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Boas novas na indústria; preocupação com a inflação
A interdependência entre política e economia tem sido uma marca da cena brasileira nos dois
últimos anos. No governo anterior, essa interação levou à recessão e à crise política que desaguou
no processo de impeachment. O sinal dessa inter-relação se inverteu a partir da posse do governo
interino, com as crises perdendo força, como mostram as votações no Congresso, as pesquisas
com consumidores e empresas, e os preços dos ativos.
Preocupa, porém, muito da melhoria econômica refletir primordialmente a recuperação das
expectativas. Há problemas concretos que ainda não foram resolvidos, com destaque para o
desajuste fiscal; sem progresso nos fundamentos o pessimismo pode voltar e o país outra vez
entrar em crise. Cada vez mais, portanto, os analistas procuram identificar nos indicadores
econômicos sinais desse progresso.
O foco tem recaído, em especial, nos sinais de retomada do crescimento, que traria óbvios
benefícios fiscais, e na perspectiva de convergência da inflação para a meta, que daria espaço para
reduzir os juros, o que ao mesmo tempo reforçaria a recuperação da atividade e aliviaria as contas
públicas.
O mercado financeiro está otimista com a perspectiva de que avanços significativos ocorram
nessas duas áreas ainda neste ano. Nossa leitura dos últimos resultados é menos assertiva e mais
conservadora do que a da média dos analistas. Prevemos um cenário econômico mais positivo à
frente, com aceleração do crescimento e queda da inflação, mas vemos um progresso lento e
incerto nessas duas áreas. Em particular, temos dúvidas quanto à iminência do término da
recessão iniciada no segundo trimestre de 2014, como exposto por nosso analista convidado, e
nossa equipe tem sido surpreendida pela resistência da inflação, o que nos levou a rever para cima
as projeções para o ano.
As surpresas positivas com o desempenho da economia se baseiam principalmente nos resultados
da indústria no segundo trimestre, que ancoram as revisões das previsões do IBRE para o PIB
neste ano — apesar do nível ainda bastante deprimido da produção industrial, quando comparado
ao patamar atingido no passado. Visto por outro ângulo, porém, o fato mesmo de a indústria ter
alcançado níveis de produção e utilização de capacidade ineditamente baixos pode significar que
existe espaço para uma rápida recuperação.
Os dados do Monitor do PIB fechado para o segundo trimestre, em particular, apontam para um
decréscimo de apenas 0,2% desse indicador no segundo trimestre deste ano, número um pouco
melhor do que o esperado inicialmente (-0,5%). Com isso, se antes nossa previsão para o ano
como um todo era de taxa negativa de 3,5%, as revisões das previsões para o terceiro e quarto
trimestres fazem com que nossa projeção para o ano fechado de 2016 suba para -3,2%. Na
margem espera-se retração de 0,5% no terceiro trimestre, o que levará o número do segundo
trimestre, por sua vez, a ser revisado para -0,4%. Mas a incerteza em relação à velocidade da
retomada, para não dizer acerca do seu timing, permanece elevada.
Em relação à inflação, é inegável o mal-estar causado pela alta de 8,74% que o IPCA acumulou nos
12 meses encerrados em julho, por conta principalmente de aumentos nos preços dos produtos
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alimentares. Essa taxa é apenas 0,65 ponto percentual inferior à registrada em março. Mantido
esse ritmo de desaceleração, o IPCA terminaria este ano com alta em torno de 8%. A expectativa
da equipe do IBRE é de que o recuo seja maior, permitindo que a inflação feche o ano em 7,3%.
Mas a renovada resistência apresentada pelo IPCA, especialmente no caso dos serviços, lança
dúvidas sobre o ritmo de desaceleração da inflação em 2017.
Nesse contexto, ganha destaque a atuação do “novo” Banco Central, cuja direção recémempossada sinalizou importantes mudanças em relação à política anterior. Sinais dessa mudança
apareceram no comunicado divulgado após a primeira reunião do Copom sob a nova diretoria,
que é mais extenso do que os anteriores e passou a incluir um breve resumo do cenário básico
com o qual o Comitê trabalha. Mais relevante ainda, o BC indicou explicitamente que pretende
cumprir a meta de inflação de 2017, a despeito de as previsões de mercado para o ano que vem
ainda estarem em torno de um ponto percentual acima dela.
Subjacente à previsão e atuação do BC está a ideia de que o ajuste fiscal fará sua parte no ajuste
macroeconômico, impedindo que o déficit primário escape ao controle e contribua para a
desinflação. É desnecessário lembrar que o debate no interior do Executivo e algumas decisões
recém-tomadas de elevação de gastos no curto e médio prazos conspiram contra o ajuste das
contas públicas. Esse tema vem sendo, aliás, objeto de aceso debate entre parlamentares da base
de apoio ao governo.
Dito isso, um resumo dos principais destaques desta edição do Boletim inclui ainda:
(i) O maior otimismo com a retomada da atividade econômica se baseia principalmente na
melhora do desempenho da indústria de transformação medido pela PIM-PF. A recuperação na
produção manufatureira levou a indústria geral a apresentar, no segundo trimestre deste ano, o
primeiro crescimento positivo na série com ajuste sazonal (1,2%) desde junho de 2013. Em junho,
aliás, a composição da produção industrial foi particularmente benigna, ao apontar crescimento
expressivo da produção de bens de capital. Apesar das revisões positivas para as projeções de
crescimento do segundo trimestre e o ano fechado de 2016, nossa equipe ainda é cautelosa
quanto à velocidade e capacidade de recuperação da economia. Em particular, ainda se esperam
retrações no terceiro e quarto trimestres deste ano em relação aos mesmos trimestres do ano
passado, ainda que com intensidade progressivamente menor. (Seção 1)
(ii) Após os resultados de julho, a virada dos índices de confiança iniciada no primeiro semestre
deste ano parece assegurada. O caso da indústria, com ponto de virada já identificado em agosto
passado, é o mais avançado. Nos outros segmentos, a melhora ainda é concentrada nas
expectativas — embora a distância em relação aos indicadores que medem o grau de satisfação
com a situação atual tenha se estabilizado no mês. O nível de incerteza econômica vem sendo
mantido elevado pelo ambiente político, gerando dúvidas quanto à política econômica que regerá
o país até as eleições de 2018. Mais difícil é saber se essa tendência de melhora das expectativas
persistirá e, eventualmente, ajudará a tirar decididamente o país da recessão em que se encontra.
(Seção 2)
(iii) A onda de otimismo que cerca as expectativas de empresas e consumidores e a melhora do
desempenho da atividade, no entanto, ainda não encontraram eco no mercado de trabalho.
Neste, como se sabe, resultados positivos demoram a aparecer com mais clareza em fases de
retomada; em geral, só se confirmam com defasagem. Por isso não chega a ser uma surpresa a
constatação de que o mercado de trabalho voltou a piorar no trimestre terminado em junho. A
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taxa de desemprego medida pela PNAD Contínua registrou leve alta, de 0,1 pp, para 11,3% da
força de trabalho. É uma alta pequena, mas que impressiona pela persistência da piora em um
período, em especial os meses de maio-junho, em que normalmente ocorre leve melhora sazonal.
Não menos importante, os resultados da PNAD Contínua de junho revelaram que, além de ter
ocorrido uma piora no nível de ocupação, a renda real caiu de forma acelerada. Esses dados
revelam que o mercado de trabalho ainda está passando por um processo de ajuste, seja nos
setores de atividade mais importantes da economia, seja nos vínculos empregatícios mais
formalizados e produtivos. Com isso, o desemprego pode atingir 12,3% em dezembro deste ano.
(Seção 3)
(iv) Nossos analistas da inflação destacam, como já assinalado, que a inflação de 2016 está mais
resistente do que se previa. A queda da atividade econômica está ajudando a frear o avanço dos
preços, mas não na velocidade esperada. Com isso, espera-se um IPCA fechado neste ano de 7,3%,
pouco superior à previsão da edição anterior deste Boletim (7,1%). O novo cenário, mais
pessimista, segue influenciado por dois efeitos: pelo recuo do ritmo de desaceleração dos serviços
livres, que, depois de retroceder um ponto percentual de novembro de 2015 a abril de 2016,
recuou apenas 0,23 pp daí até julho passado, e pela aceleração dos preços da alimentação no
domicílio — cuja taxa avançou de 12,9% em dezembro de 2015 para 16,0% em julho de 2016. A
inflação de alimentos será a variável decisiva neste ano: no acumulado em 12 meses, ela precisará
cair aproximadamente um ponto por mês para o IPCA cheio ficar nos 7,3% previstos para o final
do ano. (Seção 4)
(v) No que se refere à política monetária, nosso analista faz um registro das principais inovações
introduzidas pela nova equipe do Banco Central. Primeiramente, chama a atenção para a ênfase
que tem sido dada ao princípio de que inflation targeting é o mesmo que inflation-forecast
targeting. Em seguida, destaca as importantes mudanças ocorridas na maneira de o BC se
comunicar com o público. Por fim, com base em sinais contidos nas notas da última reunião do
Copom, especula sobre a possibilidade de o BC ter por objetivo deixar de lado o ano calendário
como referência para o cumprimento da meta de inflação, passando a atuar como o Banco da
Inglaterra, que persegue a meta at all times. (Seção 5)
(vi) Nossa analista da cena fiscal destaca nesta edição o atual debate sobre a crise dos Estados e as
dúvidas que ainda pairam sobre a proposta de socorro por parte do governo central. As
dificuldades dos Estados têm como pano de fundo uma crise de fluxo: eles não possuem caixa
suficiente para honrar despesas básicas. Ainda assim, a proposta de socorro do governo federal
visa atingir diretamente os estoques, para que indiretamente se resolvam os problemas de curto
prazo. Certamente, durante um período os Estados terão alívio para gerir suas contas e honrar
compromissos de curto prazo. Entretanto, essas medidas não constituem ajuste fiscal, mas tão
somente um socorro emergencial. Se nada mais for feito, após o período de dois anos — em que
ocorre a redução das parcelas a pagar — o país estará novamente discutindo como resolver as
dificuldades fiscais estaduais de curto prazo. Para tentar evitar esse problema, foi exigido que os
Estados se comprometam com um teto para gastos primários, como contrapartida à obtenção do
refinanciamento. (Seção 6)
(vii) A análise do setor externo destaca a valorização do real dos últimos meses, que voltou a
ocupar papel importante no debate sobre os rumos do ajuste externo. De fato, nossa taxa de
câmbio efetiva real se valorizou 21% no ano (de janeiro a julho), despertando temores de uma
desaceleração futura no ritmo do ajuste externo, que vem sendo liderado pela balança comercial.
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O sinal alvissareiro é a melhora nos preços das commodities desde fevereiro; do lado negativo,
queda de 17% dos preços das não commodities (entre julho de 2015 e 2016). Isso significa que
haverá demanda por mais desvalorização cambial para aumentar a rentabilidade das exportações
pois, como destaca nossa analista, a recuperação das vendas de não commodities é parte
integrante do ajuste externo (assim como a das commodities). Logo, é arriscado deixar o câmbio
se valorizar muito além do que já foi, pois o ingresso de capital estrangeiro para financiar o déficit
em transações correntes nunca é garantido. (Seção 7)
(viii) A seção dedicada ao panorama internacional discute a normalização da economia
norteamericana. Em particular, analisa a recuperação esperada para o restante do ano após um
primeiro semestre decepcionante. Neste, aliás, destaca-se o mau desempenho do segundo
trimestre, associado à fortíssima desacumulação de estoques que então ocorreu. Já o consumo
cresceu bem no trimestre. Os dados de mercado de trabalho, por sua vez, continuam a apresentar
melhora nos indicadores quantitativos. Apesar desses sinais positivos, consolidou-se nos últimos
meses o cenário de que os juros reais serão muito baixos a longo prazo. (Seção 8)
(ix) Nosso analista convidado desta edição é o Prof. Paulo Picchetti, do IBRE/FGV de São Paulo. No
seu instigante artigo, Paulo Picchetti investiga a perspectiva de saída de uma recessão profunda e
prolongada como a que atravessamos. O ponto de partida é a constatação de que alguns preços
de ativos e indicadores de atividade econômica e expectativas têm sugerido um ponto de inflexão
para a recessão iniciada no segundo trimestre de 2014. Um dos argumentos centrais para a
recuperação é o desempenho de variáveis ligadas a expectativas com relação à produção
industrial, juntamente com o desempenho da produção na margem. A mensagem final do texto é
que ainda temos uma dose considerável de incerteza com relação ao momento de reversão do
atual ciclo, bem como à intensidade da recuperação. (Seção 9)
(x) A seção Em Foco, finalmente, é de autoria de Lívio Ribeiro. Nela o autor discute o
interessantíssimo tema da “japanização” da China, que surgiu em artigos recentes e vem
recebendo crescente atenção da mídia, investidores e acadêmicos. Esse processo combina quatro
características: (i) crescimento efetivo abaixo do potencial por longo período de tempo; (ii) taxa
natural de juros reais abaixo de zero e da taxa real de juros efetivamente praticada na economia;
(iii) taxa básica de juros (nominal) nula; e (iv) deflação ou expectativa de deflação futura. Segundo
nosso analista, se por um lado existem mais paralelos do que seria recomendável entre as
trajetórias de desenvolvimento dos dois países, por outro lado há marcadas diferenças entre a
China atual e o Japão de outrora se consideramos essas quatro dimensões. A “japanização” da
China parece ser um risco perfeitamente evitável, contanto que os erros que levaram à semiestagnação japonesa não sejam repetidos. (Seção 10)
Boa leitura!
Regis Bonelli, Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos
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1. Atividade Econômica
PIB deve registrar queda de 0,2% no 2º trimestre
O PIB relativo ao segundo trimestre de 2016 será divulgado no fim de agosto. Os dados do
Monitor do PIB fechado para este período1 (Tabela 1) apontam crescimento de -0,2% TsT (-3,5%
AsA), número um pouco melhor do que o esperado inicialmente (-0,5% TsT/-3,7% AsA) e que
levaria o primeiro trimestre a ser revisado de -0,3% para -0,5% TsT (Gráfico 1). A discrepância dos
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tabela 1: Monitor do PIB

Fonte e elaboração: IBRE/FGV.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1

Para o relatório completo do Monitor, acessar o site http://portalibre.fgv.br/.
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números na margem para uma
Gráfico 1: PIB com Ajuste Sazonal
variação tão pequena entre nossa
(trimestre contra trimestre anterior)
prévia e a projeção final (0,2 pp) se
deve à mudança de modelo de ajuste
sazonal que deverá ocorrer neste
período, cuja especificação aditiva
será substituída pela multiplicativa,
caso nossos números se confirmem.
Para o terceiro trimestre, esperamos
que o PIB apresente na margem nova
retração, de -0,5% TsT (-2,5% AsA), o
que levará o número do segundo
trimestre, por sua vez, a ser revisado
Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV.
para -0,4%. Com isso, nossa projeção
para o ano fechado de 2016 subiu para -3,2% ante -3,5% anteriormente (Gráfico 2).
Como já apontado no Boletim Macro de junho, o maior otimismo com a retomada da atividade
econômica tem-se baseado principalmente na melhora do desempenho da indústria de
transformação, cuja recuperação levou a indústria geral medida pela PIM-PF a apresentar, neste
segundo trimestre, o primeiro crescimento positivo (1,2%) desde junho de 2013 na série com
ajuste sazonal.
Em junho, a composição da produção
Gráfico 2: PIB Sem Ajuste Sazonal
(trimestre contra mesmo trimestre do ano anterior)
industrial foi particularmente benigna,
ao apontar um crescimento expressivo
da produção de bens de capital (2,1%
MsM
e
6,6%
TsT),
puxada
principalmente por equipamentos de
transporte industrial. Os dados de
produção de caminhões, ônibus e
máquinas
agrícolas
já
haviam
antecipado em boa medida o melhor
desempenho desse segmento, ao
registrar variação interanual de 11,3%
em junho ante -23,7% em maio.
Fontes: IBGE e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV.
Mesmo normalizada por dias úteis, a
aceleração ainda é surpreendente. Contudo, os dados de julho, ao apresentar variação de -15,8%,
já mostraram uma reversão parcial deste quadro (Gráfico 3), de modo que a produção industrial
deste mês, segundo nossas estimativas, deverá contrair 0,6% MsM, interrompendo a sequência de
números consecutivamente positivos na margem, quatro a contar desde março de 2016. De
qualquer maneira, a trajetória é de recuperação, mesmo que errática.
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Uma questão importante é que a
Gráfico 3: Produção de Bens de Capital e Transporte
produção de bens de capital, por
(mês contra mesmo mês do ano anterior, sem ajuste sazonal)
estar relacionada à produção de
máquinas e equipamentos e à
ampliação da capacidade instalada,
teria
em
potencial
efeitos
disseminados sobre a produção
industrial, antecipando a recuperação
do setor como um todo nos meses à
frente. De fato, testes de causalidade
de Granger sugerem que o segmento
de bens de capital antecipa
movimentos futuros da produção de
Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV.
bens
intermediários,
que
isoladamente contribuem com 60%
da produção industrial. Portanto, pode-se dizer que o quadro prospectivo da indústria é favorável,
mas é preciso ressaltar também que a produção de bens intermediários segue ainda deprimida.
Uma retomada difusa e sustentada da indústria como um todo dependerá, certamente, da
evolução da produção de bens intermediários nos próximos meses.
Portanto, apesar das revisões positivas para as projeções de crescimento do segundo trimestre e o
ano fechado de 2016, ainda somos cautelosos quanto à velocidade e capacidade de recuperação
da economia. Em particular, ainda esperamos uma nova retração no terceiro trimestre deste ano.
Silvia Matos e Julio Mereb

2. Expectativas de Empresários e Consumidores
Virada garantida: e agora?
Após os resultados de julho, a virada
dos índices de confiança no primeiro
semestre de 2016 parece assegurada.
O caso da indústria, com turning point
já identificado em agosto passado, é o
mais
avançado.
Nos
outros
segmentos, a melhora é ainda
concentrada
nas
expectativas,
embora a distância em relação aos
indicadores que medem o grau de
satisfação com a situação atual tenha
se estabilizado no mês.
Esta Seção do Boletim explorou no

Gráfico 4: Índices da Situação Atual e de Expectativas
Empresarial (dados dessazonalizados)

Fonte e elaboração: IBRE/FGV.
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mês passado os possíveis significados desse turning point para a economia. Um deles seria a
identificação do fim de uma fase de desaceleração e o início de uma fase de aceleração do nível de
atividade. Em agosto, procuramos identificar os indicadores das sondagens cujo monitoramento
será essencial durante a consolidação da virada e aqueles que podem ajudar a identificar, quando
chegado o momento, o fim da atual recessão.
Do ponto de vista dos indicadores de
confiança, o check list da recuperação
inclui, entre outros fatores: i) redução
da incerteza; ii) alta dos indicadores
de percepção sobre a situação atual;
e iii) avanço do otimismo.

Gráfico 5: Proporção de Otimistas e Pessimistas na Indústria
(Proporção de respostas favoráveis e desfavoráveis nas perguntas
sobre o futuro da Sondagem da Indústria*, em %, dessazonalizadas e
recessões determinadas pelo CODACE)

O primeiro deles é o nível de
incerteza econômica, que vem sendo
mantido elevado pelo ambiente
político instável, gerando dúvidas
quanto à política econômica que
regerá o país até as eleições de 2018.
Nas desacelerações ocorridas desde
2001, a retomada da confiança só se
Fonte e elaboração: IBRE/FGV.
consolidou após redução expressiva
da incerteza econômica. O indicador de Incerteza criado pelo FGV/IBRE, com série iniciada em
2000, continuou registrando, em julho, níveis próximos ao recorde histórico de 2008.
Em segundo lugar, é preciso acompanhar a redução da distância entre os indicadores de
expectativas e da situação atual empresariais e do consumidor. Essa aproximação precisa ocorrer
necessariamente pela melhora da situação atual dos negócios e, principalmente, das condições
financeiras das famílias. Segundo a
Sondagem do Consumidor, estas
Gráfico 6: Confiança da Indústria* e Recessões CODACE
continuaram em trajetória desfavorável
(ICI construído com as quatro das seis variáveis com dados desde
1980, dessazonalizado)
em julho. Não há recuperação
consistente da confiança sem que os
indicadores da situação atual avancem,
confirmando as expectativas.
Por fim, em todas as saídas recentes de
recessões
(ou
mesmo
de
desacelerações
econômicas),
os
indicadores de expectativas foram
impulsionados pelo aumento do
otimismo dos agentes e não apenas
pela migração de opções de resposta

Fonte e elaboração: IBRE/FGV.
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pessimistas para neutras, como hoje ocorre, um movimento que parece sinalizar estabilização e
não crescimento do nível de atividade.
Esse último ponto se torna mais relevante pelo fato de que a recessão atual apresenta
características diferentes das observadas a partir do Plano Real (1994), sendo comparável às
ocorridas nas décadas de 1980 e início dos 1990. Essas crises mais longas costumam ser
acompanhadas de desequilíbrios de fundamentos macroeconômicos, dificultando uma saída por
vias mais simples, e muitas vezes incorrendo em idas e vindas, em um movimento que alguns
chamariam de “recuperação em W”. O Gráfico 6 mostra o comportamento da confiança industrial
nas recessões datadas pelo CODACE desde 1980.
A identificação de uma aceleração a partir de um choque positivo nos indicadores de confiança,
como o que parece ter ocorrido nos últimos meses, é fácil. Mais difícil é saber se essa tendência de
melhora das expectativas persistirá e eventualmente ajudará a tirar o país definitivamente deste
período recessivo. Por ter sido motivada por uma inédita combinação de fatores jurídicos,
políticos e econômicos, a saída para a crise atual não parece ser questão trivial sob qualquer
ponto de vista.
Aloisio Campelo Jr. e Rodolpho Tobler

3. Mercado de Trabalho
Queda da massa de rendimentos atrasa retomada da atividade
O mercado de trabalho voltou a
piorar no trimestre terminado em
junho. A taxa de desemprego medida
pela Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua (PNAD
Contínua) registrou leve alta, de 0,1
ponto percentual (pp), para 11,3%.
Para simplificar a leitura, todas as
menções a meses, quando se tratar
da PNAD Contínua, vão se referir
sempre aos trimestres terminados
nesses meses. O desemprego nos
últimos dois meses (maio-junho)
surpreendeu pela persistência da
piora num período em que
normalmente ocorre leve melhora
sazonal.

Gráfico 7: Decomposição da Massa Total Real de Rendimentos por
PO e Renda Real (variação AsA, %)

Fonte: PNAD-C (IBGE). Elaboração: IBRE/FGV.

No saldo líquido de emprego do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de
junho, 91 mil vagas foram destruídas pela crise econômica. O resultado registrado no período
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perde somente, em número de demissões, para junho do ano passado (que teve cortes de 111
mil). Apesar da leve atenuação ano contra ano, o resultado do mês ainda é muito ruim, sobretudo
quando realizado o ajuste sazonal, o que eleva o total de cortes para 139,5 mil. Nossa previsão
para julho é de perdas líquidas de 83,3 mil vagas. Para o segundo semestre espera-se piora no
quadro de demissões, em meio à continuidade do ciclo recessivo.
Diversos analistas têm observado desde o ano passado que a queda da população ocupada (PO)
tem sido o principal fator explicativo da piora do mercado de trabalho. Entretanto, a renda real
tem exercido um impacto crescente na deterioração da situação dos trabalhadores nos últimos
meses. Podemos medir o grau de relevância de ambos na trajetória do mercado de trabalho via
decomposição do total da massa salarial entre PO e renda real (Gráfico 7). Os dados estão
medidos em variação do período contra o mesmo período do ano anterior.
Os resultados da PNAD Contínua de junho revelam que, enquanto ocorre uma piora gradual da
PO, a renda real cai aceleradamente. Por um lado, a taxa de variação da PO apresentou piora
pouco expressiva, passando de -1,37% para -1,54% entre maio e junho. Já a piora da renda real
acelerou-se significativamente: de -2,5% para -4%. Como resultado dessa forte diminuição da
renda real, a massa salarial, que em maio reduzira seu ritmo de queda pela primeira vez desde
julho de 2015, voltou a registrar aceleração no seu encolhimento, com a taxa de variação saindo
de -3,9% em maio para -5,5% em junho, comparando-se com os mesmos períodos do ano
anterior.
Podemos compreender melhor a
Gráfico 8: Evolução da Renda Real por Setor (variação AsA, %)
forte queda dos rendimentos
decompondo a renda real por
setores de atividade e vínculo. No
Gráfico 8, observamos a evolução
dos rendimentos médios por setor,
medidos em variação do trimestre
contra o mesmo trimestre do ano
anterior. De um lado, nota-se leve
recuperação dos rendimentos da
construção civil (de 2,3% em junho,
contra o mesmo período do ano
anterior), a primeira alta em meses.
Apesar disso, observamos que
Fonte: PNAD-C (IBGE). Elaboração: IBRE/FGV.
serviços, indústria e comércio,
setores de forte participação na força de trabalho total, foram os de maior queda em junho,
(variações de -6,3%, -5,3% e -3,8%, respectivamente). Estes resultados reforçam a expectativa de
contínua deterioração do mercado de trabalho nos próximos meses.
No Gráfico 9 mostramos o comportamento dos rendimentos decompostos por vínculo
empregatício. Assim como no Gráfico 8, as variações também são medidas em período contra o
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mesmo período do ano anterior. No Gráfico 9 observamos significativa queda entre as categorias
mais formalizadas e de maior remuneração, como a de empregadores e trabalhadores com
carteira assinada (variações de -10,2% e -4,0% para junho, frente ao mesmo período de 2015,
respectivamente).
Em contraste, houve crescimento
Gráfico 9: Evolução da Renda Real por Vínculo Empregatício
(variação AsA, %)
significativo dos rendimentos de
categorias mais precárias e de
menor remuneração média, como
os sem carteira assinada (alta de
5,4% em junho). Assim, parte
considerável da queda da renda
média é resultante de efeitos de
precarização do trabalho. Empregos
menos formalizados e de baixa
remuneração (e, portanto, de
menor peso na composição do
rendimento médio) apresentam
ganhos
salariais,
enquanto
Fonte: PNAD-C (IBGE). Elaboração: IBRE/FGV.
empregos mais formalizados e de
maior remuneração (e de maior peso na composição da renda média) mostram perdas.
Os resultados comprovam que o mercado de trabalho ainda está passando por um processo de
ajuste, seja nos setores de atividade mais importantes da economia, seja nos vínculos
empregatícios mais formalizados e produtivos. Além disso, em decorrência da redução do nível de
emprego e renda, a massa salarial em queda tende a potencializar os efeitos recessivos da crise,
levando a um círculo vicioso de diminuição de emprego e atividade. A contínua queda da massa
salarial poderá fazer com que setores importantes atrasem a retomada de atividade, como
indústria e serviços, uma vez que dependem do consumo doméstico. Esse círculo vicioso de piora
de emprego e atividade perdurará ao longo do segundo semestre deste ano; com isso, o
desemprego pode atingir 12,3% ainda em dezembro deste ano.
Bruno Ottoni Eloy Vaz e Tiago Cabral Barreira

4. Inflação
Inflação: alimentos de novo
A inflação de 2016 está mais resistente do que se previa. Os efeitos da queda da atividade
econômica estão ajudando a frear o avanço dos preços, mas não na velocidade esperada. A taxa
em 12 meses acumulada pelo IPCA até julho está em 8,74%, apenas 0,65 ponto percentual abaixo
da registrada em março. Conservado este ritmo de desaceleração, o IPCA terminaria o ano em
torno de 8%. A expectativa, no entanto, é de que o recuo seja maior, permitindo que o índice
chegue a 7,3%. Ressalte-se que a previsão publicada na edição anterior deste Boletim era de 7,1%.
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A trajetória rumo aos 7,3% não será de movimentos obrigatoriamente decrescentes. Segundo o
Monitor da Inflação, o IPCA de agosto deve fechar em 0,35%, mais de 50% acima da variação
registrada no mesmo mês em 2015. Isso significa um ligeiro acréscimo da taxa em 12 meses, que
voltaria ao valor de junho. Em setembro, retoma-se a trajetória descendente, ainda que de forma
discreta. Somente no quarto trimestre é que as desacelerações mais fortes ocorrerão, levando o
IPCA a 7,3%. Essa expectativa de recuo dificilmente será frustrada porque em novembro e
dezembro de 2015, que serão descartados do indicador de 12 meses, o IPCA registrou taxas de
1,01% e 0,96%, respectivamente.
Esse cenário de 7,3%, um pouco mais pessimista, como já salientado, segue influenciado por dois
efeitos: aceleração dos preços da alimentação no domicílio, cuja taxa avançou de 12,92% em
dezembro/15 para 16,00% em julho/16, e pelo recuo do ritmo de desaceleração dos serviços
livres, que depois de retroceder um ponto percentual de novembro/15 a abril/16, período em que
a taxa passou de 8,34% para 7,34%, recuou apenas 0,23 ponto percentual, entre abril e julho de
2016. A mudança de ritmo preocupa, já que nesse período o desemprego aumentou, o que
deveria em tese favorecer a desinflação. Nesse ínterim, houve também sinais de retomada da
confiança por parte dos empresários do setor. É possível que essa melhora da expectativa revigore
a conhecida inércia dos preços do segmento.
A resistência apresentada pelo IPCA, especialmente no caso dos serviços, lança dúvidas sobre o
ritmo de desaceleração da inflação de 2017. Até o momento, o mercado prevê alta de 5,5% para o
próximo ano, o que representa uma desaceleração adicional de quase dois pontos, a contar de
dezembro de 2016. Será preciso que a taxa dos serviços caia mais depressa do que nos últimos
três meses a fim de compensar contribuições que não se repetirão. Não custa lembrar que os
preços administrados, que perfazem um quarto da cesta do IPCA, deverão responder este ano por
pelo menos 85% da desaceleração do índice geral, ao passarem de 18,3% para esperados 6,1%.
Em 2017, dificilmente esse grupo de itens terá elevação inferior à de 2016. A principal fonte de
pressão será a tarifa de energia elétrica, que, corrigidos os graves desequilíbrios que haviam se
acumulado nos últimos anos, deverá registrar uma alta mais próxima da inflação corrente, algo
muito diferente da queda de cerca de 5% estimada para 2016. Além disso, um possível incremento
da CIDE e seu impacto sobre o preço da gasolina funcionarão como obstáculo à desaceleração do
IPCA no próximo ano.
Voltando a 2016, a variável decisiva será a inflação de alimentos. Acumulada em 16% nos 12
meses até julho, seria preciso que a taxa caísse aproximadamente um ponto por mês para o IPCA
ficar nos 7,3%. O fim da fase mais intensa do fenômeno El Niño e a contínua valorização do
câmbio podem viabilizar este rápido recuo, mas o resultado não é líquido e certo. Este é um ano
de safras ruins para quase todos os grãos, sem falar da imprevisibilidade intrínseca dos produtos in
natura.
Salomão Quadros e André Braz

13 |

5. Política Monetária
A nova política monetária
A condução da política monetária no Brasil passa atualmente por importante transformação. Os
primeiros sinais de mudança foram dados pelo novo presidente do BC na entrevista coletiva
concedida no dia da divulgação do RTI de junho. Na ocasião, Ilan Goldfajn definiu a estratégia que
passaria a vigorar dali por diante, que se baseia no princípio de que inflation targeting é o mesmo
que inflation-forecast targeting. Seguir esse princípio significa pilotar o juro básico de maneira que
a projeção de inflação esteja na meta, no horizonte relevante para a política monetária. Nesse
caso, o intervalo de tolerância serve apenas para acomodar eventuais choques de preço surgidos
quando nada mais se possa fazer para atingir o objetivo no horizonte estipulado.
Novos sinais de mudança apareceram no comunicado divulgado após a primeira reunião do
Copom sob nova administração. O comunicado tornou-se mais extenso e passou a incluir um
breve resumo do cenário básico com o qual o Comitê trabalha. Coerentemente com a estratégia
anunciada, novidade relevante diz respeito ao fato de que, na apresentação do cenário, são
oferecidas informações sobre as projeções de inflação, tanto no cenário de referência, quanto no
de mercado. Em seguida discutem-se os riscos para o cenário e informa-se a decisão de política
monetária.
Numa confirmação de que os tempos agora são outros, a ata do Copom tornou-se mais concisa,
sendo apresentada em quatro grandes seções: cenário, riscos para o cenário, discussões sobre a
condução da política monetária e decisão de política. Em linhas gerais, o novo documento inspirase na maneira de o Fed se comunicar com o público, sinalizando, inclusive, a existência ou não de
consenso em torno de determinadas opiniões dos membros do Comitê.
O mais importante, porém, ficou reservado para o conteúdo da ata. No item 12 do documento, o
Copom afirmou que a política monetária será conduzida “de modo que suas projeções de inflação,
inclusive no cenário de mercado, apontem inflação na meta nos horizontes relevantes”. Na
hipótese de o BC ter efetivamente por objetivo atingir 4,5% em 2017, tal amarração pode
significar demora superior à esperada para a queda do juro. A razão tem a ver com a dificuldade
de se “cravar” 4,5% no cenário de mercado em 2017. Na medida que a política monetária adquira
cada vez mais credibilidade, os juros previstos caem e isso pode dificultar a obtenção da desejada
projeção.
É preciso notar, ainda, que em ponto algum do documento o Copom se comprometeu
formalmente com 4,5% no final de 2017. Além disso, o item 18 revelou preocupação com o fato
de as projeções de inflação estarem “acima da meta em horizontes de 18 ou mais meses, sob as
hipóteses do cenário de mercado”. Tais considerações permitem uma interpretação alternativa.
Estaria o BC preparando o terreno para alterar o nosso regime, abandonando o ano calendário
como referência para o cumprimento da meta? No Reino Unido, por exemplo, a meta de inflação
de 12 meses é para ser cumprida o tempo todo. Em outras palavras, a meta de 2,0% de
crescimento dos preços, segundo o CPI pleno, tem de ser cumprida todos os meses.
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É difícil dizer se tal esquema seria ou não adequado para o Brasil de hoje. De qualquer modo,
independentemente disso, parece certo que eventual mudança na direção do “modelo inglês”
exigiria envolver o CMN e realizar ajustes importantes na comunicação do próprio BC. E, de
imediato, mexeria com a trajetória esperada de taxa de juro, pelo menos nos prazos mais curtos.
José Júlio Senna

6. Política Fiscal
As dúvidas que ainda pairam sobre a proposta de socorro aos Estados
O debate sobre a crise dos Estados ganhou força neste ano. A dificuldade de honrar compromissos
já contratados — como pagamento a fornecedores, salário do funcionalismo público e até mesmo
parcelas da dívida —, levou o governo federal a propor um Plano de Auxílio aos Estados e ao
Distrito Federal, além de medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal.
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) limita a dívida consolidada e a despesa com pessoal dos
Estados a percentuais de suas respectivas receitas correntes líquidas, ou RCL (no caso da dívida
dos Estados e Distrito Federal, o teto é 200% da RCL). Embora atual recessão tenha minado a
receita dos Estados, contribuindo para a elevação dos indicadores, é sabido que os problemas
enfrentados não vêm de agora. Desde o início desta década, muitos Estados ampliaram seus
gastos com pessoal, concedendo reajustes acima da inflação, além de aumentar
consideravelmente seu endividamento via novos empréstimos nacionais e internacionais.
As dificuldades dos Estados têm como pano de fundo uma crise de fluxo, ou seja, eles não
possuem caixa suficiente para honrar despesas básicas. Ainda assim, a proposta do governo
federal de socorro aos Estados visa atingir diretamente os estoques, para que indiretamente se
resolvam os problemas de curto prazo.
Nesse sentido, a proposta apresentada (PLP 257/2016) concede aos Estados um alívio em suas
parcelas mensais relativas aos acordos firmados por meio da Lei 9.496/97 e da MP 2.192-70/01.
Esse alívio vem do fato de os estados terem um prazo adicional de até 20 anos para o pagamento
de suas dívidas refinanciadas, além de poder ter uma redução extraordinária de até 100% da
parcela mensal devida no período de julho a dezembro de 2016. Adicionalmente, em janeiro de
2017 apenas 5,26% das parcelas serão pagas, sendo acrescido a cada novo pagamento este
mesmo percentual, até se atingir 100% em julho de 2018.
É claro que, durante esse período, os Estados terão certo alívio para gerir suas contas e honrar
compromissos de curto prazo. Entretanto, essas medidas não constituem ajuste fiscal, apenas um
socorro emergencial. Se nada for feito, após o período de dois anos — em que ocorre a redução
das parcelas — estaremos discutindo novamente como resolver as dificuldades fiscais estaduais
de curto prazo. Para tentar evitar esse problema, foi exigido que os Estados se comprometam com
um teto para gastos primários, como contrapartida à obtenção do refinanciamento.
A tramitação do projeto não está finalizada, já que falta a votação dos destaques do PLP 257/16.
De qualquer forma, para poder avaliar a utilidade do teto dos gastos aplicado aos Estados, é
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preciso saber qual seria esta limitação; afinal, o PLP prevê uma regra diferente da que consta da
PEC que limita os gastos da União. Em comum, ambos exigem que a variação da despesa primária
não supere a inflação do ano anterior. Porém, o objeto é diferente de uma para outra peça: o PLP
dos Estados só alcança as despesas correntes, e o limite vale para o ente federado como um todo;
já na PEC, seria toda a despesa primária, mas com o limite sendo fixado separadamente para cada
Poder no âmbito federal. Ambos não definem explicitamente o que seja realmente despesa
primária — caixa ou competência —, cujo conceito não consta na antiga Lei 4.320.
Vilma da Conceição Pinto

7. Setor Externo
Exportações e valorização cambial
Até junho, o déficit acumulado no ano
Gráfico 10: Saldo da Conta de Transações Correntes (US$ bilhões)
na conta de transações correntes do
balanço de pagamentos era de US$ 8,4
bilhões, o que representa uma queda
de US$ 29,5 bilhões em relação ao
mesmo período de 2015 (Gráfico 10).
A principal contribuição para essa
redução veio da balança comercial, no
valor de US$ 21 bilhões, seguida de
serviços (US$ 5,6 bilhões) e renda (US$
2,3 bilhões). Diante desses resultados,
não é surpresa que a valorização do
Fonte: BCB. Elaboração: IBRE/FGV
real nos últimos meses tenha passado
a ocupar papel central no debate
sobre os rumos do ajuste externo. O índice da taxa efetiva real da moeda brasileira (Gráfico 11)
recuou 6,2% entre junho e julho, e
21% no ano (janeiro a julho), o que
Gráfico 11: Índice de Taxa de Câmbio Real Efetiva*
(Base Jan/99 = 100)
desperta
temores
de
uma
desaceleração futura no ritmo do
ajuste externo liderado pela balança
comercial. O que os dados mostram
até o momento?
A análise irá privilegiar os dados das
exportações, pois as importações de
bens intermediários e bens de
capital, que explicam cerca de 70%
das compras externas brasileiras,
são relativamente mais sensíveis às
variações do nível de atividade do

*Deflator IPCA Brasil e IPC dos países. Fontes: Bloomberg e BCB.
Elaboração: IBRE/FGV
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que ao câmbio. As exportações foram
Gráfico 12: Variação (%) Mensal e Acumulada dos Índices do
classificadas em commodities e não
Volume Exportado
commodities. Ambos os grupos
registraram aumento no volume
(quantidade)
exportado
na
comparação entre o acumulado do
ano até julho de 2015 e 2016 (Gráfico
12). A retração da renda doméstica
ajudou, mas também a desvalorização
cambial de 50% entre setembro de
2014 e novembro de 2015, em
especial para as não commodities.
Ressalta-se que, como as commodities
Fonte e elaboração: IBRE/FGV.
explicam cerca de 55% das
exportações brasileiras, a contribuição dos dois grupos para o aumento das exportações é similar.
Na comparação de julho de 2015 e 2016, a queda no volume exportado (-5,4%) foi puxada pelas
commodities (-15%), pois as não commodities cresceram 9%. No caso das commodities, fatores
sazonais explicam a queda. Para os produtos industriais não commodities, o efeito da valorização
não é imediato, além de a retração no nível de atividade econômica levar à procura pelo mercado
externo. Um indicador deste comportamento é o aumento do número de empresas exportadoras,
que passou de 16.629 para 18.543 (+ 1.914 empresas) entre janeiro e julho de 2015 e 2016. O
aumento foi concentrado, porém, em empresas que exportam até US$ 1 milhão (entrada de 1.936
empresas) e têm participação de 2% nas exportações. Caiu o número de empresas que exportam
acima de US$ 100 milhões (173 para 153), que lideram as exportações brasileiras (73% do total
exportado). Esta é uma questão a ser explorada, pois sugere que as grandes empresas
multinacionais podem ter contraído as suas operações no Brasil.
A valorização cambial foi compensada
pelo aumento no preço das
commodities entre 2010 e 2012, o que
é improvável nos próximos anos,
descartando fenômenos climáticos e
guerras. Registra-se, porém, uma
melhora nos preços das commodities a
partir de fevereiro (Gráfico 13). Chama
atenção a queda dos preços das não
commodities (17% entre julho de 2015
e 2016), o que significa demanda por
mais desvalorização cambial para
aumentar
a
rentabilidade
das
exportações.

Gráfico 13: Índice de Preços das Exportações de Commodities e
Não Commodities

Fonte e elaboração: IBRE/FGV.
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Vários condicionantes determinam o comportamento do câmbio, entre eles os diferenciais de
juros doméstico e internacional já corrigidos pelo efeito risco. As avaliações da situação
econômica e política do Brasil vão de grande otimismo até possíveis cenários de caos e volta da
alta inflação. O objetivo aqui foi enfatizar o papel crucial da balança comercial para o ajuste do
saldo em transações correntes. A recuperação das vendas de não commodities é parte integrante
do ajuste externo, assim como as commodities. Logo, é arriscado deixar o câmbio se valorizar
muito além do que já foi. A entrada de capital estrangeiro para financiar o déficit em transações
correntes nunca é garantida. Além disso, é bom enfatizar que nem tudo é câmbio, como sugere a
queda no número das grandes empresas exportadoras (custos de logística, entraves burocráticos,
entre outros).
Lia Valls Pereira

8. Panorama Internacional
Economia Americana: Normalização Persiste
Após dois trimestres com desempenho bem fraco, a economia americana caminha para crescer
acima de 2% no segundo semestre deste ano.
Dois fatores explicam o baixo crescimento no primeiro semestre do ano. No primeiro trimestre, o
baixo crescimento foi fruto, provavelmente, de uma alteração do padrão de sazonalidade da
atividade econômica. O Bureau of Economic Analysis - BEA, o IBGE americano, diferentemente do
nosso, não recalcula com frequência o parâmetro de sazonalidade da série de PIB. Assim, tem sido
frequente que o mercado seja surpreendido negativamente com um desempenho ruim da
economia no primeiro trimestre. Surpreende que o mercado não tenha ainda incorporado no seu
conjunto de informação essa alteração do fator sazonal.
O baixo crescimento do segundo trimestre deveu-se à fortíssima desacumulação de estoques, que
retirou 1,2 ponto percentual (pp) do crescimento americano. O consumo cresceu bem,
contribuindo com 2,8 pontos pp do crescimento de 1,2% do produto.
O acompanhamento do crescimento no terceiro trimestre feito pelo Fed de Atlanta sugere que a
economia cresce na casa de 3,5%. Tudo caminha para que o segundo semestre devolva o
desempenho ruim do primeiro e a economia feche o ano crescendo em torno de 2%.
Os dados de mercado de trabalho continuam a apresentar melhora nos indicadores quantitativos.
Principalmente os indicadores de criação de vagas que, apesar de apresentar as máximas
históricas, haviam caindo um pouco na leitura de junho. Em julho, recuperou-se parte da queda. O
mesmo para a taxa de criação de empregos.
Tudo sugere que haverá alguma aceleração da taxa de crescimento dos salários nos próximos
trimestres. A grande dúvida é saber qual será o repasse da elevação dos salários, quando e, se
vier, sobre a inflação. Esta continua bem controlada, com exceção da inflação de serviços que tem
rodado na casa de 3,2% ao ano. Após a leitura de julho, o índice de preço ao consumidor no item
serviços caiu para 3,1%.
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Em que pese esse sinal positivo da economia americana – capacidade de gerar inflação de serviços
–, consolidou-se nos últimos meses o cenário de que os juros reais serão muito baixos a longo
prazo. O passo mais importante para essa consolidação ocorreu em março, quando o os membros
do comitê de politica monetária do Banco Central divulgaram suas previsões para a taxa real de
juros de curto prazo que prevalecerá após a normalização das condições monetárias. Essa taxa,
que até alguns anos rodava na casa de 2,75% ao ano, caiu para 1%. Somente na reunião de março
a mediana do Comitê retirou 0,6 pp.
Ou seja, o cabo de guerra entre o mercado financeiro – que há muito tempo considera que os
juros reais caíram de forma estrutural – e o Banco Central, que considera que a curva de juros se
normalizará, tem sido vencido pelo mercado nos últimos anos. O Banco Central tem que se
aproximado do mercado, e não o contrário.
Mercado de trabalho forte – criação de 200 mil empregos por mês nos últimos 12 meses –,
produtividade medíocre e inflação controlada, apesar de algum sinal de inflação de serviços,
continuam a caracterizar a economia americana. Trata-se da materialização do cenário de
estagnação secular, cujo juro muito baixo é a contrapartida mais importante nos preços dos
ativos. Tudo pode mudar se aparecer crescimento mais intenso dos salários. Esse fator é esperado
há muitos trimestres, mas tem se recusado a dar seu sinal.
Samuel Pessôa

9. Analista Convidado
Expectativas de recuperação em uma recessão profunda
Recentemente, alguns indicadores de
atividade econômica e expectativas têm
sugerido um ponto de inflexão para a
recessão iniciada no segundo trimestre
de 2014. O Gráfico 14 mostra os
indicadores compostos antecedente
(IACE) e coincidente (ICCE) da economia
brasileira, calculados em parceria entre o
IBRE/FGV e o Conference Board.

Gráfico 14: IACE e ICCE (2010=100)

O contraste entre a duração e a
intensidade da recessão atual e as quatro
anteriores na amostra utilizada nestes
Fontes: IBRE/FGV e Conference Board. Elaboração: IBRE/FGV
indicadores (iniciada em 1996) é evidente
no Gráfico 14, assim como a defasagem de resposta do indicador coincidente ao antecedente:
enquanto o IACE vem sinalizando há alguns meses uma reversão do ciclo, o ICCE limitou-se a parar
de cair.
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Dentro da composição do IACE, as
Gráfico 15: Produção Industrial (2012=100) e Produção
variáveis de expectativas têm importância
Prevista (dados dessazonalizados)
predominante, divididas entre sondagens
da
FGV
(indústria,
serviços
e
consumidores) e de natureza financeira
(juros futuros e IBOVESPA). A escolha
destas variáveis entre dezenas de
candidatas potenciais teve como critério
fundamental
a
capacidade
de
antecipação dos pontos de inflexão dos
ciclos observados desde 1996. Dessa
forma, o teste atual diz respeito à
capacidade
de
essas
variáveis
Fontes: IBGE e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV.
anteciparem o final da presente recessão,
dentro de um horizonte de tempo razoavelmente compatível com o das outras quatro anteriores,
e sem indicar um “falso positivo”. Nossa percepção até agora é que a natureza inédita da recessão
atual, em termos da combinação entre amplitude e duração, requer uma análise mais cuidadosa.
Um dos argumentos centrais para a recuperação é o desempenho de variáveis ligadas a
expectativas com relação à produção industrial, juntamente com o desempenho da produção na
margem. Dadas a celeridade e a disponibilidade de indicadores sobre produção industrial, iremos
concentrar nossa análise neste setor, mas com a convicção de que a análise é em larga medida
também válida para os demais.
O resultado de junho da PIM representou o quarto mês de crescimento na comparação com o mês
anterior (considerando as variações já com ajuste sazonal). Em que pese esse resultado, existe um
aparente descasamento entre as dinâmicas recentes da variável de produção esperada três meses
à frente (medida pela Sondagem da FGV/IBRE) e de produção efetiva, como podemos ver no
Gráfico 15.

Gráfico 16.I: Emprego e Horas Trabalhadas (2006=100)

Gráfico 16.II: NUCI

Fonte: CNI. Elaboração: IBRE/FGV.

Fonte e elaboração: IBRE/FGV.
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Apesar da boa correlação dinâmica
Gráfico 17: Coeficiente da Produção Esperada
entre
as
duas
séries
(aqui
transformadas em seus componentes
de tendência) ao longo da amostra, o
contraste entre as evoluções recentes
sugere
um
falso
positivo
de
recuperação. Uma possível explicação é
que a informação das expectativas
medidas pela sondagem deve ser
considerada à luz de diferentes
regimes. De forma intuitiva, a melhora
recente das expectativas ocorre dentro
Fonte e elaboração: IBRE/FGV.
de um quadro de depressão profunda
da indústria, o que exigiria não uma desconsideração da informação contida neste resultado, mas
certamente uma ponderação. Uma ilustração quantitativa que evidencia a natureza qualitativa
distinta da atual recessão, utilizando informações da Sondagem FGV/IBRE e da CNI, é feita no
Gráfico 16 (as variáveis aqui também estão transformadas em seus respectivos componentes de
tendência).
O Nível de Utilização da Capacidade
Instalada, assim como o volume de
emprego e o número de horas
trabalhadas encontram-se em níveis
muito inferiores aos das respectivas
médias históricas, e mesmo das
recessões anteriores.

Gráfico 18: Produção Prevista (dados dessazonalizados)

Estimando um modelo dinâmico, onde
a tendência da produção efetiva
medida pela PIM é explicada pela
variável de expectativa defasada em 3
Fonte e elaboração: IBRE/FGV.
meses através de um coeficiente que
se permite variar no tempo, busca-se captar endogenamente a ideia da mudança de regime. No
Gráfico 17 apresenta a evolução deste coeficiente dentro do período considerado na amostra,
onde se pode perceber uma clara quebra estrutural a partir de 2014.
O poder de explicação da variável de produção esperada ainda é significativo, mas o declínio
quantitativo de seu coeficiente no atual regime mostra que provavelmente a recuperação da
atividade industrial não deverá ocorrer na velocidade e na intensidade sugeridas pela leitura
direta de sua evolução recente.
O indicador de Produção Prevista da Sondagem é calculado a partir da agregação dos
componentes qualitativos “menor”, “igual” ou “maior”. A análise da evolução destes
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componentes (apresentada no Gráfico 18) permite uma interpretação relevante para a trajetória
do coeficiente estimado acima, bem como para a avaliação do tipo de retomada mais provável
para a atividade industrial.
A quebra estrutural do coeficiente estimado anteriormente está associada a partir de 2014 à
migração de uma parcela significativa das respostas de “maior” para “menor”. Já a parcela do
componente “igual”, que fica inicialmente estável neste período, tem uma acentuada elevação
nos últimos meses, o que explica a maior parte do crescimento do indicador agregado de
Produção Prevista. Em termos da trajetória da produção efetiva nos próximos meses, temos a
partir daí um quadro muito mais compatível com estabilidade do que com uma recuperação
vigorosa.
Na medida em que esse argumento for válido para as demais variáveis ligadas a expectativas, e
que a análise das condicionantes para a retomada do nível de atividades, tanto em termos
políticos quanto de fundamentos econômicos, seja considerada, a mensagem é que ainda temos
uma dose considerável de incerteza com relação ao momento de reversão do atual ciclo, bem
como à intensidade da recuperação.
Paulo Picchetti

10. Em Foco IBRE: “Japanização” da China: Risco real ou exagero?
Em recente artigo acadêmico,2 o economista Takatoshi Ito definiu o fenômeno de “Japanização”
como a combinação de quatro características: (i) crescimento efetivo mais baixo do que o
potencial da economia por um longo período de tempo; (ii) taxa natural de juros reais abaixo de
zero e abaixo da taxa de juros reais efetivamente praticada na economia; (iii) taxa básica de juros
(nominal) em zero;3 e (iv) deflação ou expectativa de deflação futura.
No pós-crise de 2008, inúmeras economias experimentaram as três primeiras características, com
destaque para o próprio Japão, os Estados Unidos e a zona do euro. Diversas políticas públicas
tentaram, a todo custo, evitar que a deflação se materializasse, com resultados nem sempre bemsucedidos. O período posterior a 2008 tem sido marcado por crescimento baixo, políticas
monetária e fiscal acomodatícias e genuínas preocupações com deflação nas principais economias
globais.
Nesse contexto, o tema da “Japanização” da China tem surgido com mais frequência, recebendo
crescente atenção da mídia, de investidores e de acadêmicos. Há de se ressaltar, entretanto, que
as motivações são um pouco distintas das observadas acima. O crescimento chinês tem se
desacelerado mas prossegue, na imensa maioria das análises, em linha com o potencial; as taxas
de juros reais são próximas de zero (mas não marcadamente negativas; as taxas nominais de juros

2
3

“Japanization: Is it Endemic or Epidemic?”. NBER Working paper 21954, fevereiro de 2016.
Usualmente conhecida como Zero Interest Rate Policy, ou ZIRP.
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são positivas e há alguma inflação na economia, em especial nos preços ao consumidor). Na
tipificação proposta por Ito, a China ainda estaria bastante longe da "Japanização".
O que motiva as comparações entre Japão e China são os paralelos que podem ser traçados entre
as histórias de “desenvolvimento moderno” destes países. Tomando por base o início da década
de 60 no caso japonês, e o início da década de 80 no chinês, podemos contar uma história similar
nas três décadas subsequentes.
Aproveitando-se de vantagens de custo (taxa de câmbio depreciada e mão de obra), incorporando
a fronteira tecnológica após abertura comercial e fazendo uso das elevadas taxas de poupança
domésticas, ambos os países expandiram fortemente os investimentos em infraestrutura,
promoveram rápida industrialização e aumentaram as exportações, a produtividade e o
crescimento de suas economias. Tornaram-se, portanto, sociedades muito mais ricas e prósperas,
passando de meros "replicadores" a centros de inovação e conhecimento.
As preocupações com o futuro da economia chinesa emergem se o paralelo durante o período
virtuoso também for válido para a fase negativa do ciclo. A partir de 1992, a economia japonesa
entrou em prolongado declínio, que perdura até hoje. O estouro das bolhas imobiliária e acionária
expôs a fragilidade patrimonial de empresas e consumidores, levando a uma explosão do
endividamento, forte aumento da inadimplência e importante desaceleração do crescimento.
Visando manter emprego e renda dos trabalhadores, o governo japonês teve elevada tolerância
com setores empresariais ineficientes (as "empresas zumbis"), sustentando-os através de
crescentes empréstimos bancários – o que deslocou recursos dos setores mais produtivos.
Como corolário dessa postura, o setor privado progressivamente perdeu força como motor do
crescimento econômico, exigindo uma postura cada vez mais ativa do governo. Do lado fiscal, a
materialização desse cenário foi uma explosão do endividamento público, que mais do que
triplicou desde 1992 (em 2015, a relação dívida/PIB era pouco maior do que 250%). Já do lado
monetário, o Banco Central Japonês (BoJ) foi o primeiro a implementar políticas monetárias não
convencionais, sejam juros nominais em zero ou programas de recompra de ativos 4 – a eficiência e
a rapidez destas medidas sempre foi contestada, o que é confirmado pelo contínuo risco de
deflação na economia japonesa.
Vários dos fatores acima podem ser comparáveis ao que ocorre hoje na economia chinesa. O
endividamento agregado (de aproximadamente 240% do PIB em 2015) tem sido alvo de crescente
preocupação, não só porque o crescimento do PIB tem se desacelerado como também porque o
endividamento corporativo chinês (da ordem de 110% do PIB)5 parece ser excessivamente elevado
4

A ZIRP japonesa foi primeiramente implementada em 1999, a passo que programas de compra de ativos e
afrouxamento quantitativo entraram em vigor em 2001.
5
Existe alguma incerteza quando ao estoque exato de endividamento das empresas chinesas, com valores variando, de
analista para analista, principalmente devido ao tratamento dado às plataformas de investimento local – de maneira
simplificada, empresas paraestatais, ligadas aos entes subnacionais e com elevada exposição ao setor de infraestrutura.
De acordo com nossas estimativas, a dívida corporativa (como % do PIB) situava-se pouco acima de 110% ao final de
2015.
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para uma economia com o seu nível de renda. O fenômeno das empresas zumbis também está
presente, com parte importante do crédito bancário sendo dirigido a empresas estatais
ineficientes, em particular nas indústrias de base.
Assim como ocorreu no Japão, essa prática levou a uma alocação ineficiente de recursos e
deslocou progressivamente o setor privado empresarial. Riscos de aumento da inadimplência em
meio a uma desaceleração econômica mais intensa (o "pouso forçado") são recorrentemente
levantados, o que poderia exigir uma postura ainda mais incisiva do Estado. O recente
relaxamento das políticas monetária e fiscal seria, para os críticos, um sinal de que a economia
chinesa já está entrando no ciclo negativo de sua "história japonesa". A comparação do
desempenho de China e Japão em algumas das métricas descritas acima pode ser observado no
conjunto de Gráficos abaixo.

Gráfico 19: Comparando Japão (t0=1960) e China (t0=1980)

Mais do que as evidências factuais expressas acima, consideramos que questões estruturais
justificam alguma preocupação com uma eventual "Japanização" chinesa. Acima de tudo, ambos
os países sofrem com níveis excessivos de poupança privada, derivada não só de questões
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culturais (países asiáticos possuem taxas de poupança mais elevadas do que a média mundial)
como também de fatores institucionais (por exemplo, a ausência de uma rede de seguridade
social universal na China, o que aumenta a poupança precaucional durante a fase produtiva do
ciclo de vida).
Se, por um lado, esse excesso de poupança ajudou no processo de industrialização e acumulação
de capital, por outro lado trouxe alguns efeitos colaterais importantes. O primeiro efeito digno de
nota foi a geração de persistentes superávits em conta corrente, ou seja, exportação do excesso
de poupança doméstica para o mundo. Em princípio, isso seria apenas resultado da estratégia de
desenvolvimento escolhida, que claramente priorizava o setor externo, utilizando-se de moeda
fraca e relevante abertura comercial.
Deve-se ressaltar, entretanto, que tal estratagema levou a desequilíbrios que, eventualmente,
tiveram difícil digestão. No caso japonês, o acordo Plaza (1985) levou à liberalização da conta
capital e a profundo realinhamento cambial da moeda, dando início a um período de forte
valorização do iene conhecido como Endaka. Em resposta aos efeitos recessivos da valorização
sobre uma economia exportadora (o superávit em conta corrente reduziu-se de 4,25% do PIB em
1986 para um mínimo de 0,78% em 2014), os policy-makers japoneses recorreram a importantes
impulsos fiscais e monetários, criando um ambiente propício à geração de bolhas nos ativos reais
– como citado anteriormente, a correção dos excessos nos mercados acionário e imobiliário foi o
estopim que iniciou o longo declínio japonês a partir dos anos 1990.
Já no caso chinês, se por um lado o “desalinhamento externo” foi ainda mais intenso do que o
japonês (chegando a um superávit de 10,0% do PIB em 2007), por outro lado seu desmonte tem
sido feito de forma muito mais organizada e gradual. O processo de valorização do renmimbi
iniciou-se em meados da década passada, com a adoção de um regime de flutuação administrada
e foi aprofundado entre 2011 e 2015.
Mais recentemente, a moeda tornou-se mais flexível e passou a ser gerida sob nova filosofia,
inclusive interrompendo a tendência unidirecional de valorização observada nos anos anteriores –
em termos nominais, a moeda chinesa se encontra hoje em níveis comparáveis aos de 2011.6 Por
fim, a abertura da conta capital e a liberalização dos mercados financeiros ocorreram, ainda que
aquém do prometido – os níveis de intervenção estatal ainda são e continuarão muito elevados.
O segundo efeito colateral de uma elevada poupança interna é a necessidade de gerar número
suficiente de projetos de investimento que sejam capazes de absorvê-la. É razoável admitir que
projetos com elevada taxa de retorno decresçam à medida que uma economia se torna mais rica –
após décadas de forte crescimento, eles se tornaram mais escassos tanto na China como no Japão.
Sob esse prisma, a má alocação de recursos e a geração de excesso de capacidade em alguns
setores derivam, em última instância, da carência de consumo privado doméstico – fato este

6

Uma discussão aprofundada das mudanças no regime cambial chinês pode ser encontrada na seção Em Foco do
Boletim Macro do IBRE/FGV de fevereiro de 2016.
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amplificado pela demografia desfavorável em ambos os países, o que naturalmente reduz a
propensão ao consumo.
Nesse ponto, a adequação da postura chinesa é bem mais contestável. A despeito de discussões
organizadas sobre a mudança do padrão de crescimento (diminuindo a importância relativa dos
investimentos e das exportações para aumentar a de consumo e serviços) já existirem desde antes
da crise de 2008,7 o que se viu num momento de estresse foi exatamente o contrário: a política
anticíclica implementada em 2009 priorizou investimentos e gerou desequilíbrios que até hoje não
foram corrigidos – especificamente, ampliou-se o endividamento agregado e houve queda
relevante da elasticidade crédito/PIB, o que sugere uma piora na alocação dos recursos na
economia.
Ainda que o atual Politburo sob Xi Jinping e Li Keqiang tenha, aparentemente, um maior
compromisso com reformas estruturais do que o seu antecessor, é possível ter uma leitura
pessimista de diversas medidas recentemente implementadas. Juros interbancários
deliberadamente baixos, com ativa provisão de liquidez pelo Banco Central Chinês (PBoC),
progressiva expansão fiscal e parafiscal, além de certa permissividade com bolhas de ativos e a
alavancagem da economia8 remetem às más práticas japonesas dos últimos 20 anos.
É inegável que existem mais paralelos “negativos” entre Japão e China do que seria adequado.
Apesar disso, entendemos que a ideia de “Japanização” ainda é um exagero e, mais ainda,
perfeitamente evitável. Do lado positivo, ainda parece haver muito espaço para o crescimento da
produtividade chinesa com o avanço da urbanização, melhora da qualidade da mão de obra e
resolução de inúmeras disparidades regionais. Em paralelo, há muita munição a ser utilizada nos
campos monetário e fiscal, o que, se feito de forma adequada, pode dar suporte à economia e
evitar espirais deflacionárias. Por fim, os avanços que ocorreram na transição do modelo
econômico não devem ser menosprezados – a China já é, hoje, uma economia de serviços.
Existem riscos, entretanto. Do lado negativo, é necessário otimizar o uso de recursos na economia,
o que passa por acelerar e aprofundar a agenda de reformas estruturais, parar de deslocar
investimentos do setor privado, liberalizar e regular de forma mais incisiva o setor financeiro e
interromper a escalada do endividamento agregado. Iniciativas já estão em discussão ou até
mesmo nos estágios iniciais de implementação, mas o ritmo é lento e a estratégia parece, muitas
vezes, difusa.

7

Metas para o aumento da participação dos serviços no PIB, urbanização, emprego no setor de serviços e maiores
dos gastos com pesquisa e desenvolvimento foram delineadas no 11º Plano Quinquenal, apresentado na 3ª Plenária do
10º Congresso Nacional do Povo (2006).
8
Em termos de possíveis bolhas nos ativos, destaca-se o mercado acionário do primeiro semestre de 2015, a elevação
dos preços de imóveis nos últimos 12 meses e maiores evidências de operações pouco usuais no setor financeiro da
economia. Já em termos de alavancagem, o aumento do endividamento é um sinal preocupante, que em grande
medida está associado a relações “pouco ortodoxas” entre empresas privadas, instituições paraestatais, governos
subnacionais e o setor bancário (principalmente o “não oficial”).
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Se corretamente implementada, a agenda de reformas levará a um crescimento mais saudável e
sustentável no longo prazo, ainda que menor. Há um equilíbrio tênue entre disciplinar essa
desaceleração, aplacando o desconforto de setores organizados da sociedade chinesa já no curto
prazo, e boicotar os resultados futuros. Para evitar a “Japanização”, as autoridades chinesas não
podem cometer os mesmos erros que seus pares japoneses – a agenda estrutural é mais
importante do que o combate às oscilações de curto prazo da economia.
Lívio Ribeiro
Revisão Editorial do Boletim Macro IBRE: Fernando Dantas
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