações (-4,1%). 

A menor queda das exportações é 

explicada pelo desempenho positivo 

dos produtos básicos, que respondem por 50% das exportações totais, e cresceram 3,5% no 

período, apesar da queda nos preços (Gráfico 7). O aumento em 10% da quantidade exportada 

está associado às exportações do complexo de soja e à recuperação das vendas de petróleo em 

2014. Entre agosto de 2013 e 2014, o quantum exportado de petróleo aumentou 44% e, no 

acumulado no ano até agosto, as exportações do produto cresceram em valor 54%.  

As manufaturas, o segundo principal grupo das exportações (35% do total), registraram queda de 

8,1% (comparação entre os acumulados do ano). Não há perspectivas de melhora num horizonte 

próximo devido à crise argentina. Observa-se uma ligeira recuperação das vendas de manufaturas 

para os Estados Unidos (3%), mas foram os produtos básicos (9,3%) que lideraram o aumento de 

10% das exportações totais para este mercado.  

Como já salientado no último Boletim, os menores déficits de 2014, em comparação com 2013, 

são explicados principalmente pela contribuição da queda das importações. Em valor, as 

importações caíram 4,1% entre os acumulados até agosto. Além disso, recuaram em volume em 

todas as categorias, exceto bens intermediários (Gráfico 8). Mesmo neste caso, o aumento foi de 

apenas 1,9%, o que reflete o baixo nível de atividade da economia. Chama atenção a contração 

em bens de capital (-11,8%), confirmando as expectativas negativas sobre o desempenho dos 

investimento divulgadas nas sondagens empresariais.  

Gráfico 7: Variação dos Preços e Quantum das Exportações                        
(jan-ago2013/jan-ago2014, %) 

 

Fonte: Funcex. Elaboração: IBRE/FGV.  
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Gráfico 8: Variação dos Preços e Quantum das Importações (jan-ago2013/jan-ago2014, %) 

 
Fontes: Funcex. Elaboração: IBRE/FGV. 

A possibilidade de um superávit para 2014 fica, portanto, dependente da queda das importações e 

da manutenção das vendas de básicos, em especial petróleo. Podem ocorrer surpresas? 

Uma possibilidade que elevaria as projeções de superávit é a de que as exportações das 

plataformas de petróleo se concentrem no final do ano, como ocorreu em 2013. Apesar de haver 

conhecimento de que novas plataformas entrarão no registro da balança comercial, a data certa é 

difícil de prever. Já uma surpresa que diminuiria o superávit seria se as incertezas elevassem o 

câmbio e houvesse antecipação das importações — pouco provável num cenário de crescimento 

próximo a zero. Outro desdobramento que poderia reduzir o saldo positivo seria a frustração das 

expectativas de vendas de petróleo.  

Em suma, é possível haver superávit no intervalo de US$ 1 bilhão a US$ 3 bilhões em 2014. Ainda 

assim, o histórico recente tem mostrado que, ao se aproximar o final do ano, os resultados da 

balança costumam trazer eventos inesperados. 

 

Lia Valls Pereira 

8. Panorama Internacional  

Em Debate a Tese da Estagnação Secular 

Em dezembro de 1938, Alvin Hansen, na época o principal divulgador das ideias de Keynes na 

América, tomou posse como presidente da American Economic Association. Na ocasião, Hansen 

afirmou que o fantástico avanço do padrão de vida das populações do mundo ocidental tivera 

como principal fator explicativo o elevado ritmo de formação de capital. Três grandes “forças 

externas” teriam contribuído para isso: a) invenções; b) incorporação de novas terras; e c) rápido 

crescimento da população.  
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O que lhe causava preocupação era a perspectiva de não mais poder contar com a contribuição 

dos dois últimos itens, pois não haveria territórios novos para serem explorados e a taxa de 

crescimento populacional apresentava trajetória de queda. Crescimento mais lento da população 

significaria menor demanda por investimentos em moradia, utilidades públicas, manufaturas 

básicas, etc. Não havendo demanda, seguia o argumento de Hansen, as economias ocidentais 

teriam dificuldade para crescer, entrando em fase de “estagnação secular”.  

Setenta e cinco anos depois, Larry Summers ressuscitou a antiga tese de Hansen. Determinadas 

características do comportamento das economias industriais nos anos 2000 e as enormes 

dificuldades enfrentadas para se recuperar da crise de 2008/09 levaram Summers a supor que o 

mundo desenvolvido poderia estar diante de um problema de deficiência crônica de demanda. O 

quadro previsto por Hansen não se confirmou. Mas algo semelhante ao imaginado por ele poderia 

estar presente no momento. 

Nos anos 2000, as economias dos EUA e da zona do euro experimentaram bolhas de ativos, 

empréstimos bancários em rápida expansão, forte aumento do endividamento do setor privado e 

política monetária expansionista. E mesmo assim não apresentaram sobreaquecimento. O PIB e a 

inflação se comportaram normalmente. Será que as economias industriais precisam de bolha para 

crescer? Na sua ausência o crescimento econômico teria sido anêmico? Estas são as questões 

básicas levantadas por Summers.  

O economista argumenta que mudanças estruturais importantes teriam ocorrido, envolvendo 

aumento da taxa de poupança e diminuição dos investimentos. Em consequência, o juro real de 

equilíbrio teria caído, possivelmente para território negativo. Reagindo a isso, os bancos centrais 

teriam adotado políticas acomodatícias. Concentração de renda nas mãos de quem tem 

propensão a consumir mais baixa e a presença de várias forças inibidoras do investimento, como 

envelhecimento da população e queda dos preços relativos de máquinas e equipamentos, dão 

certo embasamento às hipóteses formuladas. Além disso, juros de política monetária em seu 

patamar mínimo sugerem juros de equilíbrio negativos. 

Ao mesmo tempo em que se debate essa linha de raciocínio, dirigentes do Fed dão seguidos sinais 

de aceitação da tese de que, pelo menos nos EUA, a economia crescerá menos no futuro e o juro 

de equilíbrio dificilmente voltará ao seu patamar histórico. Diante de tudo isso, os participantes de 

mercado trabalham com juros reais negativos ainda por um bom número de anos e derrubam os 

juros forward para períodos bem adiante.  

Por fim, difícil imaginar o mundo industrial literalmente estagnado por longo período. Mas há 

razões para acreditar em crescimento lento e dificuldade para se atingir o pleno emprego. 

Exageros observados nos juros de mercado provavelmente desaparecerão, mas é bem possível 

que os juros de equilíbrio fiquem realmente abaixo dos padrões históricos.     

José Júlio Senna 
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9. Observatório Político 

Cenários para Marina Silva em 2015 

Com a trágica morte de Eduardo Campos em 13 de agosto, sua substituição por Marina Silva e a 

meteórica ascensão das intenções de voto na nova candidata, urge esboçar possíveis cenários de 

uma eventual presidência da ex-ministra de Meio Ambiente. 

Pouco depois de assumir a cabeça da chapa do PSB, Marina logrou aquilo que Aécio Neves não 

conseguira durante meses de campanha: canalizar o descontentamento que emergira nas ruas em 

junho de 2013, dando fim, ao que tudo indica, à polarização entre petistas e tucanos que tem 

caracterizado as eleições presidenciais desde 1994. A se confirmar a ida de Marina ao segundo 

turno contra Dilma, o Brasil poderá estar diante de um desalinhamento eleitoral, fenômeno que 

testemunhou, pela última vez, em 1989, com a eleição de Collor, e em 1990, com a implosão do 

sistema partidário que havia operado a transição para a democracia. Cabe notar também que, 

segundo as projeções do DIAP, o PSB muito provavelmente continuará a ser um partido pequeno 

no Congresso a partir de 2015 (isto é, com menos de 10% das cadeiras na Câmara e no Senado). 

Como governaria Marina sob tais condições? 

A candidata do PSB tem prometido governar com os “bons” de todos os partidos e pedir o apoio 

dos ex-presidentes FHC e Lula. Além disso, Roberto Freire, deputado federal pelo PPS-SP e aliado 

de Marina, tem dito que a ex-senadora fará um governo como o de Itamar Franco, isto é, 

negociando maiorias pontuais com as dissidências dos grandes partidos. Em caso de derrota dos 

projetos da presidente em votações no Congresso, Freire disse que a questão seria levada para a 

população. Supondo-se que as propostas de Marina e Freire constituam o cenário político otimista 

de uma possível presidência socialista, quais são os elementos necessários para que esta seja 

efetiva? 

A fórmula governativa sugerida acima admite, implicitamente, que a nova presidente não terá 

uma sólida maioria legislativa. Daí a ideia de maiorias pontuais, negociadas de acordo com o tema. 

Por exemplo, para questões relativas à política econômica, forma-se uma maioria mais à direita; 

para assuntos ambientais, monta-se uma maioria mais à esquerda. Para que essa tática 

parlamentar funcione, é fundamental, todavia, que a presidente parta de uma razoável posição 

negociadora, algo que não lhe dá sua atual coligação eleitoral, composta somente de pequenas 

agremiações. Portanto, é indispensável que Marina agregue à sua base política um partido grande, 

como o PSDB, e outros médios, como o DEM ou o PSD. A formação de uma coalizão governativa 

com os tucanos daria à Marina não apenas mais apoio legislativo, mas também excelentes 

quadros administrativos, o que significaria o cumprimento da promessa de governar com os 

“bons”. De maneira complementar, o êxito da fórmula de Marina-Freire exigirá uma oposição 

moderada por parte do PT. 

Marina também tem afirmado que sua política econômica será de plumagem tucana, com o 

restabelecimento cabal do tripé macroeconômico implementado por Pedro Malan e Antonio 

Palocci entre 1999 e 2006. Dada a falta de amplo apoio político que deverá caracterizar o primeiro 
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ano do governo, será imperativo que a política econômica comece a dar bons resultados a partir 

do segundo semestre de 2015, o que permitirá não apenas consolidar, mas também expandir a 

base de sustentação do Executivo no Congresso. 

Esboçar um cenário pessimista para uma presidência de Marina significa simplesmente dar plena 

expansão lógica à sua falta de lastro político, patente em sua aliança eleitoral e equipe de 

assessores, e ao seu mal disfarçado discurso antipolítica e antipartidos. Mais precisamente, 

significa que a tentativa de atrair dissidências dos grandes partidos levará a uma reação contrária 

por parte das suas lideranças, endurecendo a oposição e deixando o Executivo em uma posição 

débil no Legislativo. Se o governo ameaçar usar a pressão da opinião pública para impor-se ao 

Congresso, poderá aumentar mais ainda o ressentimento das lideranças partidárias contra o 

Palácio do Planalto. Se a fraqueza política de Marina contaminar as expectativas a respeito da 

economia, e esta não voltar a crescer até o final do próximo ano, se formará um ciclo vicioso e o 

país poderá se encontrar diante de uma clássica crise governamental. 

Por último, a ausência de uma grande organização partidária em sua coligação eleitoral não é o 

único sinal de falta de lastro da candidatura de Marina. Ela também não conta com a lealdade de 

nenhuma grande organização social. E uma presidência sem lastro organizacional é, por definição, 

uma presidência vulnerável. É a história quem o diz, não as preferências políticas do autor destas 

linhas. Oremos, pois. 

Octavio Amorim Neto - Professor da EBAPE/FGV 

10. Em Foco IBRE: Cenário Macroeconômico — 2014 - 20155 

Cenário Internacional 

O cenário econômico global é de recuperação gradual do mundo desenvolvido, mas com 

heterogeneidade entre os países. Nos Estados Unidos, as perspectivas são bem favoráveis. Após 

um começo de ano lento, o segundo semestre tem indicado crescimento mais robusto e que 

deverá continuar ao longo de 2015. O mercado de trabalho também dá sinais consistentes de 

melhora, o que deverá levar o Fed a iniciar o ciclo de aumento de juros já no próximo ano. Porém, 

o cenário deverá ser de juros de longo prazo menores do que o previsto até recentemente, devido 

ao menor potencial de crescimento da economia americana.6    

A área do euro saiu da recessão, mas não consegue crescer. Com isso, o Banco Central Europeu 

(BCE) aumentou os estímulos monetários, para evitar o risco de deflação na região. Mesmo assim 

não se espera crescimento muito elevado para esse grupo de países. Para 2014 nossa previsão é 

de apenas 0,8% (aquém do 1,0% previsto em junho de 2014). Para o próximo ano espera-se uma 

pequena aceleração, para 1,1%. 

                                                           
5 O cenário macroeconômico do IBRE foi atualizado a partir da divulgação das Contas Nacionais do segundo trimestre de 2014. As 

projeções das variáveis exógenas estão na Tabela A.2 do anexo. 
6 Ver Carta do IBRE de agosto de 2014 “A expectativa é de juros internacionais baixos por um longo período” e a seção Panorama 

Internacional. 
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Gráfico 9: Taxa de Investimento (%) 

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

Tabela 2: Inflação e Seus Componentes Desagregados (%) 

 
Fontes: IBGE e Banco Central. Elaboração: IBRE/FGV. 

Com relação à China, mantemos a previsão de crescimento de 7,3% para este ano e de 7,0% para 

2015. A economia chinesa continua desacelerando gradualmente, mas como a inflação está 

controlada, há espaço para o governo adotar medidas expansionistas na tentativa de evitar 

desaceleração mais expressiva da atividade. 

Apesar do melhor prognóstico de crescimento nos países desenvolvidos, os riscos para as 

economias emergentes permanecem. O cenário de elevação de taxa de juros nos EUA pode 

promover uma saída de recursos dos emergentes. Sem dúvida, este risco é maior em países com 

fundamentos econômicos mais frágeis. Trata-se, infelizmente, do caso brasileiro.  

Cenário Doméstico 

Com a divulgação do PIB do segundo 

trimestre, revisamos para baixo a previsão 

de crescimento do PIB para este ano. Ao 

longo dos últimos meses houve piora 

contínua do cenário para o nível de 

atividade, levando a revisões sucessivas da 

previsão. A projeção atual é de 

crescimento de apenas 0,2% (ver Seção de 

Atividade Econômica).  

Essa previsão indica uma taxa média de 

crescimento de 1,6% no governo Dilma, 

bem aquém dos 4% registrados nas 

gestões de Lula. Além disso, a projeção é que a taxa de investimento recue para 17% em valores 

correntes, bem abaixo da taxa do final do governo Lula, de 19,5% (Gráfico 9). 

Em termos de inflação, a piora do cenário econômico contribuiu ligeiramente para uma redução 

da previsão para este ano: de 6,7% para 6,3%. A principal revisão ocorreu nos preços livres, de 

7,0% para 6,4%. E todos os grupos contribuíram para esse movimento: a inflação do grupo 

alimentação domiciliar passou de 7,0% para 6,5%; a inflação de bens ex-alimentação, de 5,3% para 

4,8%; e a inflação de serviços, de 8,4% para 8,0%. Com relação aos preços administrados, a 

projeção foi mantida em 5,8% (Tabela 2). Ou seja, a inflação ainda continua muito pressionada, 

apesar da forte desaceleração da economia.  
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Tabela 3: Setor Externo – Balança Comercial e Transações Correntes 

SETOR EXTERNO 2011 2012 2013 2014E

Balança Comercial (US$ bi) 30 19,4 2,6 2

    Exportações (US$ bi) 256 243 242 235

    Importações (US$ bi) 226 223 240 233

Déficit em serviços e rendas (US$ bi) 85 76 87 85

Saldo em conta-corrente (US$ bi) -52 -54 -81 -80

Saldo em conta-corrente (% PIB) -2,1 -2,4 -3,6 -3,6  
Fonte: MDIC. Elaboração: IBRE/FGV. 

Tabela 4: Principais Indicadores Macroeconômicos: Lula vs. Dilma (%) 

2004-2010* 2011-2014E

Taxa de Crescimento 4,5 1,6

Inflação 5,3 6,2

Déficit em Transações Correntes (% do PIB) 0,1 3,0

Superávit Primário Recorrente (% do PIB) 2,9 1,2  
 

* Excluindo 2003, o ano do ajuste macroeconômico. Fontes: Banco Central, IBGE e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV. 

Com a fraqueza da economia, as importações de bens e serviços também se desaceleraram, o que 

poderia representar melhora significativa da balança comercial. Porém, as exportações também 

estão perdendo ritmo por conta da redução dos preços de nossas commodities. Adicionalmente, 

as exportações de manufaturados continuam sem perspectivas favoráveis. Com essas 

informações, a previsão é de superávit comercial de apenas US$ 2 bi, ante projeção anterior de 

déficit de US$ 2 bi. Assim, o déficit em transações correntes como proporção do PIB será próximo 

de 3,6%, o mesmo do ano passado (Tabela 3). 

 

E o que podemos esperar para 2015?  

Os desequilíbrios econômicos se acentuaram nos últimos anos. Como mencionado, o crescimento 

esperado para o governo Dilma é bem inferior ao registrado no governo Lula, principalmente se 

excluirmos 2003, que foi um ano de ajustamento macroeconômico. Porém , o trade-off entre 

inflação e crescimento piorou no período: a inflação esperada é 1,1 p.p. acima da média registrada 

no governo Lula pós-2003. E, mesmo num contexto de baixo crescimento, o déficit em transações 

corrente elevou-se expressivamente (Tabela 4). 

  

A deterioração expressiva na conta corrente do balanço de pagamentos, mesmo com o fraco 

desempenho do investimento nos últimos quatro anos, é preocupante. Uma questão relevante 

refere-se à disposição do mundo em continuar financiando o déficit externo brasileiro. O Brasil 

poderá sofrer novas ondas de turbulência caso haja piora nas condições de financiamento 

externo, necessitando de ajuste adicional na taxa de juros e depreciação cambial mais acentuada 



22 |   

 

 

para reduzir o déficit externo. Neste caso, o investimento e, consequentemente, o crescimento 

serão penalizados.   

E, finalmente, a deterioração do esforço fiscal é alarmante. O superávit não recorrente atingiu 

apenas 0,2% em 2014, com perspectivas bem desfavoráveis para a dinâmica da dívida pública.  

Sem dúvida, 2015 será um ano muito desafiador. Em nosso cenário base, contemplamos o 

restabelecimento da credibilidade da política monetária e fiscal, o que gera, portanto, mais 

eficácia da política econômica em termos de desinflação, com menores custos de ajuste no médio 

prazo. Em primeiro lugar, a projeção é de aumento do superávit recorrente para 1,1% do PIB.  

Nesse contexto, espera-se alta de 0,7% do superávit do governo federal ante 0% neste ano. Essa 

mudança da política fiscal poderá contribuir para uma melhora da confiança.  Projeta-se também 

um recuo nas políticas parafiscais de financiamento público, tornando a dinâmica da dívida líquida 

mais favorável no médio prazo. 

Em relação ao crescimento, prevê-se alguma recuperação, por conta do fraco resultado deste ano: 

1,2% em 2015 ante 0,2% em 2014. Já a inflação deverá permanecer um pouco acima de 6%, com 

inflação de preços administrados de 7,8% e de preços livres de 5,5%.  

Além dos desafios relacionados à política macroeconômica, é necessário promover novo ciclo de 

reformas microeconômicas para elevar a produtividade da economia.  Uma agenda para tornar as 

concessões mais ágeis e melhorar o ambiente de negócios traria benefícios pelo lado da oferta, 

por meio do aumento do investimento e da produtividade. Adicionalmente, como subestimamos 

os efeitos sobre a produtividade da piora da qualidade da política econômica, é esperado que os 

modelos de projeção também subestimem os efeitos positivos sobre a atividade com as mudanças 

de política econômica.  

Se o próximo governo conseguir superar esses desafios, será possível um novo ciclo de 

crescimento em bases mais sustentáveis. 

           Silvia Matos e Vinícius Botelho 

Revisão Técnica do Boletim Macro IBRE: Fernando Dantas 
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Tabela A.1: Diferentes Medidas para o Resultado Fiscal Primário Recorrente* (em % do PIB acumulado em 12 meses) 

 
 

* Antecipação de Dividendos de 2013 e 2014 são relativos somente ao BNDES e a CEF. Informações retiradas de suas demonstrações 
contábeis. Fontes: BCB, STN, STN via Lei de Acesso à Informação, RFB, BNDES e CEF. Elaboração: IBRE/FGV. 

Anexo 
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Tabela A.2: Cenário Consolidado para 2014 – Variáveis Exógenas 

 
* Exclui receitas com Dividendos, Concessões e Outorga; Sem abatimentos do PAC. Fontes: BEA, Eurostat, Bloomberg, Bacen, Tesouro 

nacional e IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 
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