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Medidas Duras Reduzem Incerteza, Mas Consolida-se Perspectiva de
Recessão em 2015
O segundo trimestre começa com a solidificação de algumas tendências discutidas em edições
anteriores deste Boletim. Primeiro, que a equipe econômica fará “o que quer que seja necessário”
para gerar um superávit primário próximo à meta de 1,2% do PIB. Com isso, a manutenção do grau
de investimento revela-se mais viável do que se imaginava há até bem pouco tempo.
Assim, a equipe econômica terá, certamente, imaginado soluções e formas de aprofundar o
esforço fiscal. Principalmente porque, como o noticiário não nos deixa esquecer, dificilmente as
medidas propostas serão aprovadas como originalmente concebidas: as concessões políticas e
modificações na legislação original que elas embutem fazem parte das regras do jogo
democrático, e nada leva a crer que a prática será modificada no ajuste em curso.
Segundo, que o PIB sofrerá uma contração em 2015. E, desta vez, o fraco desempenho da
economia se refletirá no mercado de trabalho, apontando para um cenário de resultados
socialmente percebidos como indesejáveis, mas inevitáveis, quanto à evolução da renda e do
emprego.
De fato, como vimos afirmando neste Boletim, um dos traços marcantes dos últimos meses vinha
sendo a profunda incerteza quanto ao que iria ocorrer no curto e médio prazos. À medida que a
equipe econômica passou a assumir mais decididamente o comando das iniciativas — em
movimento que teve recentemente o apoio de mudanças na arena da coordenação política —
vem se firmando a percepção de que haverá uma contração do nível de atividade, e essa
contração atingirá boa parte deste ano. Essa evolução é fartamente analisada nesta edição do
nosso Boletim, cujos destaques são apresentados mais adiante.
Terceiro, que o ajustamento externo ainda não está equacionado — vale dizer, que o déficit em
conta corrente permanece alto e o financiamento externo não está assegurado, o que pode levar
à necessidade de maior depreciação cambial. Esta, por sua vez, traz o risco de aceleração da
inflação, colocando pressão sobre a política monetária.
Em síntese, há aparentemente um ajuste macroeconômico em vias de concretização, mas esse
ajuste será difícil e doloroso em função dos efeitos colaterais das medidas tomadas. Por exemplo,
a contração do nível de atividade dificulta o cumprimento da meta fiscal, porque as receitas fiscais
dependem fortemente do nível de atividade. Não obstante, o risco de paradas súbitas, seja no
financiamento do balanço de pagamentos em conta corrente, seja na evolução do nível de
atividade, parece ter diminuído.
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O desafio vai, porém, mais além do ajuste macro: ele também passa por promover o crescimento
do país a mais longo prazo. Crescer futuramente implica a necessidade de investir mais em capital
físico e humano e elevar a produtividade. Mas a agenda de crescimento é muito mais complexa do
que aparece nessa prescrição simples, pois, entre outras coisas, depende de mudanças de rumo
também nas políticas microeconômicas. A área prioritária para tanto tem foco nos tão necessários
investimentos em infraestrutura. Mas aqui as possíveis estratégias e soluções apresentam
dificuldades que não eram imaginadas há até bem pouco tempo, pois, para acelerar o programa
de concessões nessa área, seria preciso contar com o BNDES. Esse apoio, como se sabe, não é
factível no momento atual. Isso coloca um ônus adicional para os formuladores de políticas
públicas.
Isto posto, um resumo das seções desta edição do Boletim Macro IBRE inclui os seguintes
destaques:
•
A piora nas condições econômicas das famílias e das empresas causada pela aceleração da
inflação no primeiro trimestre de 2015, pela depreciação cambial e pela piora da confiança
prenuncia contração da demanda doméstica neste início de 2015. Apesar de o racionamento de
energia ter se tornado menos provável, fatores econômicos têm mantido as projeções para o PIB
em terreno negativo: nossa previsão é que ele irá diminuir 1,2% neste ano, com queda no
consumo das famílias e na formação bruta de capital fixo, a qual implicará contração das
importações. Além disso, o cenário para 2015 contempla uma forte depreciação cambial em
relação ao ano anterior. Como parte substancial do investimento em máquinas e equipamentos se
dá via importações, essa depreciação cambial aumenta o custo do investimento e, com isso, tem
um importante efeito de desaceleração sobre a atividade doméstica. Além do fator cambial, a taxa
de juros permanecerá em elevação, embora não seja possível prever até quando, o que
representa mais uma força contracionista. A deterioração da atividade econômica afetará
negativamente o mercado de trabalho nos próximos trimestres, retroalimentando a perspectiva
de perda de vigor da demanda doméstica. Com isso, o PIB do primeiro e do segundo trimestres
deste ano permanecerá em terreno negativo, com crescimento, se houver, só a partir do terceiro
trimestre. Para 2016 nosso cenário prevê uma expansão do PIB de somente 0,5%. (Seção 1)
•
A tendência de queda da confiança de empresas e consumidores intensificou-se no
primeiro trimestre de 2015, quando os índices recuaram, proporcionalmente, mais do que em
todo o ano passado. Eles atingiram, inclusive, níveis inferiores aos registrados durante a crise de
2008-2009. Além dos níveis extremamente baixos, o resultado atual preocupa em função do
pessimismo dos agentes com relação à possibilidade de recuperação da economia no horizonte de
três a seis meses. Além de sinalizar uma desaceleração expressiva da economia no primeiro
trimestre, esses resultados carregam uma contribuição negativa da confiança para a evolução do
PIB do segundo trimestre pela via da contenção de investimento e contratações, por parte das
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empresas, e dos gastos de consumo, pelas pessoas físicas. A percepção e as expectativas em
relação ao desempenho da economia explicam a maior parte da queda. (Seção 2)
•
No que se refere ao mercado de trabalho, os resultados da PNAD Contínua mostram que a
taxa de desemprego do trimestre encerrado em fevereiro passado foi de 7,4%, com aumento de
0,6 ponto percentual em relação à do mesmo trimestre de 2014. Essa elevação foi fruto,
principalmente, da forte desaceleração da população ocupada, cujo crescimento em bases anuais
reduziu-se de 1,2% em janeiro de 2015 para 0,9% em fevereiro, a menor expansão da série
histórica da PNAD Contínua. Ao mesmo tempo, a população economicamente ativa (PEA)
apresentou crescimento anual de 1,6% em fevereiro, o mesmo nível de janeiro, sendo estas as
maiores taxas da série. Destaque-se que a PEA cresce abaixo do seu potencial, pois a população
em idade ativa para o trabalho (PIA) se expande mais que a PEA, entre 1,8% e 1,9% anualmente.
Isto significa que a taxa de participação da força de trabalho está diminuindo, o que contribuiu
para conter o avanço do desemprego. A implicação é que a PEA ainda tem espaço para crescer
mais fortemente e pressionar mais a desocupação. O movimento de aumento da PEA deve ocorrer
com mais força a partir do segundo semestre, com a maior deterioração do salário real ocasionada
pelo aumento do desemprego. (Seção 3)
•
A inflação de março não surpreendeu os analistas, pois já era esperada. O que moveu as
expectativas inflacionárias nos últimos 30 ou 40 dias foi a escalada do câmbio. Ao longo de março,
a cotação da moeda americana subiu 11,46%, ritmo verificado até recentemente em intervalos
anuais. Não faltam razões para a aceleração do câmbio. A primeira é a consistência da
recuperação da economia dos Estados Unidos, que atrai capitais antes mesmo da temida elevação
da taxa de juros pelo Federal Reserve. O déficit em conta corrente brasileiro também contribui
para a depreciação do real. Além de fatores econômicos, o nervosismo provocado pelas incertezas
políticas se transmite ao câmbio. Um aspecto novo é que os efeitos inflacionários começam a ser
captados pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA). A série de preços dos materiais para a
manufatura avançou 1,59%, em março, após três meses consecutivos de queda. Esses aumentos
chegarão ao consumidor de forma desencontrada. Na cronologia de impactos, os alimentos são os
primeiros da fila. As novas cotações exercerão pressões adicionais sobre os preços de alimentos e
demais bens de consumo, além de efeitos indiretos de menor amplitude sobre custos de produção
de serviços. Tudo somado, nossa previsão do IPCA para 2015 é de 8,5%. (Seção 4)
•
Nosso analista da política monetária enfatiza, a necessidade de correção dos desequilíbrios
que caracterizam a economia brasileira no momento atual. Mas reconhece que é impossível
promover todas as correções ao mesmo tempo. E isso parece já ter sido aceito pelas autoridades
da área econômica, que elegeram como prioridades o ajuste fiscal e o combate à inflação. As
principais consequências dessa escolha são: primeiro, a atividade econômica sofrerá um pouco
mais antes de começar a melhorar; segundo, e como dificilmente nossas autoridades pensarão em
forçar uma depreciação do real, a correção do desequilíbrio externo não será perseguida de
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imediato. Sendo assim, contaremos apenas com o impacto contracionista do aperto fiscal sobre a
demanda por importações e ficaremos vulneráveis externamente por mais tempo que o desejável.
Já no tocante ao combate à inflação, há sinais concretos de que a orientação do governo seja de
natureza “fiscalista”, e não propriamente “monetarista”. Isto quer dizer que a luta para reduzir a
inflação tem base fiscal, e dependerá menos da política de juro do que em outros episódios do
passado. (Seção 5)
•
A análise da evolução das contas públicas destaca o grande desafio que vem sendo feito
para promover o reequilíbrio fiscal. Embora o ponto de partida tenha sido muito ruim, o início de
2015 trouxe alguns fatos positivos. Com objetivo de recompor os resultados deteriorados, o
governo anunciou uma série de medidas fiscais, que atingem tanto as despesas quanto as receitas.
No âmbito dos gastos, as medidas adotadas, como mudanças de regras para concessões de
benefícios previdenciários e trabalhistas, mostraram alguns resultados no primeiro bimestre do
ano, último período com estatísticas disponíveis. O crescimento real dos gastos com benefícios
previdenciários nos dois primeiros meses de 2015 foi de 5,2% em relação ao mesmo período do
ano anterior, enquanto as despesas com abono salarial e seguro desemprego caíram
expressivamente, a uma taxa de 4,3% frente a igual período de 2014. Diante de cenário tão difícil e
complexo, o pacote de medidas adotadas até o momento se mostra insuficiente para o
atingimento da meta de resultado primário deste ano, de 1,2% do PIB. O resultado primário do
setor público consolidado deve encerrar 2015 em torno de 0,7% do PIB, sendo 0,6% do governo
central (Tesouro, INSS e Banco Central) e 0,1% dos governos regionais. Com isso, a dívida líquida
do setor público consolidado, mesmo com a desvalorização cambial, deve seguir trajetória
crescente, encerrando 2015 em 35% do PIB; e a dívida bruta do governo geral deve fechar o ano
em 61% do PIB. (Seção 6)
•
A seção dedicada à análise das contas externas tem foco na conta corrente do balanço de
pagamentos. A autora relembra que esse déficit como proporção do PIB alcançou em 2014
aproximadamente o mesmo nível previsto para 2015, valor que é semelhante ao registrado em
1999. Mas há diferenças importantes em relação àquela data: no presente, por exemplo, as
reservas são muito superiores às de 1999. Além disso, no ano passado, mesmo com um déficit em
conta corrente de US$ 91 bilhões, o saldo do balanço de pagamentos foi positivo em US$ 10,8
bilhões. Então, por que o sinal de alerta, já que a elevada liquidez e as baixas taxas de juros no
mercado internacional mantêm a atratividade para o capital de curto prazo, seja para
empréstimos ou títulos. O ponto a levar em conta é que, num cenário em que o risco país
aumente e a confiança dos investidores continue em queda, o custo da tomada de risco para esse
capital irá subir. Nesse contexto, os fluxos de financiamento de curto prazo podem ser
rapidamente interrompidos. Logo, apesar do colchão das reservas, o risco da vulnerabilidade
externa continua a existir. (Seção 7)
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•
O Panorama Internacional destaca duas interpretações da recente evolução da economia
dos EUA relacionadas ao desempenho da produtividade total dos fatores. O primeiro é que a crise
foi fruto de um crescimento desequilibrado, muito centrado no consumo e em elevadíssimos
déficits de transações correntes. Assim, o longo processo de correção e a lenta recuperação são
consequências dos ajustes estruturais necessários para encontrar uma nova trajetória de
crescimento, mais equilibrada, com outra composição da produção. Outra interpretação é que a
baixíssima taxa de crescimento da produtividade desde o final de 2004 é sinal da perda de vigor do
progresso tecnológico, e a economia americana caminha para um cenário de estagnação secular. É
difícil saber, no momento, qual a mais acertada. (Seção 8)
•
Nossa analista convidada desta edição é Solange Srour, que em seu artigo especula sobre
os horizontes de tempo para a queda da inflação e para o retorno do PIB a uma trajetória de
crescimento. Após constatar que passamos presentemente por uma combinação de atividade em
desaceleração e inflação se acelerando — o que configura um processo de estagflação — Solange
lembra que “Essa combinação perversa aguça um quadro que já se apresenta ruim há mais de
quatro anos. Não é um ajuste cíclico que vai nos permitir voltar a crescer no médio prazo com uma
inflação bem mais baixa que a atual. O ajuste dos salários e do emprego é necessário, mas está
longe de ser suficiente. Talvez não seja suficiente nem para chegar perto das projeções do Focus.
A economia brasileira bateu no muro e está debilitada há muitos anos. Para se levantar, precisa
reconstruir o lado da oferta. E essa agenda parece estar bem distante da que se antevê para os
próximos quatro anos.” (Seção 9)
•
A seção Em Foco, de autoria de Lia Valls Pereira, analisa a fragilidade do superávit da
balança comercial esperado para este ano. Nela a autora chama atenção para que as previsões de
que ocorram novos saldos positivos capazes de garantir um superávit em 2015 dependem de
desvalorização real adicional à que já ocorreu na taxa de câmbio efetiva. Adicionalmente, que a
desvalorização cambial não será suficiente para assegurar um novo ciclo de superávits comerciais
no futuro. (Seção 10)
Boa leitura!
Regis Bonelli, Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos
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1. Atividade Econômica
Piora da Demanda de Famílias e Empresas Indica Contração de 1,2% do PIB em 2015
Apesar de, ao longo do primeiro trimestre do ano, o
Nosso cenário contempla uma
racionamento de energia ter se tornado menos provável,
pelo menos para os próximos seis meses, fatores
expansão de somente 0,5% no PIB
econômicos têm mantido as projeções para o PIB em
de 2016
terreno expressivamente negativo. O cenário atual, como
mostra a Tabela 1, nos leva a projetar retração do PIB de 1,2% em 2015. Este recuo acontece com
forte queda no consumo das famílias (-0,6%) e na formação bruta de capital fixo (-7,2%), levando a
uma contração significativa das importações (-4,6%). Este resultado da formação bruta de capital
fixo é compatível com uma expectativa de contração da absorção de máquinas e equipamentos da
ordem de 12,2% e com uma queda de 5,0% na construção civil.
Não só a expectativa de racionamento de energia nos próximos seis meses diminuiu como os
efeitos do preço do PLD (Preço de Liquidação de Diferenças)1 sobre a atividade econômica
também parecem ter sido fortemente mitigados pela redução do teto do PLD em janeiro deste
ano. Após a redução do PLD, de R$ 804,54 em novembro de 2014 para R$ 388,48 em janeiro de
2015 (como efeito da redução do teto no final do ano passado), a produção industrial da
metalurgia,2 que contraiu-se ao longo de todo o quarto trimestre de 2014, cresceu 5,3% no
primeiro bimestre deste ano (sendo 6,3% em janeiro, após a mudança do teto). Portanto, com a
mudança de nível do PLD é possível que a atividade econômica já não responda mais à escassez
energética por esse canal.
Nosso cenário contempla uma expansão de somente 0,5% no PIB de 2016. Portanto, a
combinação da deterioração do cenário de atividade econômica em 2015 com uma tímida
recuperação em 2016 compromete substancialmente a rentabilidade dos novos investimentos.
Além disso, o cenário considera o patamar de R$ 3,20 / US$ para taxa de câmbio média deste ano,
o que significa uma forte depreciação cambial em relação ao ano anterior. Como parte substancial
do investimento em máquinas e equipamentos se dá via importações, essa depreciação cambial
aumenta o custo do investimento e, com isso, tem um importante efeito de desaceleração sobre a
atividade doméstica. De fato, os indicadores de quantidade importada de bens de capital vêm
apontando nessa direção. Além do fator cambial, a taxa de juros permanece em contínua
elevação, o que é mais uma força contracionista atuando na economia.

Preço pelo qual a diferença entre a energia contratada e a energia consumida pode ser vendida no mercado atacadista de energia.
Uma das principais atividades energo-intensivas que, de acordo com análises levantadas em edições anteriores deste Boletim,
substituiu produção por importação em virtude da alta do preço de energia.
1
2
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As importações, por sua vez, devem contrair não
somente em virtude da pior perspectiva para os
investimentos como pela desaceleração da
atividade industrial. Mais de 40% dos bens
importados no Brasil são produtos intermediários e,
consequentemente, a desaceleração industrial
projetada para este ano tem consequências diretas
sobre o resultado das importações. A ela é somada
a esperada diminuição no ritmo de viagens
internacionais (que já aparece nos dado de
fevereiro), diminuindo o déficit da balança de
serviços. Esses fatores, em conjunto, devem levar a
uma queda expressiva nas importações (como
medido pelo Sistema de Contas Nacionais).
Paralelamente a esse movimento, as exportações
devem apresentar leve alta, essencialmente
resultante de um efeito estatístico do aumento da
produção de petróleo este ano.

Tabela 1: Projeções de Crescimento do PIB
Atividades

2015

Agropecuária
Indústria
Extrativa
Transformação
Construção Civil
Eletricidade
Serviços

0.4%
-3.3%
3.6%
-5.2%
-5.0%
-1.6%
-0.2%

PIB

-1.2%

Consumo
Consumo da APU
FBCF
Exportação
Importação

-0.6%
0.0%
-7.2%
0.7%
-4.6%

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

A deterioração da atividade econômica impactará o mercado de trabalho ao longo dos próximos
trimestres, retroalimentando a perspectiva de perda de vigor da demanda doméstica. Por
aumentar a incerteza econômica e reduzir a renda, esse movimento compromete a evolução do
crédito, especialmente dos financiamentos de horizonte mais longo, como o imobiliário e de
automóveis. De fato, as vendas diárias de veículos apresentaram desaceleração importante ao
longo do primeiro trimestre deste ano, em parte como resultado da recomposição do IPI do setor
em janeiro. Apesar de os dados indicarem alguma recuperação nas últimas duas semanas,3 com a
perspectiva de piora do mercado de trabalho essa recuperação tende a estagnar, ou ser até
mesmo revertida durante o segundo trimestre. E o mercado imobiliário, por sua vez, permanece
com um grande ajuste de estoques por fazer, o que está por trás da contração de 5,0% da
Construção esperada para esse ano. A esse ajuste se somam os problemas jurídicos enfrentados
pela Petrobras, que dificultam uma recuperação dessa atividade no médio prazo.
Outro movimento concomitante à contração do PIB é o alívio na demanda por energia. Todavia,
ainda não contemplamos no cenário uma diminuição substancial no despacho das usinas
termoelétricas, o que nos faz esperar uma contração no valor adicionado da atividade desse setor
em 1,6% este ano. Com a mudança metodológica do Sistema de Contas Nacionais, o cálculo do
valor adicionado da energia passa a levar em consideração não só a variação da oferta energética
como a variação do seu custo de produção, que aumenta conforme aumenta a proporção de
usinas térmicas (de maior custo) operando no sistema. Consequentemente, existe espaço para

3

Dados da Fenabrave até 07/04/2015.
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que, com o baixo crescimento de 2016 e a expectativa de aumento da oferta energética, essa
atividade tenha crescimento positivo no próximo ano.
Em linhas gerais, portanto, o cenário é de atividade econômica muito frágil em 2015. A contração
de importações e a queda esperada para a indústria de transformação comprometem as
atividades de comércio e transportes, contribuindo para a desaceleração esperada no PIB de
serviços. Em virtude da desaceleração do mercado de trabalho, a atividade de outros serviços
também deve ser negativamente impactada neste ano. A conjugação desses fatores nos leva a
projetar contração de 0,2% no PIB de serviços em 2015.
Pela natureza dos ajustes pelos quais a economia vem passando, projetamos uma lenta
recuperação da atividade econômica ao longo dos próximos trimestres. O PIB do primeiro e do
segundo trimestres deste ano permanecerá em terreno negativo, com crescimento, se houver, só
a partir do terceiro trimestre.
Silvia Matos e Vinícius Botelho

2. Expectativas de Empresários e Consumidores4
Confiança Desaba em 2015
A tendência de queda da confiança de empresas e consumidores intensificou-se no primeiro
trimestre de 2015, quando os índices recuaram, em porcentagem, mais do que em todo o ano
passado, e atingiram níveis inferiores aos registrados durante a crise de 2008-2009.
Tabela 2: Índices de Confiança Empresarial * e do Consumidor (variações porcentuais ponta a ponta e distância em
relação à média dos últimos cinco anos medida em desvios padrão, com ajuste sazonal)

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

Além dos níveis extremamente baixos, o resultado atual preocupa em função do pessimismo dos
agentes com relação à possibilidade de recuperação da economia no horizonte de três a seis
meses. Os índices de expectativas estão mais baixos, em termos relativos, que os indicadores que
refletem a situação atual dos negócios e das finanças familiares.
Além de sinalizar uma desaceleração expressiva da economia no primeiro trimestre, esses
resultados carregam uma contribuição negativa da confiança para a evolução do PIB do segundo
4

O autor agradece a colaboração de Vitor Vidal Velho.
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trimestre pela via da contenção de investimento e contratações, por parte das empresas, e dos
gastos de consumo, pelas pessoas físicas.
O que explicaria esse baque na
Gráfico 1: Índices de Confiança Empresarial * e do Consumidor
confiança
de
empresas
e
(base: média dos últimos 5 anos =100, com ajuste sazonal)
consumidores brasileiros neste início
de ano? A percepção e as
expectativas
em
relação
ao
desempenho da economia explicam
a maior parte do tombo. Tomemos,
por exemplo, as projeções de
mercado para o desempenho da
economia em 2015. Além do
desapontamento dos agentes com a
virtual estagnação de 2014, alguns
números ajudam a ilustrar como os
* Agregação, por pesos econômicos, dos índices de confiança da Indústria, Serviços,
níveis atuais de confiança não estão
Comércio e Construção, previamente ajustados para a sazonalidade.
desatrelados do desempenho da
Fonte e elaboração: IBRE/FGV.
economia, como alguns analistas
sugerem. As expectativas médias de mercado para o crescimento do PIB em 2015, compiladas
pelo Banco Central no Boletim Focus ao longo de março, ficaram em -1%. No mesmo período, as
previsões médias para a inflação estavam em 8,1%. Entre dezembro de 2008 e janeiro de 2009,
quando os índices de confiança atingiram os menores níveis daquele período recessivo, o mercado
previa crescimento de 2% do PIB e inflação abaixo de 5% para 2009.
Por outro lado, há evidências de que fatores de natureza extra econômica estão contribuindo para
intensificar a queda da confiança em 2015, ao adicionarem incerteza e desconforto.
A Tabela 3 mostra os principais fatores citados por empresas e consumidores como influência
negativa em suas avaliações sobre o estado atual da economia em março de 2015, por ordem
decrescente de citações. No caso das empresas, o desempenho geral da economia foi o fator mais
citado, seguido pelo ambiente político e dificuldades específicas do setor de atuação. No âmbito
do consumidor, o principal fator citado foi a inflação, seguida do ambiente econômico geral e o
ambiente político.
Em síntese, a forte queda da confiança no primeiro trimestre deste ano teve motivações
majoritariamente econômicas, mas foi intensificada por fatores como a turbulência do ambiente
político e a percepção sobre problemas e riscos hídricos e energéticos. Em outras ocasiões, uma
queda dessa magnitude nos indicadores de confiança veio acompanhada da retração do PIB, que
desta vez pode se prolongar por um período mais longo.
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Tabela 3: Principais Fatores a Influenciar Negativamente as Avaliações de Empresas e Consumidores em Março
de 2015 (por ordem decrescente do número de citações como um fator relevante)

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

Dado o cenário negativo traçado pela FGV/IBRE para a economia nos próximos meses, a chance de
alívio nos indicadores de confiança fica aparentemente restrita a novidades favoráveis advindas
dos chamados fatores “extra econômicos”. Assim, é até possível que ocorra alguma acomodação
destes indicadores no curtíssimo prazo, caso se confirme a diminuição dos riscos de racionamento
e se observe uma atenuação da crise política. Infelizmente, também nestes campos, o cenário é
incerto e promete momentos de instabilidade até o final de ano. Dificilmente os índices de
confiança avançarão expressivamente antes que surja um conjunto abrangente de notícias
favoráveis no front econômico, o que, no melhor cenário, ocorreria somente a partir do quarto
trimestre de 2015.
Aloísio Campelo Jr.

3. Mercado de Trabalho
Mercado de Trabalho Vai Mostrar Rápida Deterioração em 2015 e 2016
Segundo a PNAD Contínua mensal, a
Gráfico 2: Taxa de Desemprego – PNAD Contínua Mensal (%)
taxa de desemprego do trimestre
encerrado em fevereiro de 2015 foi
de 7,4%, o que representa uma
elevação de 0,6 ponto percentual
(pp) em relação ao trimestre
encerrado no mesmo mês do ano
anterior (Gráfico 2). Essa elevação foi
fruto principalmente da forte
desaceleração da população ocupada
(PO), cujo crescimento (AsA) reduziuse de 1,2% em janeiro de 2015 para
0,9% em fevereiro, a menor expansão
Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV.
da série histórica da PNAD Contínua.
Ao mesmo tempo, a população economicamente ativa (PEA) apresentou crescimento (AsA) de
1,6% em fevereiro, mesmo nível de janeiro, sendo estas as maiores taxas da série.
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Por um lado, esse crescimento da PEA mostra que um fluxo maior de pessoas está entrando no
mercado de trabalho, provavelmente por causa do arrefecimento salarial. Mas, por outro, a PEA
cresce abaixo do seu potencial, ou seja, a população em idade ativa para o trabalho (PIA) se
expande mais que a PEA, entre 1,8% e 1,9% (AsA). Isto significa que a taxa de participação da força
de trabalho está diminuindo, o que contribui para conter o avanço do desemprego. Em outras
palavras, a PEA ainda tem espaço para crescer mais e pressionar mais a desocupação.
O movimento de aumento da PEA deve ocorrer com mais força a partir do segundo semestre, com
a maior deterioração do salário real ocasionada pelo aumento do desemprego. Em linha com esse
raciocínio, nossas previsões para a taxa de desemprego e para a renda real do trabalho, utilizando
dados da PME, estão apresentadas na Tabela 4. Verifica-se que a renda deve apresentar
decréscimo real a partir do terceiro trimestre, com maior deterioração no quarto, como reflexo do
aumento mais forte do desemprego a partir do segundo trimestre, aliado à taxa inflacionária
elevada e ao cenário econômico deteriorado.
Tabela 4: Previsão da Renda Real do Trabalho e da Taxa de Desemprego por Trimestre – PME

Fonte: IBGE. Elaboração: FGV/IBRE.

Nesse contexto, o poder de
Gráfico 3: Previsão da Taxa de Desemprego – PME e PNAD-Contínua
barganha dos trabalhadores nas
Mensal (%)
negociações salariais tende a se
enfraquecer bastante. Essa queda na
renda deve também ser observada
na PNAD Contínua mensal, já que o
crescimento da renda real do
trabalho registrado por essa
pesquisa em 2014, de 1,0%, foi bem
menor do que o da PME, de 2,7%.
Além disso, o nível da taxa de
desemprego na primeira pesquisa é
aproximadamente
dois
pontos
Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV.
percentuais mais elevado do que na
segunda. Esses dois fatores nos levam a acreditar que a renda real do trabalho registrada pela
PNAD Contínua deve apresentar um decréscimo real maior do que 0,6% em 2015.
Nossas previsões do desemprego para o fechamento deste ano e do próximo são apresentadas no
Gráfico 3. A taxa de desemprego deve apresentar forte elevação na PME, avançando de 4,8% em
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2014 para 6,2% em 2015 e 7,0% em 2016. Na métrica da PNAD Contínua, por sua vez, essa taxa
deve avançar em ritmo um pouco menor, mas não menos expressivo: de 6,8% em 2014 para 7,7%
em 2015 e 8,4% em 2016. Assim, as projeções indicam que o desemprego deve avançar mais
rapidamente nas regiões metropolitanas do que fora delas.
Rodrigo Leandro de Moura

4. Inflação
IPCA Deve Chegar a 8,5% em 2015
A tarifa de eletricidade residencial respondeu por 0,71 ponto percentual da taxa de 1,32%
registrada pelo IPCA em março, o equivalente a 54% da alta do índice geral. No entanto, como
este protagonismo já havia sido antecipado desde o fim de fevereiro, quando a ANEEL definiu os
percentuais do reajuste extraordinário, a inflação de março não surpreendeu observadores e
analistas. O que moveu as expectativas inflacionárias nos últimos 30 ou 40 dias foi a escalada do
câmbio. Ao longo de março, a cotação da moeda americana subiu 11,46%, ritmo verificado até
recentemente em intervalos anuais.
Não faltam razões para a aceleração do câmbio. A primeira é a consistência da recuperação da
economia dos Estados Unidos, que atrai capitais antes mesmo da temida elevação da taxa de juros
pelo Federal Reserve. O déficit em conta corrente brasileiro, em torno de 4% do PIB, num
momento em que investidores estrangeiros, financiadores naturais, redobram a cautela, também
contribui para a depreciação do real. Além de fatores econômicos, o nervosismo provocado pelas
incertezas políticas se transmite ao câmbio.
Os efeitos inflacionários começam a ser captados pelo IPA. A série de preços dos materiais para a
manufatura avançou 1,59%, em março, após três meses consecutivos de queda. Subiram, entre
outros, os preços expressos em reais dos seguintes insumos para a produção industrial: celulose,
alumínio, cobre, farelo de soja, produtos químicos, madeira e borracha. Entre as matérias primas,
cabe mencionar minério de ferro e trigo. Altas simultâneas de produtos com origens tão diversas
indicam que o movimento do câmbio passa a preponderar sobre a onda deflacionista de matériasprimas e insumos industriais que se manifesta em âmbito global.
Esses aumentos chegarão ao consumidor de forma desencontrada. Na cronologia de impactos, os
alimentos são os primeiros da fila. Em março, foi possível detectar aumentos no pão francês e no
óleo de soja. Já a carne caiu de preço, mostrando que mesmo entre os alimentos os repasses são
ainda esparsos e modestos. Esse panorama deve se manter a curto prazo porque o câmbio
inverteu a trajetória ascendente e devolveu, nos primeiros dez dias de abril, 3,5% da alta de
março. É prematuro, porém, afirmar que essa inversão signifique o fim da pressão cambial.
A valorização do real em abril parece ser, antes de tudo, o resultado de uma freada um tanto
abrupta da economia americana. Esta parada é atribuída, majoritariamente, ao rigoroso inverno
que castigou a costa leste do país. Se assim for, a exemplo do que se verificou em 2014, o nível de
atividade será retomado no segundo semestre. À medida que começarem a surgir indícios da volta
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do crescimento, o dólar deverá retomar sua trajetória de alta, depreciando o real. A
desvalorização do real prosseguirá, mesmo que o Fed adie por mais um ou dois trimestres o início
da elevação dos juros.
O movimento, porém, não mostrará o vigor do primeiro trimestre, uma vez que o desempenho da
economia americana, principal força propulsora do câmbio, dificilmente será o mesmo. Basta
lembrar que o fortalecimento do dólar contribui para reduzir o ritmo de expansão do PIB dos
Estados Unidos ao diminuir a competitividade das exportações. Nessas circunstâncias, admite-se
que, ao fim de algumas oscilações que lhe são peculiares, a taxa de câmbio chegará a R$ 3,25 em
dezembro próximo.
Essa nova cotação exercerá pressões
adicionais sobre os preços de alimentos e
demais bens de consumo, além de efeitos
indiretos de menor amplitude sobre custos
de produção de serviços. Tudo somado, a
previsão do IPCA para 2015 é de 8,5%, com
a seguinte decomposição (Tabela 5):

Tabela 5: Previsão da Decomposição do IPCA em 2015

Não se deve descartar, embora a
Fonte e elaboração: IBRE/FGV.
probabilidade por enquanto seja baixa,
uma elevação de maior amplitude da taxa de câmbio caso surjam dificuldades de financiamento
do déficit em conta corrente: a cotação poderia chegar a R$ 3,40 em dezembro e o IPCA a 8,7%.
Salomão Quadros e André Braz

5. Política Monetária
Ciclo de Alta do Juro Perto do Fim
A economia brasileira mostra-se desequilibrada em seus mais relevantes setores. De fato, temos
déficit importante nas contas externas (conta corrente deficitária em 4,0% do PIB), déficit
importante no terreno fiscal (6,7% do PIB em 2014, em termos nominais, e 0,6% do PIB nas contas
primárias), inflação elevada (6,4% em 2014 e projeção superior a 8,0% em 2015) e atividade
econômica estagnada em 2014 e em significativa contração em 2015. Todos esses desequilíbrios
precisam ser corrigidos.
É impossível, porém, promover todas as correções de uma só vez. É preciso escolher. E isto parece
que já aconteceu. Pela nova orientação do governo, as prioridades são o ajuste fiscal e o combate
à inflação. As principais consequências são: a) a atividade econômica sofrerá um pouco mais antes
de começar a melhorar; b) como dificilmente nossas autoridades pensarão em forçar uma
depreciação do real (por meio de redução do estoque de swap cambial, por exemplo), pois isso
conflitaria com o combate à inflação, a correção do desequilíbrio externo não será perseguida de
pronto. Sendo assim, contaremos apenas com o impacto contracionista do aperto fiscal sobre a
demanda por importações e ficaremos vulneráveis externamente por mais tempo que o desejável.
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No tocante ao combate à inflação, há sinais concretos de que a orientação do governo seja de
natureza “fiscalista”, e não propriamente “monetarista”. Isto quer dizer que a luta para reduzir a
inflação tem base fiscal, e dependerá menos da política de juro do que em outros episódios do
passado.
O raciocínio expresso no parágrafo anterior já aparecera em nossa análise sobre a política
monetária no Boletim Macro de janeiro deste ano. Na ocasião, assinalamos que o governo não
parecia pretender ir longe com o ajuste das condições monetárias da economia. Chegamos a fazer
conta de juro real com base na hipótese de taxa Selic nominal em 12,5% ao ano, nível esse que, na
verdade, correspondia à estimativa Focus feita em meados de janeiro para o começo de julho.
Em meados do corrente mês de abril, quando a presente seção está sendo redigida, as apostas de
mercado sobre a Selic se resumem às alternativas que levam a taxa para 13,0% ou 13,25%. Que
fatores explicariam a mudança de cenário? Há dois candidatos, possivelmente complementares.
Primeiro, o fato de que o ajuste de preços administrados acabou sendo bem mais expressivo do
que o originariamente previsto. Em meados de janeiro, para o ano de 2015 como um todo, previase inflação de administrados da ordem de 8,0%. Neste meio de abril o percentual correspondente
chega a 13,0%. O segundo fator tem a ver com as dificuldades surgidas para aprovar no Congresso
as medidas de ajuste fiscal propostas pelo Executivo.
Na medida que tais explicações estejam corretas, teriam sido dois os motivos de o Banco Central
ter promovido ajuste um pouco mais expressivo da taxa Selic, a saber: a) demonstrar maior
empenho no combate aos efeitos secundários do choque de preços administrados, e b) de algum
modo compensar o aumento das incertezas relacionadas com a aprovação das medidas fiscais.
Se a Selic chegar a 13,25%, descontando-se uma inflação de 6,0% (doze meses adiante), o juro real
ficará em 6,8%. Dificilmente teremos aperto monetário mais expressivo. Trata-se de um nível
razoavelmente elevado, mas passível de ser mantido por um bom tempo, como seria desejável na
hipótese de a economia não afundar rapidamente.
José Júlio Senna

6. Política Fiscal
Medidas Necessárias, Mas Não Suficientes
O ano de 2014 terminou com um grande desafio para as finanças públicas: a reestruturação e o
reequilíbrio das contas fiscais. O resultado primário do setor público consolidado, principal
indicador de austeridade, encerrou o exercício de 2014 com déficit de 0,6% do PIB, pior resultado
desde 1998. A deterioração dos saldos fiscais atingiu não só o governo central (déficit de 0,4% do
PIB), como também governos regionais e empresas estatais, ambos com déficit de 0,1% do PIB. A
dívida líquida do setor público consolidado cresceu 2,6 pontos do produto em relação a 2013,
atingindo 34,1% do PIB, e a dívida bruta do governo geral fechou o ano em 59% do PIB.
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Embora o ponto de partida tenha
Gráfico 4: Taxa Real de Crescimento das Receitas e Despesas
sido muito ruim, 2015 iniciou-se com
(Acumulado de Janeiro a Fevereiro, %)
alguns fatos positivos. Com o
objetivo de recompor os resultados
deteriorados, o governo anunciou
uma série de medidas fiscais, que
atingem tanto as despesas quanto as
receitas. No âmbito dos gastos, as
medidas adotadas, como mudanças
de regras para concessões de
benefícios
previdenciários
e
trabalhistas, já têm mostrado alguns
efeitos neste primeiro bimestre,
Fonte: STN. Elaboração: IBRE/FGV.
último período com estatísticas
disponíveis. O crescimento real dos
gastos com benefícios previdenciários nos dois primeiros meses de 2015 foi de 5,2% em relação ao
mesmo período do ano anterior, enquanto as despesas com abono salarial e seguro desemprego
caíram expressivamente, a uma taxa de 4,3% frente a igual período de 2014.
Além de mudanças estruturais nos gastos sociais e trabalhistas, o governo finalizou os repasses ao
setor elétrico (Auxílio à Conta de Desenvolvimento Energético) e reduziu despesas de custeio e
investimento e com pessoal. Todas estas mudanças contribuíram para um crescimento real nulo
das despesas primárias no primeiro bimestre deste ano, indicando que as medidas adotadas até
agora estão contribuindo para o processo de ajustamento fiscal.
Contudo, se as medidas fiscais surtem o efeito desejado no lado das despesas, o mesmo não pode
ser dito no âmbito das receitas, que apresentaram queda real de 4,1% no primeiro bimestre deste
ano, frente a igual período do ano passado (Gráfico 4). Dentre os fatores que condicionaram essa
piora, destacam-se o fraco desempenho da atividade econômica e a queda nos preços das
commodities, com efeito negativo na arrecadação.
Diante de cenário tão difícil e complexo, o pacote de medidas adotadas até o momento se mostra
insuficiente para que a meta de resultado primário deste ano, de 1,2% do PIB, seja atingida. O
resultado primário do setor público consolidado deve encerrar 2015 em torno de 0,7% do PIB,
sendo 0,6% do governo central (Tesouro, INSS e Banco Central) e 0,1% dos governos regionais.
Com isso, a dívida líquida do setor público consolidado, mesmo com desvalorização cambial, deve
seguir trajetória crescente, encerrando 2015 em 35% do PIB, e a dívida bruta do governo geral
deve fechar o ano em 61% do PIB.
Vilma Pinto

16 |

7. Setor Externo
Financiamento das Transações Correntes em Sinal de Alerta
O déficit em transações correntes
Gráfico 5: Razão Saldo das Transações Correntes e PIB* (%)
(TC) caiu de US$ 18,9 bilhões para
US$ 17,5 bilhões entre os dois
primeiros bimestres de 2014 e 2015.
Na comparação entre 2014 e 2015
como um todo, o modelo IBRE
confirma a tendência de queda, mas
a razão entre o déficit de TC e o PIB
aumenta de 3,9% para 4%, o que nos
aproxima do resultado de 1999
(Gráfico 5). Naquele ano, o ajuste
externo contou com a desvalorização
cambial de janeiro de 1999 e o * A Estimativa para 2015 do modelo IBRE. Cálculo com a divulgação das novas Contas
Nacionais. Fontes: Banco Central; IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV.
empréstimo do FMI de 1998, num
cenário internacional que ainda
repercutia a crise asiática e a moratória russa. Em 1998, o Brasil tinha reservas de US$ 45 bilhões,
e o empréstimo do FMI funcionou como seguro contra o risco de uma crise cambial. Agora as
reservas, após atingirem o pico de US$ 379 bilhões em 2012, caíram um pouco e somavam US$
371 bilhões no início de abril (Gráfico 6). Além disso, o resultado global do balanço de pagamentos
só foi negativo uma vez — 2013 — desde 2001. Em 2014, mesmo com um déficit de TC de US$ 91
bilhões, o saldo foi positivo em US$ 10,8 bilhões. Por que o sinal de alerta?
A qualidade do financiamento do
Gráfico 6: Reservas Internacionais (US$ bilhões)
déficit TC é um dos determinantes
do grau de vulnerabilidade externa
do país. O coeficiente entre o
investimento direto estrangeiro
líquido e o déficit em transações
correntes é inferior a 1 desde 2013
e caiu para 0,4 no primeiro bimestre
de 2015 (Gráfico 7). Em 2014, o País
obteve superávit no balanço de
pagamentos pela entrada de US$
33,5 bilhões de investimentos em
* 2015 = 10/04/2015. Fonte: Banco Central. Elaboração: IBRE/FGV.
carteira e US$ 50 bilhões de outros
investimentos (empréstimos). Em
2013, os valores para o investimento estrangeiro direto e em carteira foram próximos aos de
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2014, mas outros investimentos
foram inferiores e registraram US$
19,7 bilhões, o que explica o saldo
negativo do balanço naquele ano.

Gráfico 7: Relação Investimento Estrangeiro Direto/Saldo em
Transações Correntes (em módulo)

A liquidez e as baixas taxas de juros
no mercado internacional mantêm a
atratividade para o capital de curto
prazo, seja para empréstimos ou
títulos. No entanto, num cenário em
que o risco país aumente e a
confiança dos investidores continue
em queda, o custo da tomada de
risco para esse capital irá subir. Os
* O ano de 2007 não foi incluído, pois a relação IDE/Saldo TC atingiu esse ano 22,3, o
fluxos de financiamento de curto
que tornaria difícil visualizar a informação dos outros anos. Fonte: Banco
Central. Elaboração: IBRE/FGV.
prazo podem ser rapidamente
interrompidos. Logo, apesar do colchão das reservas, a vulnerabilidade externa existe. Quanto ao
investimento direto, que avalia um horizonte temporal mais longo, a expectativa é de uma
redução de US$ 62 bilhões em 2014 para algo em torno de US$ 52/55 bilhões este ano.
Mesmo supondo que não haverá um choque de credibilidade que traga ao cenário o risco de uma
crise cambial, a probabilidade de déficit no saldo do balanço de pagamentos é alta. Neste caso,
iniciar o ajuste das contas externas é crucial para que as reservas internacionais continuem
funcionando como um “seguro”.
Em 1999, a desvalorização cambial deflagrou uma mudança no rumo da política econômica que,
afastados os temores de uma escalada inflacionária com a adoção do regime de metas de inflação,
marcou o início do ajuste externo. Em seguida, o crescimento do comércio mundial contribuiu
para a melhora das contas externas e o país registrou superávits na conta corrente entre 2003 e
2007.
No atual momento, o que o governo pode fazer é sinalizar seu compromisso com o ajuste fiscal e
deixar o câmbio se desvalorizar. O custo é aceitar mais inflação e queda do produto no curto
prazo. A intensidade da desvalorização necessária dependerá de quanto se conseguirá financiar do
déficit em transações correntes, uma questão que remete novamente às incertezas dos fluxos de
capital de curto prazo.
Lia Valls Pereira
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8. Panorama Internacional
Duas Interpretações da Economia Americana de Hoje
A economia americana desacelerou-se novamente no primeiro trimestre. Repetiu-se o padrão dos
últimos anos: a cada final do ano precedente, as expectativas são de crescimento acima do
potencial, na casa de 3% ou até 3,5%, para os mais otimistas, mas este prognóstico é desfeito com
a desaceleração do primeiro trimestre. Ao longo do primeiro semestre, os analistas revisam para
menos o crescimento da economia e, ao fechar o ano, ficamos sabendo que a economia cresceu
em torno de 2%, próximo da taxa de crescimento do PIB potencial.
Para 2015, as melhores estimativas apontam hoje para crescimento de aproximadamente 1,2% no
primeiro trimestre. O carregamento que ficará para o resto do ano será de crescimento de 1,4% –
se a economia expandir-se nos três trimestres restantes ao ritmo anualizado de 3%, o ano fechará
com avanço de 2,8% do PIB.
Adicionalmente, a cada surpresa negativa o tamanho do hiato da economia é revisto para menos.
Há evidências, portanto, de que boa parte do hiato que teria sido aberto em seguida à crise de
2008 constitui uma perda permanente de produto, e não hiato.
Tem sido difícil para a economia dos Estados Unidos recuperar a produtividade. O Gráfico 8
apresenta a decomposição do crescimento da economia americana do primeiro trimestre de 2001
até o quarto trimestre de 2014. O crescimento é decomposto em aumento das horas trabalhadas,
fator trabalho e crescimento do capital em uso. A produtividade total dos fatores é obtida de
forma residual e considerou-se participação do capital na renda de 1/3.
Nota-se que, desde o quarto trimestre de 2004, o crescimento da produtividade tem sido muito
baixo. Ou seja, há dez anos a produtividade cresce muito pouco. Nesse decênio, a produtividade
total dos fatores (PTF) cresceu ao ritmo de 0,1% ao ano enquanto a produtividade do trabalho
elevou-se 0,8% anualmente. O desempenho ruim da PTF deveu-se à produtividade do capital, que
se reduziu em média 1,4% ao ano. Se considerarmos os números após a crise, nos sete anos de
2007 e 2014 a PTF cresceu em média 0,2% ao ano com 0,8% de crescimento da produtividade do
trabalho e -1,0% de crescimento da produtividade do capital. Chama a atenção a baixa taxa de
crescimento, de -2,4% ao ano, da produtividade do capital de 2004 até 2007. Estávamos, de fato,
numa bolha imobiliária!
Há duas interpretações possíveis para o mau desempenho da produtividade total dos fatores
americana. O primeiro é que a crise foi fruto de um crescimento desequilibrado, muito centrado
no consumo e em elevadíssimos déficits de transações correntes. Assim, o longo processo de
correção e a lenta recuperação são consequências dos ajustes estruturais necessários para
encontrar uma nova trajetória de crescimento, mais equilibrada, com outra composição da
produção.

19 |

Gráfico 8: Decomposição de Crescimento da Economia Americana
(trimestre ante o mesmo trimestre do ano anterior)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos dados do BLS e BEA. Elaboração: FGV/IBRE.

A outra possível interpretação é que a baixíssima taxa de crescimento da produtividade desde o
final de 2004 é sinal da perda de vigor do progresso tecnológico, e a economia americana caminha
para um cenário de estagnação secular.
Os analistas que façam as suas apostas!
Samuel Pessôa

9. Analista Convidado
Quando a Inflação Irá Ceder e Quando o PIB Voltará a Crescer?5
A nova série do PIB divulgada pelo IBGE no final de março permite constatar que a economia
brasileira tem convivido com taxas de crescimento extremamente baixas desde o segundo
semestre de 2011, mesmo que maiores do que imaginávamos antes da revisão metodológica.
Apesar de uma taxa média de crescimento do PIB perto de 1,2%, a inflação média do período
entre julho de 2011 e dezembro de 2014 ficou próxima de 6,2%. Três anos e meio de inflação alta
e crescimento baixo é um período de tempo razoavelmente longo. Isto nos leva a concluir que o
chamado “trade-off” entre crescimento e inflação no Brasil tem piorado muito desde 2011. No
Este texto foi produzido pela autora a convite do Boletim Macro IBRE e não necessariamente reflete as opiniões da empresa em
que trabalha. O mesmo não deve ser considerado oferta ou aconselhamento de investimentos.
5
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ano de 2015, esse “trade-off” ficará mais evidente, pois caminhamos para uma recessão, com
queda do PIB de cerca de 1,5%, e inflação próxima a 8,5%.
Até o presente momento ainda não vemos sinais de moderação na alta dos preços. Há, por
enquanto, só a expectativa de que o baixo crescimento deste ano leve a inflação de 2016 para os
patamares mais baixos dos últimos quatro anos. A pesquisa Focus do Banco Central mostra a
expectativa do IPCA saindo de 8,2% neste ano para 5,60% em 2016, enquanto a do PIB passa de
uma queda de 1% para uma alta de 1,1%. Nas contas do mercado, o hiato da economia este ano
vai se abrir de forma significativa, de forma que teremos uma desinflação de cerca de 2,6 pontos
percentuais no intervalo de tempo de um ano. Mas, será que a nossa história recente não deveria
trazer muitas dúvidas em relação a essas projeções? Afinal de contas, se a inflação foi tão alta e o
crescimento tão baixo nos últimos anos, não teria a fraca atividade deste período e do ano de
2015, em particular, menos a ver com a política de controle da demanda agregada e mais a ver
com a desorganização da dinâmica da economia promovida pelo regime de política econômica
adotado a partir de 2009? Em outras palavras, não teria o produto potencial do Brasil caído nesse
período, de forma que a inflação encontra hoje mais resistência a diminuir para uma dada
desaceleração do PIB?
Os quase quatro anos de crescimento baixo com inflação alta foram marcados pelo pleno
emprego. Não conseguimos crescer mesmo incorporando um contingente significante de pessoas
no mercado de trabalho; isso significa que batemos na “fronteira de produção” da economia
brasileira. Numa economia com a produtividade estagnada, para produzir uma determinada
desinflação os salários reais precisam cair mais do que teriam que cair se a economia tivesse
algum crescimento positivo da produtividade. Não precisamos apenas passar por um ciclo de
desaceleração cíclica para trazer a inflação para patamares mais razoáveis, condizentes com uma
meta já bastante alta comparada à de nossos pares. Para reverter a piora do “trade-off”, não há
outra alternativa a não ser aumentar rapidamente a taxa de investimento, que foi fortemente
deprimida a partir do segundo semestre de 2011. Ainda que na revisão das Contas Nacionais a
taxa de investimento bruto tenha sido revisada mais de 3 pontos percentuais para cima, a notícia
não pode ser comemorada. Parte significativa da revisão foi devida à mudança no deflator dos
investimentos e no cálculo da variação dos estoques. Sendo assim, a taxa de investimento mais
alta não se traduzirá em mais crescimento nos próximos anos e nem em menos inflação.
Vivemos em 2015 uma combinação de atividade em desaceleração e inflação acelerando, um
verdadeiro processo de estagflação. É certo que a recessão deste ano também se deve a fatores
exógenos, como a incerteza política, a operação Lava Jato e o risco de racionamento. Enquanto a
alta da inflação também é resultado, em parte, de choques, como o forte aumento dos preços
administrados e a expressiva depreciação cambial. Essa combinação perversa aguça um quadro
que já se apresenta ruim há mais de quatro anos. Não é um ajuste cíclico que vai nos permitir
voltar a crescer no médio prazo com uma inflação bem mais baixa que a atual. O ajuste dos
salários e do emprego é necessário, mas está longe de ser suficiente. Talvez não seja suficiente
nem para chegar perto das projeções do Focus. A economia brasileira bateu no muro e está
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debilitada há muitos anos. Para se levantar, precisa reconstruir o lado da oferta. E essa agenda
parece estar bem distante da que se antevê para os próximos quatro anos.
Solange Srour
Economista-chefe, ARX Investimentos

10. Em Foco IBRE: A Fragilidade do Superávit da Balança Comercial
Com o superávit da balança comercial em março, o déficit acumulado no primeiro trimestre deste
ano (-US$ 5,5 bilhões) foi inferior ao de igual período de 2014 (-US$ 6 bilhões). No Boletim de
março, comentamos, na seção Setor Externo, que não era possível repetir a recuperação pós-1999
da balança comercial. Retomamos o tema e chamamos atenção para o seguinte ponto: neste
primeiro semestre, podem até ocorrer novos saldos positivos, mas será preciso mais
desvalorização real da taxa de câmbio efetiva para que seja garantido um superávit para 2015.
Adicionalmente, a desvalorização cambial não será suficiente para assegurar um novo ciclo de
superávits comerciais.
Não há previsão de recuperação dos preços das commodities.
Segundo as projeções do World
Gráfico 9: Índice de Preços e Quantidade das Commodities
Economic Outlook (abril) para 2015,
o preço do petróleo deverá cair em
40% e o das outras commodities em
14%. Cerca de 60% das exportações
brasileiras são de commodities e, na
comparação entre o acumulado no
ano até março de 2014 e 2015, foi
registrada uma queda de 27% nos
preços e aumento de 9% nas
quantidades
destes
produtos
(Gráfico 9). Observa-se que, para as
exportações de commodities, o
Fonte: Cesta de commodities SECEX. Elaboração: IBRE/FGV.
efeito do câmbio pode ser
compensado pelo comportamento dos preços. A valorização do real em 2010/2011 foi
acompanhada de aumentos anuais em valor acima de 30% nas exportações de commodities. Logo,
teríamos que ter muito mais desvalorização para que a queda de preços não se traduza em
redução de valor. Fica registrado que, para as commodities do setor siderúrgico (semimanufaturas
de ferro e laminados), o volume embarcado tem compensado a queda de preços. Entre os
primeiros trimestres de 2014 e 2015, o valor exportado desses produtos aumentou 33%. No
entanto, para o conjunto das commodities, a queda em valor foi de 19%.
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A recuperação das manufaturas requer mais “câmbio”.
O percentual de manufaturas nas
Gráfico 10: Efeito Cambial Reduzido na Balança Comercial
exportações totais brasileiras caiu
Pós-2004/05
de 57% para 36% entre 1999 e
2014. A mudança na composição da
pauta explica a menor sensibilidade
das exportações ao câmbio, o que
se reflete no comportamento da
balança comercial. A correlação
entre desvalorização/valorização da
taxa de câmbio efetiva real e a
melhora/piora da balança comercial
tendeu a perder importância após a
segunda metade dos anos 2000
Fonte: IBRE e SECEX. Elaboração: IBRE/FGV.
(Gráfico 10). Só que agora a
melhora nas exportações depende mais do que nunca da desvalorização real, seja para compensar
a queda nos preços das commodities, seja para estimular as exportações de manufaturas.
A desvalorização real precisa avançar.
O câmbio real efetivo, calculado a
Gráfico 11: Índices de Taxa de Câmbio Efetiva
partir de uma cesta de moedas,
mostra tendência de desvalorização
a partir de janeiro, quando se utiliza
o deflator do IPA ou do IPCA
(Gráfico
11).
Uma
medida
alternativa do câmbio é a relação
entre preços de comercializáveis e
não comercializáveis, que pode ser
aproximada pela relação entre o IPA
o IPCA. Neste caso, o gráfico mostra
que a relação é desfavorável aos
comercializáveis, pois o câmbio IPA,
Fontes: Bloomberg; Banco Central. Elaboração: IBRE/FGV.
após caminhar junto com o câmbio
IPCA no início da série, passou a ficar sistematicamente abaixo. Nota-se, porém, que entre janeiro
e março a desvalorização dos dois índices foi próxima: 14% (IPA) e 13,7% (IPCA).
Por que essa desvalorização seria insuficiente, como afirmamos acima? Os próximos parágrafos
buscam responder a essa pergunta.
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Outras moedas estão se desvalorizando.
Além disso, a inflação no Brasil,
Gráfico 12: Variação Entre a Média de Jan-Mar 2014/Jan-Mar2015
exceto em relação a alguns
(%)
parceiros sul-americanos, é mais
elevada do que em outros países.
Logo, para compensar a maior
paridade do real em relação a
outras moedas, o câmbio nominal
tem que se desvalorizar para que o
câmbio real aumente. O câmbio
real é igual ao nominal dividido
pelo índice de paridade (índice de
preços do Brasil/índice de preços
da
moeda
estrangeira).
A
valorização do dólar explica,
Fonte: Banco Central; IBGE; IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV.
portanto,
um
câmbio
mais
favorável para o Brasil nos Estados Unidos e na China (que acompanha o dólar), menos favorável
na zona do euro (euro desvaloriza-se ante o dólar e há menor inflação) e favorável na Argentina
(inflação maior do que no Brasil) — Gráfico 12. Assim, na comparação das médias do primeiro
trimestre de 2014 e 2015, o real registra uma desvalorização em relação ao dólar de 15%, mas
uma queda de apenas 5% em relação ao euro. O peso argentino é a única moeda que, em relação
ao real, valorizou-se mais do que o dólar, por causa da alta inflação argentina. Mas a crise no país
vizinho impede que isto seja um fator relevante de impulso às exportações brasileiras. Em relação
à China, o real também foi significativamente depreciado, mas isso afeta pouco a exportação de
commodities que domina as vendas externas brasileiras para o país asiático.
As exportações de manufaturas ajudam a explicar a recuperação dos superávits nos anos 2000.
As exportações para a China e
os preços das commodities têm
sido destacados como os
principais determinantes dos
superávits da balança comercial
nos anos 2000. No entanto, a
contribuição das manufaturas
para
o
aumento
das
exportações foi maior do que a
dos básicos entre 2003 e 2006,
quando foi registrado o maior
superávit da balança comercial
(US$ 46 bilhões). No Gráfico 13,

Gráfico 13: Contribuição para o Aumento das Exportações em Valor (%)

Fonte: SECEX. Elaboração: IBRE/FGV.

24 |

registramos os anos nos quais as
Gráfico 14: Variação Anual das Exportações de Manufaturas (%)
exportações aumentaram em
relação ao ano anterior. Até 2006,
a contribuição das manufaturas
supera a dos produtos básicos,
exceto em 2001 e 2002 (recessão
causada pelo 11 de setembro e,
depois, crise na Argentina, o que
levou à perda de exportação de
manufaturas). Nos anos de
crescimento das exportações, as
maiores variações anuais foram
em 2004 e 2010. Nos dois casos,
Fonte: Funcex. Elaboração: IBRE/FGV.
de 32%, sendo a primeira liderada
pelas manufaturas e a segunda
pelas commodities. Em termos de volume, as variações foram positivas até 2007 e, em valor, até
2008. No entanto, o dinamismo das exportações começa a diminuir a partir de meados da
primeira década dos anos 2000 (Gráfico 14).
Os principais mercados das manufaturas não apresentam boas perspectivas para o Brasil.
América do Sul, União Europeia e Estados Unidos são os principais mercados das exportações de
manufaturas do Brasil. Em 1999, a participação de cada um desses mercados nas exportações
totais de manufaturas do Brasil era de 32%, 20% e 27%, respectivamente, e explicavam 89% do
total. No primeiro trimestre de 2015, os percentuais são: América do Sul (35%); União Europeia
(17%); Estados Unidos (20%); e, a soma dos três, 72%. No entanto, ao longo desse período, a
participação dos Estados Unidos chegou a ficar ao redor de 30% (entre 2002/2003), a da América
do Sul atingiu 40% em 2010, e a da União Europeia alcançou 19% (2007/2008). A maior perda de
mercado, portanto, foi nos Estados Unidos. Esta é uma boa notícia, pois o real se desvaloriza
relativamente mais em relação ao dólar do que ante o euro e os Estados Unidos estão em
recuperação do nível de atividade. Porém, a perda de participação dos Estados Unidos é anterior à
crise. Nossos estudos sobre o deslocamento das exportações brasileiras pela China em terceiros
mercados (Ensaios IBRE de Economia Brasileira, vol. II, organizadores Regis Bonelli e Fernando
Veloso, Editora Elsevier, 2014) mostram que as maiores perdas no mercado estadunidense em
temos de valor ocorreram na primeira metade dos anos 2000, quando o câmbio era favorável ao
Brasil. As perdas voltam a crescer posteriormente; mas, neste caso, o câmbio influencia o
resultado. O principal parceiro do Brasil na América do Sul é a Argentina. A crise econômica neste
país supera possíveis ganhos com o câmbio e as exportações para este mercado continuam em
queda (-14% entre os dois primeiros trimestres de 2014 e 2015). Os outros países da região,
exceto os membros do Mercosul, possuem acordos com os Estados Unidos, União Europeia e
China assinados a partir de meados da década de 2000. Além disso, para os exportadores de
commodities da região, as perspectivas são de recuo no crescimento econômico em 2015. Para a
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União Europeia, a previsão do FMI é de melhora no nível de atividade em relação a 2014, mas
neste caso o real precisa de mais desvalorização.
Conclusões
Outros indicadores, como custo unitário do trabalho, câmbio corrigido por produtividade e relação
salário/câmbio, divulgados pelo Banco Central, mostram uma evolução similar ao da taxa efetiva
real de câmbio. Há melhora em termos de competitividade a partir de meados de 2014, mas
pequena se comparada com os anos iniciais da década de 2000. Além disso, como enfatizamos, as
mudanças no mercado mundial – como a presença da China e outros emergentes asiáticos, os
acordos regionais e o menor dinamismo no crescimento do comércio mundial – significam novos
desafios para a recuperação da exportação de manufaturas em comparação com o ano 2000.
Questões como a queda na produtividade da indústria e gargalos de infraestrutura tiram
competitividade das manufaturas brasileiras. Logo, é muito difícil sustentar um novo ciclo de
superávits comerciais na ausência de uma melhora nos preços das commodities e de uma
retomada da expansão da economia mundial.
No curto prazo, para 2015, mais desvalorização e queda na atividade econômica podem garantir o
superávit pela redução das importações. Bens intermediários e bens de capital respondem por
70% das importações do país. Na década de 80, o país produziu superávits com medidas
protecionistas, com recessão em alguns anos e desvalorizações cambiais. Nos anos 90, o acordo
comercial com a Argentina contribuiu para manter o crescimento das exportações.
Não vamos voltar para o protecionismo, e receitar recessão para obter equilíbrio externo não
pode ser uma solução permanente. Existem, porém, novas medidas a serem avaliadas. Além da
agenda do crescimento econômico, é preciso rever a agenda de acordos comerciais e as medidas
de facilitação de comércio, para citar algumas.
Lia Valls Pereira

Revisão Editorial do Boletim Macro IBRE: Fernando Dantas
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