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2015: Escapando da Tempestade Perfeita? 

O ano de 2014 se encerra marcado pela deterioração dos fundamentos econômicos domésticos. O 

destaque é a clara piora do desempenho das contas públicas. A inflação também não dá sinais de 

trégua, apesar de alguns preços de bens e serviços estarem defasados, e as contas externas 

aprofundam um déficit que já é preocupante há algum tempo.  

O cenário externo também piorou neste final de ano. À gradual redução do crescimento chinês 

juntou-se a valorização do dólar e a redução nos preços das commodities, com destaque para o 

petróleo.  

Para piorar mais ainda a conjuntura econômica, o ambiente de curtíssimo prazo vem carregado de 

eventos potencialmente desestabilizadores, como o desenrolar das investigações de corrupção na 

maior estatal brasileira, com nefastas consequências para o setor de óleo e gás e o custo de 

captação externa de nossas empresas, e crises em algumas economias emergentes exportadoras 

de petróleo, ameaçando-nos com o efeito desestabilizador de possíveis contágios. Os exemplos da 

Rússia e, mais próximo de nós, da Venezuela apontam para instabilidade à frente. 

A oportunidade de contrarrestar tudo isso repousa nas ações da nova equipe econômica, a ser 

brevemente empossada, ações essas que se acredita sejam capazes de reverter a perda de 

confiança dos agentes econômicos ao seguir um curso em que um “cavalo de pau” na área fiscal 

tem importância fundamental. A esperança de novos rumos gerenciados por uma política 

econômica regida por uma equipe totalmente renovada e, presumivelmente, com forte apoio do 

Executivo federal, e as expectativas quanto ao que será proposto e, possivelmente, executado são 

imensas. 

Mas, em que pese a esperança, o cenário econômico ainda se apresenta carregado de incerteza. 

Associadas a ela, muitas perguntas. Não que incerteza seja uma novidade para quem se dedica à 

análise da economia brasileira onde, como bem sabemos, mesmo as análises de eventos passados 

por vezes comportam novas interpretações e revisionismos. 

Pelo que se depreende dos pronunciamentos preliminares, um ajuste fiscal terá papel de destaque 

na nova estratégia. Mas a intensidade, características — vale dizer, que áreas serão afetadas — e 

duração desse ajuste estão em aberto.  

Fala-se muito no “ajuste necessário”, entendido como aquele capaz de recolocar alguns 

indicadores macroeconômicos em níveis confortáveis; por exemplo, em níveis que não ameacem o 

grau de investimento do país.  
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Mas, qual a duração desse ajuste? Meio mandato presidencial? E, se alcançado nesse período, o 

que fazer na segunda metade do mandato? Que regime de política econômica seria seguido, na 

hipótese de sucesso na primeira parte?  

Sem dúvida, há janelas de nitidez na névoa de incerteza que estamos atravessando. A política anti-

inflacionária, por exemplo, é uma área em que o BC tem oferecido uma visão dos rumos a serem 

seguidos e expectativas. Ou pelo menos às vezes assim parece. Mas é uma das únicas. A seção de 

política monetária explora esse aspecto. 

Mesmo assim, sabe-se que a inflação não dará tréguas no horizonte previsível — como assinala 

nosso analista na seção dedicada ao tema. 

No setor externo, o BC emitiu sinais de que não intervirá tanto para gerenciar a taxa de cambio, ao 

menos não na intensidade do passado. Mas a turbulência provocada pela queda do rublo nesta 

semana provocou mudança nessa decisão do BC. 

Várias outras perguntas estão colocadas sobre a mesa. O que esperar para o balanço de 

pagamentos no próximo ano? Poderá a redução nos preços do petróleo ajudar a reverter o déficit 

da balança comercial, somando-se aos efeitos do débil nível de atividade de 2015 sobre as 

importações? Será isso suficiente para compensar o efeito da queda das commodities e da 

demanda nos nossos principais mercados de exportação? Como se dará o ajuste da conta 

corrente, sabendo-se que a relação entre os preços dos tradables e dos nontradables pouco 

mudou até recentemente? E que, quando e se mudar, levará tempo para que a mudança tenha 

efeito sobre a conta corrente? 

O mercado de trabalho continua a surpreender, com a manutenção da taxa de desemprego em 

níveis historicamente muito baixos. A PNAD Contínua do 3º trimestre, com dados bem mais 

abrangentes que os da PME, confirmou isso. Mas revelou também que a distribuição regional do 

desemprego não é uniforme, o sul e sudeste tendo desempenho pior do que o das demais regiões. 

Esse tema, bem como uma especulação comparativa entre o ajuste esperado para 2015 e o 

executado em 2003 são aprofundados mais adiante. 

Por último — mas não menos importante — a questão que não quer calar: de onde virá o 

crescimento econômico? Ou nos conformaremos no médio prazo com taxas de crescimento do 

PIB nas magnitudes das atuais? Na hipótese de retomada — a nosso ver mais provável no médio 

prazo —, com que fontes se poderá contar? E a partir de quando? Será que novo impulso virá do 

setor externo, com uma recuperação das exportações líquidas alimentada pela desvalorização em 

curso? Ou virá de uma retomada dos investimentos, quem sabe a partir de novas concessões, da 

criação de poupança pública que impulsione o investimento em infraestrutura e de uma reversão 

das expectativas e da confiança dos agentes econômicos, hoje deprimidas? 
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Sabe-se que a mais longo prazo o crescimento depende de reformas que resultem em ganhos de 

produtividade. Mas, que reformas são essas? Qual o cardápio das factíveis, dado nosso ambiente 

institucional? Enfim, são dúvidas e perguntas em aberto, para as quais os economistas não 

necessariamente têm respostas claras. 

O restante deste Boletim aborda os seguintes temas: 

• A seção dedicada à atividade econômica projeta que o PIB crescerá 0,4% no quarto 

trimestre deste ano, com desaceleração da demanda interna. Para o ano como um todo a previsão 

é de alta de 0,1%. Para 2015, de 0,6%.  A demanda interna está em desaceleração na média móvel 

de quatro trimestres devido especialmente ao consumo das famílias, que deve continuar a perder 

ritmo ao longo do próximo ano (0,7% de crescimento em 2014 e 0,5% em 2015): com os reajustes 

tarifários esperados, incluindo-se com destaque o de energia elétrica, as famílias precisarão 

adaptar seu consumo a uma menor disponibilidade orçamentária. 

• Espera-se para 2015 uma nova contração do investimento bruto e das importações. Como 

parte das máquinas e equipamentos adquiridas no país é importada, a depreciação cambial 

recente eleva o custo de aquisição de maquinário e, por consequência, o custo de investir. 

Somando essa desaceleração na absorção de bens de capital à necessidade de ajuste da atividade 

de construção civil (dado o alto nível dos estoques), a formação bruta de capital deve ter um 

segundo ano de crescimento negativo: depois de – 7,1% projetados para 2014, a previsão é de             

– 1,7% em 2015.  

• Os riscos para esse nosso cenário são majoritariamente negativos: a ocorrência de um 

racionamento de energia e de água em 2015, um ajuste da política monetária americana que 

provoque depreciação mais rápida da taxa de câmbio doméstica, ou um agravamento na crise da 

Petrobras que dificulte significativamente a manutenção do programa de investimentos e de 

expansão da exploração de petróleo. (Seção 1) 

• A confiança de empresas e consumidores continua em níveis muito baixos neste final de 

2014. E sem esboçar sinal de recuperação. Do lado empresarial, os índices pararam de cair no 

bimestre outubro-novembro, mas os números não permitem distinguir se estamos observando 

um ponto de virada ou uma calibragem do pessimismo exacerbado dos meses anteriores. Entre os 

consumidores, a confiança recuou fortemente no mesmo período. Para 2015, é pouco provável 

que, dada a expectativa de baixo crescimento, com políticas monetária e fiscal apertadas, a 

confiança avance de forma expressiva. (Seção 2) 

• A divulgação dos dados nacionais do terceiro trimestre de 2014 mostra que o mercado de 

trabalho brasileiro continua aquecido, apesar da heterogeneidade de resultados entre as regiões 

do país. O Brasil seguiu apresentando uma taxa de desemprego de 6,8%, a mesma do trimestre 

anterior, e reforçando a ideia de um mercado de trabalho forte. Mesmo assim, a pesquisa é 
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consistente com os dados da PME, que mostram que a geração de vagas está bastante fraca. Este 

resultado deriva, na verdade, da importância que as regiões Sul e Sudeste possuem na PME. A taxa 

de desemprego de novembro, no conceito da PME, em particular, aumentou ligeiramente para 

4,8%, contra 4,6% no mesmo mês do ano passado. (Seção 3) 

• Faltando pouco para o término do ano, consolida-se a expectativa de que a inflação em 

2014 será inferior a 6,5%, percentagem máxima tolerada para a variação do IPCA sem que se 

configure o descumprimento da meta estabelecida pelo CMN. Nos meses à frente, todavia, a 

perspectiva é de ultrapassagem do teto, como ressaltado pela própria autoridade monetária na 

ata da reunião do COPOM de 2 e 3 de dezembro. Entre as principais fontes de pressão deverá 

figurar, novamente, a tarifa de energia elétrica. Outro foco de pressão é o preço da gasolina. Existe 

também a possibilidade de se restabelecer a cobrança da CIDE, providência compatível com a 

necessidade de reforçar a arrecadação e avançar na direção do equilíbrio fiscal. Além disso, há 

outras pressões com origem nos preços administrados. A tarifa de ônibus urbano é um exemplo. 

(Seção 4) 

• A análise da política monetária relembra que entre a reunião de outubro e a de dezembro 

o Banco Central sinalizou que poderia promover ajuste mais expressivo, ou seja, aumentar para 50 

pontos o movimento de alta da taxa básica. Não foi surpresa, portanto, o fato de o juro ter sido 

ajustado dessa maneira no encontro deste mês. O que surpreendeu nosso analista foi a sinalização 

dos passos da política monetária a serem dados em 2015. Os sinais emitidos pelas atas do COPOM 

parecem claros: o BC não tenciona ir longe com sua política de ajuste. Não é fácil entender, 

porém, a razão dessa sinalização, num momento em que a nova equipe econômica sequer tomou 

posse, inexistindo, portanto, definições minimamente precisas a respeito das medidas a serem 

tomadas logo adiante. (Seção 5) 

• A piora dos números fiscais nos últimos anos – e, particularmente, em 2014 – indica que o 

ajuste da política econômica necessário para estabilizar a dinâmica da dívida pública não será 

pequeno. O resultado fiscal primário recorrente encerrará este ano com déficit de 0,7% do PIB, 

compensado por 0,6% de receitas não recorrentes e mais 0,1% de primário dos Governos 

Regionais, encerrando 2014 em torno de zero; mas permanecem mais dúvidas sobre o resultado 

do que seria normal numa data tão próxima do fim do ano. O desajuste fiscal não é 

particularidade da esfera federal, pois também ocorre nas empresas estatais e nos estados e 

municípios. De fato, a situação é desafiadora, principalmente quando se leva em conta o efeito da 

queda do preço do petróleo sobre a arrecadação com royalties e se considera que vários estados 

tomaram dívidas indexadas ao dólar no último biênio. Na visão do nosso analista o ajuste em 

todas as esferas das contas públicas consolidadas será o mais difícil e complexo desde a edição da 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em 2000. (Seção 6) 
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• No que diz respeito às contas externas, qualquer cenário de superávit da balança comercial 

para 2015 que incorpore estagnação/queda das exportações de petróleo e estabilidade nos preços 

das commodities depende de uma forte redução nas importações. O superávit de 2015 irá 

depender, principalmente, de um aumento do superávit com a China (redução das importações, 

combinada com exportações pelo menos estagnadas) e com a América Latina (aumento das 

exportações de manufaturas, embora pouco provável). É possível uma redução no déficit com a 

União Europeia e com os Estados Unidos pela queda das importações, mas os saldos não serão 

superavitários. Com a África, a redução do déficit, o segundo maior após os Estados Unidos, 

depende de uma melhora nos preços das commodities (30% das exportações para o continente 

são de açúcar) e da queda nos preços do petróleo (65% das importações). O quadro para 2015 não 

parece muito animador. (Seção 7) 

• O desempenho da economia mundial tem sido prejudicado pela presença de fatores que 

têm concorrido para enfraquecer a procura por bens e serviços de modo geral. Na medida em 

que, especialmente no mundo desenvolvido, a capacidade produtiva ociosa ainda se mostra 

expressiva, eventuais restrições à demanda adquirem importância fundamental. Dois grandes 

enfoques se complementam na explicação desse problema. O primeiro tem a ver com a tese da 

“estagnação secular”. Economistas que têm tratado desse assunto destacam a influência de 

fatores como a concentração da renda e da riqueza, o fato de que percepção de crescimento 

potencial mais baixo reduz o estímulo a investir das empresas e segura o consumo das famílias, a 

constatação de que a redução do ritmo de expansão populacional gera demanda menor por 

moradia, utilidades públicas, etc., e a queda dos preços relativos de máquinas e equipamentos. 

Cada um a seu modo, esses fatores tendem a reduzir a taxa de investimento das economias, 

movimento esse perfeitamente observável no grupo dos países avançados.  

• O segundo enfoque relaciona-se com a hipótese de que um quadro de endividamento 

excessivo é o que segura a expansão da demanda, acarretando enormes dificuldades para a 

recuperação da economia mundial. Segundo os que dão ênfase a esse raciocínio, bolhas se 

formam na esteira de períodos de euforia e elevação da alavancagem. Quando estouram, perdas 

patrimoniais importantes levam os endividados a alterar suas prioridades. A preferência passa a 

ser por diminuir ou quitar dívidas, mesmo diante de juro zero. Isso é o que explica a retração dos 

investimentos e do consumo das famílias. (Seção 8) 

• Nosso analista convidado deste edição do Boletim é Alexandre de Ázara, do Banco Modal, 

que tece considerações acerca do desempenho assimétrico das economias desenvolvidas, 

contrastando o dos EUA com os da Europa e Japão. Após comentar que “o mercado parece cético 

quanto à recuperação americana”, Ázara sugere que o ceticismo reflete o medo irracional de 

várias “recuperações abortadas”. E conclui: “É melhor estarmos preparados.” (Seção 9) 
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• A seção final, Em Foco, é de autoria de Silvia Matos. Nela, além de apresentar as projeções 

do modelo macroeconométrico do IBRE para 2014 e 2015, nossa analista conclui que, apesar das 

dificuldades, é possível ter algum otimismo no médio prazo.  Como subestimamos os efeitos sobre 

a produtividade e o produto potencial da piora da qualidade da política econômica, nossos 

modelos possivelmente também subestimam os efeitos positivos sobre a atividade econômica 

com as melhoras associadas à ação da nova equipe econômica. (Seção 10) 

Boa leitura! 

 

Regis Bonelli, Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos
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1. Atividade Econômica                                                                                                                       
Crescimento do PIB no Quarto Trimestre será de 0,4% 

Com a divulgação da produção industrial de outubro e dos indicadores coincidentes da indústria 

de novembro, nossa projeção é de que o PIB irá crescer 0,4% no quarto trimestre deste ano, 0,1% 

no ano como um todo e 0,6% em 2015.  

A desaceleração da demanda 

interna indica, de acordo com 

nossas projeções, uma 

expansão de 0,4% no PIB do 

quarto trimestre. Como 

mostra a Tabela 1, corrigindo 

a alta observada no período 

anterior, a indústria agregada 

vai se contrair, o que se 

repete em quase todos os 

seus subsetores: indústria 

extrativa, de transformação e 

de construção civil. Essa 

contração permanece como 

tendência: a indústria de 

construção civil e a de 

transformação devem 

continuar no terreno negativo em 2015, assim como o agregado das atividades industriais.  

A interpretação das projeções para o quarto trimestre ainda precisa ser feita com cautela: no 

terceiro trimestre o PIB cresceu muito menos do que as suas partes (0,1% no agregado, 1,7% na 

indústria e 0,5% em serviços), movimento que agora será invertido (0,4% no agregado, contração 

de 0,9% na indústria e crescimento de 0,1% em serviços). Logo, a despeito de a projeção para o 

PIB indicar uma aceleração de 0,1% para 0,4%, o comportamento setorial é na direção oposta. 

Portanto, não é possível afirmar que esteja em curso uma aceleração econômica neste trimestre: 

a atividade permanece estagnada. 

Em 2015 o setor de construção civil continuará o seu ciclo de ajustamento de estoques, com uma 

nova rodada de contração da demanda em virtude do efeito sobre a renda do ajuste tarifário, 

assim como pela alta da taxa básica de juros. Esses mesmos elementos devem afetar 

negativamente a indústria de transformação, especialmente os produtores de bens duráveis. Em 

particular, as exportações da indústria automobilística não apresentam perspectivas de 

recuperação (com o prolongamento da crise argentina), assim como a demanda interna por 

veículos pode recuar ainda mais, caso o IPI do setor seja recomposto. Como a indústria de material 

 

Tabela 1: Projeção de Crescimento do PIB 

 
      

 

Atividades 4T2014/3T2014 2014/2013 2015/2014 

 

 

Consumo 0.1% 0.7% 0.5% 

 

 

Consumo da APU 0.8% 2.0% 1.8% 

 

 

Formação bruta de capital fixo 0.6% -7.1% -1.7% 

 

 

Exportação -7.7% -0.3% 0.6% 

 

 

Importação -3.2% -1.0% -0.7% 

 

 

PIB 0.4% 0.1% 0.6% 

 

 

Agropecuária 0.6% 1.0% 2.2% 

 

 

Indústria -0.9% -1.6% -0.5% 

 

 

Extrativa -0.5% 7.0% 2.1% 

 

 

Transformação -0.5% -3.4% -1.6% 

 

 

Construção civil -0.9% -5.3% -1.2% 

 

 

Eletricidade 0.0% 1.6% 2.5% 

 

 

Serviços 0.1% 0.7% 0.8% 

   Fontes: IBGE e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV   
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Gráfico 2: 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. 

de transporte (na qual a automobilística se inclui), mostra, de acordo com a Sondagem da 

Indústria do IBRE, um nível de estoques muito acima do desejado pelas empresas, ela ainda deve 

passar por ajustes significativos de produção ao longo do próximo ano.  

Como se vê no Gráfico 1, a demanda 

interna permanece em franca 

desaceleração na média móvel de quatro 

trimestres. O principal motor desse 

movimento é o consumo das famílias, que 

deve continuar a perder ritmo ao longo 

do próximo ano (0,7% de crescimento em 

2014 e 0,5% em 2015): com os reajustes 

tarifários esperados, especialmente de 

energia elétrica, as famílias precisarão 

realinhar seu consumo com a 

disponibilidade orçamentária.  

Com o cenário de fraqueza da atividade 

econômica e a recente depreciação 

cambial, em 2015 devem ocorrer novas contrações na formação bruta de capital fixo e nas 

importações. Como parte significativa das máquinas e equipamentos adquiridos no país é 

importada, a depreciação cambial recente eleva o custo de aquisição de maquinário e, por 

consequência, o custo de investir. Somada essa desaceleração esperada à necessidade de ajuste 

da atividade de construção civil, a formação bruta de capital deve ter um segundo ano de 

crescimento negativo. A aceleração do investimento mostrada pelo Indicador Mensal do 

Investimento do IBRE, no Gráfico 2, deve ser revertida a partir do início de 2015.  

A desaceleração das importações, 

por sua vez, deve se transmitir aos 

setores de transportes e de comércio 

e, consequentemente, ao volume 

real de impostos contabilizado no 

PIB. Isso é parte da explicação das 

baixas taxas de crescimento do setor 

de serviços: 0,7% em 2014 e 0,8% 

em 2015. A desaceleração do setor 

de transportes ocorre porque o 

volume importado diminui não 

somente para bens, mas para 

serviços também: a conta de viagens 

internacionais será 

significativamente afetada pela 

depreciação cambial recente, assim 

Gráfico 1: Taxa de Crescimento Acumulada em Quatro 
Trimestres da Demanda Doméstica (%) 

 

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 
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Gráfico 3: Índice de Confiança Empresarial *                                                           
(Média móvel de três meses, base: média dos últimos 10 anos =100, com 

ajuste sazonal; a linha pontilhada)  

 

* Agregação, por pesos econômicos, dos índices de confiança da Indústria, Serviços, 
Comércio e Construção, previamente ajustados sazonalmente.                       

Fonte e Elaboração: FGV/IBRE 

como pelo realinhamento orçamentário das famílias, e isso diminuirá o volume de transporte 

aéreo de passageiros. Para completar a desaceleração do setor de transportes, a esse movimento 

se somará a redução do ritmo no transporte de cargas, em virtude da manutenção da atividade 

industrial em terreno negativo. 

Permanecem como riscos para este cenário a ocorrência de um racionamento de energia e de 

água em 2015, assim como um ajuste mais intempestivo da política monetária americana que 

provoque depreciação mais rápida da taxa de câmbio doméstica, ou um agravamento na crise da 

Petrobras que dificulte significativamente a manutenção do programa de investimentos e de 

expansão da exploração de petróleo. Portanto, apesar de as projeções indicarem dois anos 

consecutivos com taxas de crescimento muito baixas, o balanço de riscos do cenário ainda é 

negativo para a atividade econômica. 

Silvia Matos e Vinícius Botelho  

2. Expectativas de Empresários e Consumidores1                                                              
A Difícil Recuperação da Confiança 

Ao final de 2014, a confiança de 

empresas e consumidores continua 

em níveis extremamente baixos e 

sem esboçar tendência de 

recuperação. Do lado empresarial, 

os índices pararam de cair no 

bimestre outubro-novembro, mas 

os números não permitem distinguir 

se estamos observando um ponto 

de virada ou uma calibragem do 

pessimismo exacerbado dos meses 

anteriores. Entre os consumidores, 

a confiança recuou fortemente no 

mesmo período.  

Embora a política econômica do 

segundo governo da Presidente 

Dilma ainda esteja sendo desenhada, a seção sobre expectativas deste mês procurará estabelecer 

critérios para a construção de cenários para os indicadores de confiança em 2015.  

O primeiro passo para a construção desse cenário qualitativo é a análise dos fatores que vêm 

influenciando a evolução dos indicadores de confiança em 2014. Pelo lado das empresas, o ano foi 

marcado pela contínua frustração em relação ao desempenho da economia. Além de fatores 

internos, como o enfraquecimento do consumo das famílias, as margens de lucro apertadas e o 

                                                           
1 O autor agradece a colaboração de Rodolpho Guedon Tobler, Vitor Vidal Velho e Silvio Sales. 
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Gráfico 4: Índice de Confiança do Consumidor                                                    
(Média móvel de três meses, base: média dos últimos 10 anos =100, com 

ajuste sazonal; a linha pontilhada)  

 

Fonte e Elaboração: FGV/IBRE 

Gráfico 5: Expectativa Inflacionária do Consumidor                                      
(Distribuição de Frequência de Respostas, Previsões Quantitativas para os 

12 Meses Seguintes, %) 

 

Fonte e Elaboração: FGV/IBRE 

aumento do grau de incerteza, fatores de origem externa, como a crise argentina, contribuíram 

para o aprofundamento do pessimismo. 

A estabilização no quarto trimestre 

ocorre de forma assimétrica entre os 

setores. Depois de um longo período 

em queda, as expectativas industriais 

melhoraram discretamente, 

possivelmente influenciadas pela 

desvalorização cambial dos últimos 

meses. Os estoques elevados e a 

demanda fraca, no entanto, 

justificam a sinalização de 

continuidade do ajuste de pessoal e 

de contenção dos investimentos no 

setor.  

Em outros segmentos o resultado é 

ainda menos favorável. No setor de 

Serviços, a confiança continua em queda no quarto trimestre, com destaque negativo para os 

prestados às famílias, tendência que reforça o cenário de continuidade de enfraquecimento do 

consumo. No da Construção, a queda se estende aos segmentos relacionados a obras de 

infraestrutura, que poderiam ser uma das válvulas de escape para a economia neste momento.  

A confiança do consumidor recuou 6,1% em novembro, o maior tombo desde dezembro de 2008 

(-12,5%). Como em boa parte do ano, a queda esteve relacionada à preocupação com o 

desemprego e a inflação.  As expectativas para a evolução do mercado de trabalho nos seis meses 

seguintes são as piores desde abril de 

2009; projeções de inflação 

superiores a 8% nos 12 meses 

seguintes passaram a representar 

32% do total em novembro, um salto 

de cinco pontos percentuais em 

relação ao mês anterior. 

Diante desse quadro negativo, o que 

esperar para os indicadores de 

confiança em 2015? 

Considerando-se que os ajustes 

promovidos pela nova equipe 

consigam, ao longo do ano, melhorar 

as perspectivas para 2016, e levando-
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se em conta a velocidade média de recuperação da confiança após períodos prolongados de 

queda, no Brasil e em outros países,2 é razoável prever alguma melhora das expectativas, 

principalmente na segunda metade do ano que vem. Este avanço, no entanto, dificilmente seria 

suficiente para fazer os indicadores ultrapassarem a média histórica ao final do ano. Em outras 

palavras, a confiança empresarial continuaria agindo durante a maior parte de 2015 como um 

fator redutor de crescimento econômico. 

O cenário para a confiança do consumidor é menos favorável, principalmente no primeiro 

semestre, quando se espera a combinação de juros mais elevados, reajustes de preços 

administrados e desaceleração do mercado de trabalho.  

Em síntese, é pouco provável que, num ano de baixo crescimento, com políticas monetária e fiscal 

mais apertadas, a confiança avance de forma expressiva. A observação de eventos históricos, por 

outro lado, mostra que, após períodos de excessivo pessimismo, os agentes econômicos se 

tornam mais sensíveis a noticias favoráveis. É importante ressalvar que este cenário hipotético 

não contempla fatores como a piora do ambiente político ou um eventual racionamento 

energético. 

Aloísio Campelo Jr. 

3. Mercado de Trabalho  

2014 Fecha Aquecido, mas Piora Virá em 2015 

A divulgação dos dados nacionais do terceiro trimestre de 2014 mostra que o mercado de trabalho 

brasileiro continua aquecido, apesar da heterogeneidade de resultados entre as cinco regiões do 

país. A Pnad Contínua (IBGE) desse trimestre indica que o Brasil segue apresentando uma taxa de 

desemprego de 6,8%, a mesma do trimestre anterior, e reforça a ideia de um mercado de trabalho 

ainda forte no país. Mesmo assim, a pesquisa é consistente com os dados da PME, que mostram 

geração de vagas bastante fraca. Este resultado deriva, na verdade, da importância que as regiões 

Sul e Sudeste possuem na PME.  

Na Pnad Contínua, as regiões Sul e Sudeste mostram ritmo de geração de empregos distinto do 

encontrado no Norte e Nordeste. Houve pequeno crescimento nos empregos no Sul, de 0,6%, e 

destruição de 0,3% dos postos de trabalho no Sudeste , ambos em relação ao mesmo trimestre de 

2013. Já o mercado de trabalho das regiões Norte e Nordeste gerou vagas em ritmo acelerado, 

com crescimento de 3,8% e 3,6%, respectivamente.  

Diferentemente do que mostra a PME, a Pnad Contínua indica que a população economicamente 

ativa (PEA) cresceu 1% no terceiro trimestre em relação ao mesmo período de 2013 (a PME havia 

registrado queda de 1% nessa comparação). A pesquisa de abrangência nacional revelou um 

crescimento abaixo de 1% da PEA nas regiões Sul e Centro-Oeste e expansão acima de 3% nas 

regiões Norte e Nordeste. A queda da PEA ocorreu somente no Sudeste (-0,4%), e foi menor do 

                                                           
2 Com base em dados da OCDE que inclui países desenvolvidos, os BRICS e outros emergentes. 
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que a indicada pela PME. Isto é mais uma evidência de que a redução da PEA está concentrada nas 

regiões metropolitanas da região Sudeste, como apontado em edições anteriores deste Boletim. 

A expectativa é de que o mercado de trabalho continue a apresentar baixa taxa de desemprego e 

crescimento positivo do rendimento real até o final deste ano.  

No entanto, as condições devem se modificar gradativamente ao longo de 2015, como 

consequência do ajuste macroeconômico que se prevê que vá ocorrer. O aperto fiscal e monetário 

será, possivelmente, forte. Em 2014 o Brasil registrou déficit primário recorrente de 1% do PIB, 

sendo a meta é de 1,2% para o superávit primário em 2015. Ao mesmo tempo, a liberação de 

diversos preços deverá resultar na sua elevação e demandar maior contração monetária para 

controle da inflação. Neste cenário, serão inevitáveis a elevação da taxa de desemprego e a 

redução do rendimento real. 

Embora o ajuste atual seja mais difícil de realizar do que o executado em 2003 no primeiro 

mandato do presidente Lula, observar o que ocorreu naquela época pode dar pistas do que se 

pode esperar em 2015.  

A taxa de desemprego dessazonalizada iniciou 2003 em 11,7%. Ela superou 13% em outubro do 

mesmo ano, mantendo-se acima de 11,7% até junho de 2014. Ou seja, o ajuste de 2003 elevou a 

taxa de desemprego em mais de um ponto porcentual. 

Ao mesmo tempo, a forte alta da taxa de inflação de 2003 reduziu de forma substancial o 

rendimento real, que fechou o ano com queda superior a 10%. O ajuste continuou em 2004 , com 

queda adicional de 1% da renda em relação a dezembro de 2003. Em resumo, o ajuste de 

2003/2004 ocasionou forte redução do rendimento real acompanhada de elevação da taxa de 

desemprego.  

As consequências sobre o mercado de trabalho no ajuste de 2015/2016 não devem ser 

qualitativamente muito distintas das observadas em 2003/2004. No entanto, a correção desta vez 

deve ser mais longa e sem que se atinja o pico inflacionário de 2003. Neste cenário, a taxa de 

desemprego deve ficar acima dos níveis atuais por mais tempo. Mas a redução do rendimento real 

será possivelmente inferior à observada em 2003 e 2004. 

            Fernando de Holanda Barbosa Filho 

4. Inflação  

Especialmente Vigilante 

Faltando menos de um mês para o término do ano, consolida-se a expectativa de que a inflação 

em 2014 será inferior a 6,5%, percentagem máxima tolerada para a variação do IPCA sem que se 

configure o descumprimento da meta estabelecida pelo CMN. Segundo o Boletim Focus de 12 de 

dezembro, a taxa prevista para 2014 é de 6,38%, a menor desde a pesquisa de 3 de outubro e a 

primeira abaixo de 6,4% registrada nos últimos dois meses. Para que o descumprimento não se 
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concretize, o IPCA de dezembro não pode superar 0,86%. Como o resultado esperado para a taxa 

de dezembro é de aproximadamente 0,7%, o ano deve encerrar em conformidade com as 

exigências do regime de metas de inflação. 

Nos meses à frente, todavia, a perspectiva é de ultrapassagem do teto, como ressaltado pela 

própria autoridade monetária na ata da reunião do COPOM de 2 e 3 de dezembro. Entre as 

principais fontes de pressão deverá figurar, novamente, a tarifa de energia elétrica, desta feita 

com percentual ainda mais elevado que o de 2014. Neste ano, o reajuste de pouco mais de 17% 

praticamente trouxe a tarifa residencial de volta ao nível de 2012, antes do programa de redução 

implantado pelo governo por meio da Medida Provisória 579. Uma série de ocorrências, fortuitas 

ou provocadas por decisões oficiais, que vão do regime de chuvas ao aumento do grau de 

exposição das distribuidoras ao mercado de curto prazo, levaram a ANEEL a autorizar correções 

em alguns casos próximas de 30%.  

Como persistem o risco hidrológico e o consequente custo de aquisição de energia gerada 

termicamente, e as operações financeiras contratadas ao longo do ano na rede bancária para que 

a distribuição não entrasse em colapso começam a ser pagas (com juros) em 2015, há razões para 

se esperar que a nova rodada de correções tarifárias supere os 20%.  

Outro foco de pressão é o preço da gasolina. Depois de permanecer mais de cinco anos em 

flagrante defasagem frente à cotação internacional, contribuindo para a deterioração das contas 

externas do país pela venda doméstica a preço inferior ao de importação, o combustível teve seu 

preço relativo invertido pelo recuo de quase 40% da cotação do petróleo. Este novo cenário, que 

deve prevalecer na maior parte de 2015, ao representar um início de compensação do ciclo 

anterior de defasagem, permite a manutenção do preço na refinaria.  

Abre também a possibilidade de se restabelecer a cobrança da CIDE, providência compatível com 

a necessidade de reforçar a arrecadação e avançar na direção do equilíbrio fiscal. No período final 

de vigência, antes de ter sua cobrança suprimida, a CIDE chegou a representar algo entre 8% e 

10% do preço ao consumidor. Diante desta expressiva participação, que dá a medida do impacto 

inflacionário de seu possível retorno, é de se considerar que isto se faça em etapas. 

Há outras pressões oriundas de preços administrados. A tarifa de ônibus urbano é um exemplo. 

Na cidade de São Paulo, o preço é o mesmo desde 2012. Nesse período, o óleo diesel e os salários 

subiram bem mais que a inflação, criando um hiato financeiro que requer a transferência de 

recursos fiscais para as concessionárias. Mas há também pressões provenientes dos preços livres, 

notadamente os que apresentam maior sensibilidade à taxa de câmbio. Nesse grupo estão 

incluídos os alimentos, que podem não trazer o alívio esperado, a despeito das boas condições de 

oferta, local e internacionalmente. Embora de difícil contenção, tais pressões podem facilmente se 

propagar e afetar outros preços. Neste segundo estágio, o Banco Central tem meios eficazes de 

atuar. Portanto, não deve ser tomada como pro forma a declaração da autoridade monetária, 

tantas vezes repetida em atas e pronunciamentos, de que, neste momento, precisar se manter 

especialmente vigilante.   

Salomão Quadros e André Braz 
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5. Política Monetária 

Primeiros Sinais da Política de Juro para 2015 

No Boletim Macro do último mês concluímos a seção sobre política monetária afirmando que, 

depois de aumentar a taxa Selic em 25 pontos na reunião do Copom de 29 de outubro, o Banco 

Central provavelmente promoveria elevação adicional no encontro de dezembro, “sendo grandes 

as chances de o juro continuar subindo em 2015”. Em complemento, dissemos que, “para pistas 

sobre o ritmo de ajuste”, bem como sobre o potencial de sucesso, teríamos de aguardar um pouco 

mais.  

Entre a reunião de outubro e a de dezembro, o Banco Central sinalizou que poderia promover 

ajuste mais expressivo, ou seja, aumentar para 50 pontos o movimento de alta da taxa básica. Não 

constituiu surpresa, portanto, o fato de o juro ter sido ajustado dessa maneira no encontro deste 

mês.  

O que de certo modo surpreendeu foi a sinalização a respeito dos próximos passos da política 

monetária, a serem dados já em 2015. As tais “pistas” sobre como será conduzida a política 

vieram mais cedo do que se esperava.  

Na verdade, para uma ideia geral do que o Banco Central pretende não se mostrou necessário 

esperar a ata da reunião. O comunicado pós-Copom já trouxera os sinais relevantes, 

posteriormente confirmados. A mensagem básica está contida em três expressões importantes. 

Primeiramente, o comitê diz que a intensificação do ajuste ocorria “neste momento”. Em seguida, 

o comitê destacou que “considerando os efeitos cumulativos e defasados da política monetária 

[...] o esforço adicional de política monetária tende a ser implementado com parcimônia”.   

A expressão “neste momento” parece querer dizer que ajuste mais expressivo da taxa foi opção 

feita naquele instante, não havendo intenção de repeti-lo. As demais expressões relevantes são 

“parcimônia” e “efeitos cumulativos”. O emprego da palavra “parcimônia”, especialmente quando 

examinado em conjunto com a expressão “neste momento”, sugere intenção de retorno ao ritmo 

de 25 pontos. Por fim, em comunicados de reuniões passadas, o Banco Central fez uso três vezes 

da expressão “efeitos cumulativos”. Nas reuniões subsequentes, o máximo de movimentos 

adicionais na mesma direção também foi três. É de esperar, portanto, que, no limite, teremos 

mais três ajustes de 25 pontos, o que levaria a Selic para 12,5% ao ano.  

Os sinais parecem claros. O Banco Central não tenciona ir longe com sua política de ajuste. Não é 

fácil entender, porém, a razão dessa sinalização, num momento em que a nova equipe econômica 

sequer tomou posse, inexistindo, portanto, definições minimamente precisas a respeito das 

medidas a serem tomadas logo adiante. Além disso, como discutido em outra seção, são grandes 

as chances de o real se depreciar ainda mais diante do dólar. Teria sido mais prudente 

simplesmente promover a alta de 50 pontos da taxa Selic em dezembro, guardando-se a 

sinalização dos próximos passos para um momento de cenário mais bem definido.  
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Gráfico 6: Composição do Resultado Primário do Setor Público 
Consolidado (%) 

 

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

O risco agora é a realidade forçar o Banco Central a alterar o seu plano de ação, em prejuízo da 

comunicação com o mercado. De qualquer modo, a mensagem é que não está nos cálculos da 

autoridade monetária pôr em prática juro real sequer próximo do patamar médio observado de 

2003 até pouco antes da fase aguda da crise recente. Pelo visto, desta vez, imagina-se dar à 

política fiscal importante papel no combate à inflação. 

José Júlio Senna 

6. Política Fiscal 

O Desafio do Ajuste Macroeconômico Começa, Mas Está Longe de Terminar no Fiscal 

A profunda piora dos números fiscais nos últimos anos – e, particularmente, em 2014 – indica que 

o futuro ajuste da política econômica ocorrerá visando a sustentabilidade das contas públicas. O 

resultado fiscal primário recorrente encerrará este ano com déficit de 0,7% do PIB, compensado 

por 0,6% de receitas não recorrentes e mais 0,1% de primário dos Governos Regionais, como 

mostra o pelo Gráfico 6. 

Ainda assim, o desafio econômico – 

seja de curto prazo, focalizado em 

2015, ou de médio prazo, que deve 

durar até o fim do próximo ciclo 

político – está longe de ser 

exclusivamente fiscal; ele deverá 

incluir outros temas fundamentais, 

como a retomada da competitividade, 

as reformas micro e no ambiente de 

negócios e o crescimento econômico. 

O superávit primário deverá encerrar 

2014 em torno de zero, mas 

permanecem mais dúvidas sobre o 

resultado do que seria normal numa 

data tão próxima do fim do ano. O desajuste fiscal não é particularidade da esfera federal, pois 

também ocorre nas empresas estatais e nos estados e municípios. De fato, a situação é 

desafiadora. O ajuste em todas as esferas das contas públicas consolidadas será o mais difícil e 

complexo desde a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em 2000. 

As alternativas para conduzir a correção fiscal deverão ir além do tradicional corte de 

investimentos públicos e aumento da carga tributária, passando também por reformas na despesa 

pública que reduzam sua taxa média de crescimento de 7,6% para a faixa de 3,5%. Será preciso 

ainda diminuir o volume de operações parafiscais. Além disso, os bancos públicos deverão atuar 

mais estrategicamente e com recursos próprios. 
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Gráfico 7: Despesas Primárias do Gov. Central (% do PIB) 

 

Fonte: STN. Elaboração: FGV/IBRE. 

O ajuste via carga tributária é delicado em função do efeito de crowding out que a elevação de 

impostos pode ter sobre o crescimento econômico. Para um ajuste gradual e sustentável no 

médio prazo, as principais despesas a serem alvo de reformas devem ser aquelas relativas à 

transferência de renda às famílias e à política de subsídios e subvenções – os grandes vetores da 

robusta elevação do gasto público, como evidenciado no Gráfico 7. 

Sob esse aspecto, as propaladas 

reformas no abono salarial e no 

seguro-desemprego são importantes 

a curto prazo, ainda que apenas a 

reforma previdenciária – inclusive o 

sistema de pensões civis, militares e 

dos servidores públicos, 

especialmente na esfera subnacional 

– seja suficiente para conter a 

expansão do gasto primário no médio 

e longo prazos. Além do efeito preço 

dessas políticas, muito ligado à 

evolução real do salário mínimo, há o 

desafio de conter o forte crescimento 

do número de beneficiários,3  que saltou de 29 milhões para 75 milhões (Anexo 1) de 2000 para 

2013. 

Adicionalmente é necessário reduzir os gastos com subsídios e subvenções, particularmente 

aqueles ligados às áreas habitacional (Programa Minha Casa Minha Vida e Minha Casa Melhor), 

energética e industrial (Programa de Sustentação do Investimento). Parte desta agenda está 

relacionada com temas de política industrial e regulatória, em especial no setor de utilities. 

Por fim, é importante chamar atenção para a delicada situação fiscal nos governos subnacionais, 

que amargam elevadas dívidas e orçamentos públicos rígidos. A piora fiscal desses governos 

revela-se na profunda redução do superávit primário (Anexo 2) pós-crise. Os Estados registraram 

déficit primário no período de janeiro a outubro deste ano, o que ocorreu pela última vez no início 

do difícil processo de ajuste do final da década de 90. Esta é uma questão politicamente difícil, 

mas que não pode deixar de ser enfrentada pois, ao fim e ao cabo, o risco fiscal contingente é da 

União. 

Gabriel Leal de Barros 

 

 

                                                           
3 O número de beneficiários não é equivalente ao número de pessoas que recebem o benefício, pois há casos em que uma mesma 

pessoa recebe mais de um tipo de benefício. Para uma abordagem sob a ótica do número de pessoas, ver MOURA, RODRIGO L. 

(2014), “O aumento de eleitores vinculados ao mínimo”. Disponível em http://goo.gl/Eruzba. 

http://goo.gl/Eruzba
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7. Setor Externo 

Primeiro Déficit Comercial Desde 2001 

As exportações do Brasil caíram 6,1% 

no acumulado deste ano até 

novembro em comparação com igual 

período de 2013. Com as 

importações a taxa é negativa em 

5,6%, criando-se um déficit de US$ 

4,2 bilhões até o mês passado. O 

modelo IBRE estima um déficit de 

US$ 2,6 bilhões para o ano como um 

todo, o que supõe um superávit de 

US$ 1,6 bilhões em dezembro. O 

resultado é possível se o 

comportamento da série histórica 

desde 2001 for repetido, onde o 

saldo de dezembro sempre mostra 

aumento em relação ao de novembro, conforme mostra o Gráfico 8. Na primeira semana de 

dezembro, o saldo foi superavitário em US$ 398 milhões. Logo, se esse valor se repetir nas 

próximas semanas do mês, confirmar-se-á a estimativa do modelo. De qualquer forma está 

descartada a hipótese de um superávit na balança comercial em 2014. Para 2015, o modelo IBRE 

estima um superávit de US$ 8 bi. É possível?  

Na edição anterior deste Boletim fizemos a mesma pergunta e concluímos que a possibilidade de 

uma balança comercial superavitária em 2015 irá depender de uma melhora na taxa de câmbio 

medida pelo preço relativo de bens comercializáveis/não comercializáveis, aumento na produção 

e exportação de petróleo e queda nas importações superior à esperada entre 2013 e 2014.  

Os resultados divulgados até novembro mostram que um superávit para 2015 pode ser entendido 

como “um cenário com viés otimista”. No ano até novembro, a queda das exportações foi liderada 

pelos preços (-4,5%, na comparação da média de janeiro a novembro de 2013 com igual período 

de 2014, segundo os índices da FUNCEX), pois a quantidade exportada diminuiu apenas 1,7%. O 

declínio nos preços das commodities medido pela cesta de commodities IBRE é o principal 

responsável por esse resultado, pois enquanto recuou 7,3%, o das manufaturas caiu 0,4% 

(FUNCEX). No caso das quantidades o comportamento foi o oposto: o quantum das manufaturas 

declinou 12,6% e o das commodities aumentou 2,3%. Nas importações, a redução da quantidade  

(-2,7%) superou a dos preços (-1,6%) na comparação das médias de janeiro a novembro de 2013 e 

2014. Segundo os dados da FUNCEX, as maiores quedas foram nas categorias de bens de capital   

(-12%) e de bens duráveis de consumo (-13%) e o único aumento observado foi nos bens 

intermediários (+0,2%).  

Gráfico 8: Saldo da Balança Comercial (bilhões de US$) 

 

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IBRE/FGV.  
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O superávit de 2015 dependerá, 

portanto, dos efeitos já assinalados 

anteriormente. Achamos que o 

cenário de superávit é viável. No 

entanto, há riscos. Do lado das 

exportações, não são claros os efeitos 

da crise da Petrobrás, que se agravou 

em relação ao último Boletim, sobre 

a produção e exportação de petróleo. 

Num contexto em que não são 

previstos aumentos nos preços das 

commodities, crescimento da 

demanda mundial em “marcha lenta” 

e os mercados das manufaturas 

brasileiras em queda (Argentina), o 

superávit ficará especialmente dependente da redução das importações.  

As balanças comerciais bilaterais (Gráfico 9) mostram que o superávit de 2015 irá depender, 

principalmente, de um aumento do superávit com a China (redução das importações e 

exportações pelo menos estagnadas) e com a América Latina (aumento das exportações de 

manufaturas, pouco provável). É possível uma redução no déficit com a União Europeia e os 

Estados Unidos pelo efeito nas importações, mas os saldos não serão superavitários. Na África, a 

redução do déficit, o segundo maior após os Estados Unidos, depende de uma melhora nos preços 

das commodities (30% das exportações para o continente são de açúcar) e da queda nos preços do 

petróleo (65% das importações).  

Em suma, qualquer cenário de superávit da balança comercial para 2015 que incorpore 

estagnação/queda das exportações de petróleo e estabilidade nos preços das commodities 

depende de uma forte redução nas importações. Não é um cenário otimista. 

Não abordamos neste Boletim o comportamento do saldo em transações correntes e a conta 

capital. Esse tema ficará para a edição de janeiro de 2015, quando estarão disponíveis os dados de 

novembro. No entanto, o cenário de uma piora em ambas as contas já ressaltada no Boletim de 

novembro só tende a se confirmar com as incertezas do caso Petrobrás. 

Lia Valls Pereira 

8. Panorama Internacional  

Recuperação Desequilibrada e Dólar Mais Forte 

Deixando-se de lado questões ligadas à aparente perda de ritmo do crescimento potencial dos 

países desenvolvidos e dos emergentes, parece claro que o desempenho da economia mundial 

tem sido prejudicado pela presença de fatores que têm concorrido para enfraquecer a procura por 

Gráfico 9: Balança Comercial Bilateral                               
(Janeiro/Novembro, bilhões de US$) 

 

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IBRE/FGV.  
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bens e serviços de modo geral. Na medida em que, especialmente no mundo desenvolvido, a 

capacidade produtiva ociosa ainda se mostra expressiva, eventuais restrições à demanda 

adquirem importância fundamental. Dois grandes enfoques se complementam na explicação 

desse problema.  

O primeiro tem a ver com a tese da “estagnação secular”. Economistas que têm tratado desse 

assunto - Larry Summers em particular - destacam a influência de fatores como a tendência 

recente de concentração da renda e da riqueza, o fato de que percepção de crescimento potencial 

mais baixo reduz o estímulo a investir das empresas e segura o consumo das famílias, a 

constatação de que redução do ritmo de expansão populacional gera demanda menor por 

moradia, utilidades públicas, etc., e a queda dos preços relativos de máquinas e equipamentos. 

Cada um a seu modo, esses fatores tendem a reduzir a taxa de investimento das economias, 

movimento esse perfeitamente observável no grupo dos países avançados.  

O segundo enfoque relaciona-se com a hipótese de que um quadro de endividamento excessivo 

(debt overhang) é o que segura a expansão da demanda, acarretando enormes dificuldades para a 

recuperação da economia mundial. Segundo os que dão ênfase a esse raciocínio, bolhas se 

formam na esteira de períodos de euforia e elevação da alavancagem. Quando estouram, perdas 

patrimoniais importantes levam os endividados a alterar suas prioridades. A preferência passa a 

ser por diminuir ou quitar dívidas, mesmo diante de juro zero. Isso é o que explica a retração dos 

investimentos e do consumo das famílias.  

Quando se examinam dados das 

nações industriais, o que se nota é 

que os únicos países nos quais se 

observa redução significativa do 

endividamento privado são os Estados 

Unidos e o Reino Unido. Nesses dois 

casos,  a relação entre o estoque de 

dívida das famílias e o PIB caiu de 98% 

para 82% e de 101% para 91%, 

respectivamente, entre 2009 e 2013. 

Não por acaso, são as únicas duas 

economias desenvolvidas que 

mostram crescimento econômico 

satisfatório. Ajustamento patrimonial 

em estágio avançado, ou já concluído, 

nunca se sabe, teria aberto espaço para a recuperação. Como em outras partes do mundo, 

especialmente na zona do euro, não há sinais sequer parecidos, a recuperação econômica mundial 

revela-se modesta e desequilibrada.  

Referimo-nos em particular ao desequilíbrio observado – e que provavelmente não se modificará 

por pelo menos alguns trimestres – entre o desempenho econômico norte-americano e o dos 

Gráfico 10: Dollar Index * 

 

* dados médios mensais; major: março/1993 = 100; broad: janeiro/1997 = 100. 
Fonte: Federal Reserve. Elaboração: IBRE/FGV.  
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demais desenvolvidos. Tal desequilíbrio é importante porque acarreta fortalecimento adicional do 

dólar. E isto, por sua vez, tem consequência relevante para o Brasil. 

Note-se ainda que os ciclos cambiais costumam ser longos, como ilustra o Gráfico 10, que registra 

apenas os movimentos de meados dos anos 90 para cá. As duas linhas indicadas no gráfico 

referem-se ao comportamento do dólar contra duas cestas distintas de moeda, conhecidas por 

dollar index.4 Diante de tudo isso, parece elevada a probabilidade de estarmos no início de um 

extenso ciclo de alta do dólar. 

José Júlio Senna 

9. Analista Convidado 

EUA: O Inverno Está Chegando 

Desde a Grande Recessão, termo usado para descrever o período de queda de emprego e produto 

de 2008/2009, a tese de uma redução permanente da taxa de crescimento potencial dos Estados 

Unidos e consequente redução da taxa de juro tem sido tema recorrente nas análises da economia 

internacional. Essa tese justificou e ainda justifica uma redução expressiva das taxas de juros 

longas (dez anos ou mais) americanas e do mundo.  

Uma simples inspeção dos números ajuda a tentar quantificar essa desaceleração e analisar se a 

precificação está correta ou não. A taxa de crescimento trimestral anualizada média nos EUA entre 

2003 e 2007 foi ao redor de 3,0%, num período conhecido como a Grande Moderação. Para 

comparar com a “nova velocidade”, foi excluído o período entre 2008 e 2011. A razão é que este 

foi o período em que se concentrou o  ajuste de balanço de famílias, bancos e empresas 

americanas. Uma boa caracterização desse período de transição é o que se convencionou chamar 

de balance sheet recession. O PIB médio de 2012 a 2014 cresceu 2,1% e as estimativas mais 

recentes do Federal Reserve nos seus DOTS sugerem taxa de crescimento potencial de 2,25%.   

Em outras palavras,  sendo razoavelmente conservador, o PIB potencial caiu de 3% pra 2%. O PIB 

pode ser decomposto em crescimento da força de trabalho e crescimento da PTF. Entre os dois 

períodos da comparação (2003-2007 e 2012-2014), a taxa de crescimento do pessoal ocupado caiu 

de 1,2% para 0,5%, ou seja, houve queda da produtividade total dos fatores de 1,8% para 1,5%. 

Não consigo compreender os argumentos de uma queda permanente da produtividade, mas 

mesmo que ela tenha ocorrido, o impacto seria redução de apenas 0,3%. Logo, a queda relevante 

deveu-se à modesta geração de empregos.  

Contudo, nos seis últimos meses o payroll vem crescendo a 260 mil postos por mês, e, em 12 

meses,  230 mil. Consequentemente, a taxa de desemprego deve se reduzir e alcançar o long term 

unemployment (ou NAIRU), estimado entre 5,2 e 5,5%, mais cedo que o planejado. Além disso, o 

crescimento médio dos últimos seis trimestres, excluindo o primeiro de 2004 (inverno muito 

                                                           
4 Major currencies index = zona do euro, Canadá, Japão, Reino Unido, Suíça, Austrália e Suécia. Broad currency index = zona do euro, 

Canadá, Japão, México, China, Reino Unido, Taiwan, Coréia, Cingapura, Hong Kong, Malásia, Brasil, Suíça, Tailândia, Filipinas, 

Austrália, Indonésia, Índia, Israel, Arábia Saudita, Rússia, Suécia, Argentina, Venezuela, Chile e Colômbia. 
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rigoroso), foi de 3,5%. Fica claro que o hiato está sendo zerado, o ajuste de balanço nos EUA 

parece terminado e os juros precisarão ser normalizados.   

Sendo assim, de acordo com a proposição de que juros reais são iguais à taxa de crescimento no 

longo prazo, a melhor estimativa de juro real neutro seria entre 2% e 2,5%. Antes era de 3%. Com 

uma inflação média no período da Great Moderation de 2%, teríamos um juro nominal ao redor 

de 5,0%. Com a situação atual, teríamos juros de 4,0 a 4,5% caso a inflação se estabilize em torno 

de 2%. Caso a inflação permaneça nos atuais 1,75%, teríamos um juro nominal neutro de 3,75% a 

4,25%.  

Em comparação com  os 5% 

anteriores, trata-se de  uma redução 

de um ponto percentual do juro 

nominal neutro. Dessa forma, 

parecem exageradas algumas teses 

recentes. Os mercados futuros 

projetam taxa de juro entre dois e 

dez anos ao redor de 2,5%, ou seja, o 

mercado precifica uma queda do juro 

nominal muito superior à que 

justificada pelos fundamentos. Por 

quê? 

Na década de 30, o economista Alvin 

Hansen  argumentou  que a 

demografia e a redução continuada 

da produtividade  causariam o que chamou de  estagnação secular. Seu argumento foi revivido por 

Larry Summers em  reunião promovida pelo  FMI no final de  2013. Summers suspeita que países 

industriais precisariam de bolhas para crescer. Na ausência das bolhas, o crescimento seria 

anêmico, devido à  queda da demanda agregada. Além disso, Summers reconheceu a influência de 

fatores externos na determinação da taxa de juros nos EUA, em parte devido a  um “desejo 

crescente de bancos centrais em acumular reservas e investimentos mais avessos a risco que 

aumentam a demanda por ativos seguros.” Estudo do FMI mostrou elevação da taxa de poupança 

dos países desenvolvidos (parte estrutural e parte cíclica). E  essa combinação é o que provoca  

queda dos juros reais de longo prazo.  

Esses dois argumentos parecem justificar uma redução temporária da taxa neutra. O componente 

permanente parece ter a ver com a demografia (que fará a PEA crescer mais devagar) e a modesta 

redução da produtividade. O período de ajuste foi confuso e, como seria preciso uma taxa de juros 

muito negativa, optou-se pelo afrouxamento quantitativo. Mas agora a situação nos Estados 

Unidos parece se normalizar. O Gráfico 11 mostra os juros americanos, contrapostos à regra de 

Taylor tradicional e a uma versão na qual o desemprego tem o peso dobrado comparativamente 

ao padrão. Já em 2015 o juro real não precisa mais estar negativo. 

Gráfico 11: Taxa de Juros dos EUA                                                             
(Forward Looking - Taylor Rule, %) 

 

Fonte: Federal Reserve. Elaboração do próprio autor. 
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Ao que tudo indica, a Europa e o Japão vão demorar para chegar ao ponto já atingido pelos  

americanos. Só que existe o  temor de que o crescimento seja abortado ou que a recuperação 

europeia se dê num ritmo bem mais lento. Porém, quando ficar claro que a alta dos Fed Funds 

será inevitável, ela virá e minha estimativa é junho de 2015. Acho que os mercados precisarão 

rever suas projeções. E, nessa hora, quem estiver com o pior fundamento sofrerá mais. O dólar 

ficará mais forte entre as moedas do G3. 

O mercado parece cético quanto à recuperação americana. Eu acho que é o medo irracional de 

várias “recuperações abortadas”.  Como diria o banner de uma família do seriado Game of 

Thrones: “The winter is coming!” É melhor estarmos preparados. 

                                                      Alexandre de Ázara

               Economista-Chefe – Banco Modal  

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

Mudança da Política Econômica Pode Contribuir Mais que o Esperado 

Economia Internacional 

O cenário global continua muito complexo. O ritmo de crescimento mundial permanece 

moderado, com elevação da aversão ao risco e impactos relevantes nos mercados de moedas. 

A economia norte-americana mantém a expansão em ritmo consistente, com fortalecimento do 

mercado de trabalho. A queda do preço do petróleo contribui para o aumento do consumo das 

famílias, e, consequentemente, para um maior crescimento dos Estados Unidos em 2015, próximo 

a 3,0% (ante 2,3% neste ano).  Por outro lado, a fraca expansão dos outros países desenvolvidos e 

emergentes tende a pressionar o dólar frente a diversas moedas.  

A Europa continua em ritmo lento, e a inflação permanece muito abaixo da meta de 2% do Banco 

Central Europeu (BCE). Com isso, o BCE deve anunciar, em breve, um programa de “expansão 

quantitativa”. O crescimento da zona do euro deve ficar em torno de 0,8% neste ano, com ligeiro 

aumento para 1,0% em 2015. 

Em relação à China, mantemos a previsão de crescimento de 7,3% em 2014 e de 7,0% em 2015.  A 

economia chinesa prossegue no processo de gradual desaceleração. Porém, como a inflação está 

recuando, o governo tem adotado medidas monetárias expansionistas para evitar uma freada 

mais forte. 

Nesse contexto, as moedas dos países emergentes estão se depreciando frente ao dólar. Esse 

movimento é reforçado pela redução nos preços das commodities. As economias mais 

dependentes das exportações de commodities metálicas (África do Sul, Chile e Peru) e de petróleo 

(Rússia, Venezuela e Colômbia) estão sofrendo uma depreciação cambial mais expressiva. O 

cenário doméstico dos países, por sua vez, tem contribuído para acentuar ou minimizar a 

                                                           
5 O cenário macroeconômico do IBRE foi atualizado a partir da divulgação das Contas Nacionais do terceiro trimestre de 2014. 
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desvalorização. No caso brasileiro, políticas domésticas na direção correta podem compensar, 

pelo menos em parte, as forças externas para a depreciação do real.   

Economia Doméstica 

Com a divulgação do PIB do terceiro 

trimestre, revisamos para baixo a 

previsão de crescimento da economia 

neste ano e em 2015. Ao longo dos 

últimos meses, houve piora do 

cenário para o nível de atividade, 

levando a revisões sucessivas da 

previsão para este ano e para o 

próximo. A projeção atual é de 

crescimento de apenas 0,1% em 2014 

e de 0,6% em 2015 (ver Seção de 

Atividade Econômica).  

Essas projeções indicam uma taxa 

média de crescimento de 1,6% no 

governo Dilma, bem abaixo do ritmo médio de 4% registrado nos governos Lula. Adicionalmente, a 

projeção é de que a taxa de investimento recue para 17% do PIB em valores correntes, bem 

inferior à taxa do final do segundo governo Lula, de 19,5%. Para 2015 também se espera um recuo 

da taxa de investimento, para 16,6% (Gráfico 12). 

Em termos de inflação, a piora do cenário econômico num contexto de depreciação cambial tem 

contribuído para evitar uma aceleração muito expressiva da inflação de preços livres. A inflação 

desses preços deve fechar o ano em 6,6%, enquanto a inflação dos preços administrados deve 

ficar em 5,4%. Entre os livres, o destaque é a modesta desaceleração da inflação de serviços e de 

bens industriais – de 8,7% e 5,4%, respectivamente, em 2013, para 8,2% e 4,2% em 2014. Para 

2015, o cenário é de nova acomodação dos preços dos serviços, em 7,3%, e de aceleração dos 

bens industriais, para 5,4%. Já a inflação do grupo alimentação domiciliar deve se manter 

pressionada, atingido 6,5%, ante 7,3% em 2014. Também se espera forte elevação dos preços 

administrados, de 5,4% para 7,8%, o que levará a inflação cheia para 6,7%. Por outro lado, projeta-

se ligeira desaceleração dos preços livres, de 6,6% para 6,5% (Tabela 2).   

Para garantir que inflação não acelere ainda mais, o Banco Central deve elevar a taxa Selic para 

12,50% até o início de 2015.  

Gráfico 12: Taxa de Investimento (%) 

 

Fontes: IBGE e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV.  
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Com a fraqueza da economia, as importações de bens e serviços também se desaceleraram, o que 

poderia representar melhora significativa da balança comercial. No entanto, as exportações 

também perdem ritmo por conta da redução dos preços de nossas commodities. Além disso, as 

exportações de manufaturados continuam sem perspectivas favoráveis. Com essas informações, a 

previsão para 2014 é de um déficit comercial de US$ 3 bilhões, ante projeção anterior de superávit 

de US$ 2 bi. O déficit em transações correntes deverá atingir US$ 89 bi, ou 4,1% do PIB. Mesmo 

esperando uma desvalorização cambial para R$ 2,8 reais por dólar em 2015, o déficit em 

transações correntes ainda deve permanecer em patamar elevado, de 3,7% do PIB. (Tabela 3). 

Quais são os riscos para o cenário de 2015 e para os próximos anos?  

O ano de 2014 foi marcado pela deterioração adicional dos fundamentos da economia brasileira: 

desaceleração do crescimento econômico com expressiva piora das contas públicas; aceleração 

inflacionária; e contas externas mais desfavoráveis. Adicionalmente, ao longo de 2014 o cenário 

externo também se tornou menos propício ao Brasil, com redução do crescimento da China e 

forte valorização do dólar, ambos os fatores prejudiciais aos preços das commodities.  

Esse quadro demanda correções relevantes na economia. A nova equipe econômica indica que  

ajustes serão realizados, com destaque para o aumento substancial do superávit primário, para 

1,2% do PIB, após resultado nulo em 2014 (com déficit recorrente de 0,7% do PIB para as contas 

do Governo Central).  As tarefas fiscais para os próximos anos são hercúleas: é necessário 

recuperar a capacidade de produzir saldos fiscais positivos num contexto de baixo crescimento; e 

reconduzir a dívida pública para uma trajetória de sustentabilidade. Esses desafios exigirão 

Tabela 2: Inflação e Seus Componentes Desagregados (%) 

 

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

Tabela 3: Setor Externo – Balança Comercial e Transações Correntes  

 

Fonte: MDIC. Elaboração: IBRE/FGV.  
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medidas tanto no campo das receitas, incluindo a política de desonerações, como no das despesas 

e da política parafiscal. É um conjunto de ações nada trivial, tanto no curto quanto no médio 

prazo.  

Em particular, será preciso conseguir forte apoio político para aprovação das medidas relativas ao 

ajuste fiscal. Sem dúvida, os desdobramentos da operação Lava-Jato podem tornar o cenário da 

correção de rumos nas contas públicas ainda mais incerto.  

Outro ponto importante é o novo cenário para os preços do petróleo. No curto prazo, os efeitos 

para a nossa economia são positivos, pois o Brasil é hoje importador líquido de petróleo e 

derivados. O déficit encontra-se na casa dos US$ 20 bilhões, ou seja, em torno de 1% do PIB.  A 

redução nos preços de petróleo e derivados, portanto, ajuda as contas externas no curto prazo. 

Além de trazer certo alívio no déficit comercial, elimina a necessidade de ajuste muito expressivo 

nos preços da gasolina e do diesel. No entanto, o efeito é negativo no médio e longo prazo, pois a 

perspectiva é de que o Brasil venha a se tornar exportador líquido de combustível, devido às 

reservas do pré-sal.  

Será que podemos ter algum otimismo? 

Nos últimos anos a economia brasileira desacelerou-se mais que o previsto. Uma parcela deste 

movimento pode ser explicada pela deterioração do regime de política econômica no primeiro 

mandato da presidente Dilma.  Como subestimamos os efeitos sobre a produtividade e o produto 

potencial da piora da qualidade da política econômica, nossos modelos possivelmente também 

subestimam os efeitos positivos sobre a atividade econômica com as melhoras associadas à ação 

da nova equipe econômica.  Ou seja, haverá benefícios em horizontes mais longos. Por outro lado, 

os custos no curto prazo podem frear o ritmo e a intensidade dos ajustes necessários. Os desafios 

da nova equipe econômica são enormes. Só podemos desejar muita sorte e perseverança.   

           Silvia Matos 

 

Revisão Técnica do Boletim Macro IBRE: Fernando Dantas 
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Gráfico A.1: Evolução do Quantum de Transferências de Renda (em milhões de beneficiários) 

 
 

Fontes: MTE, MDS, STN. Elaboração: IBRE/FGV. 

Gráfico A.2: Evolução do Resultado Primário dos Governos Regionais (em % do PIB) 

 
Fonte: BCB. Elaboração: IBRE/FGV. 
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