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Expectativas continuam em descompasso com os números 

Groucho Marx dizia que “é difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro”. Muitos analistas 
da economia brasileira estão sendo lembrados desse dito a partir dos indicadores de evolução de 
preços e atividade divulgados nas últimas semanas.  

É verdade que a inflação surpreendeu positivamente em setembro, sinalizando o esgotamento do 
ciclo de alta dos alimentos, o que é consistente com a previsão de significativa desinflação em 
2017, como antecipa o mercado. Por outro lado, como conciliar uma inflação de serviços e um 
núcleo por exclusão (de administrados e alimentos no domicílio) ainda na faixa de 7% com dois 
anos completos de recessão, ainda mais uma com a profundidade desta que hoje nos aflige? Com 
90% da desinflação de 2016 resultando da menor inflação de administrados, que permanecerá 
estável em 2017, e considerando que no próximo ano a recessão deverá acabar, quão seguros 
podemos estar de que os preços ao consumidor de fato caminharão para a faixa de 4,5% a 5,0%?  

É em relação à atividade, porém, que a frustração dos analistas tem sido mais intensa. Havia, e até 
certo ponto ainda há, uma grande expectativa de que a economia fosse mostrar a curto prazo 
sinais de aceleração do crescimento, por conta de uma série de indicadores antecedentes que 
evoluíram de forma muito favorável nos últimos meses.  

É o caso, por exemplo, do preço dos ativos financeiros – bolsa, moeda, títulos de renda fixa etc. – 
que tiveram forte alta desde o início do ano. A tendência, não só aqui, é que o mercado financeiro 
se antecipe à economia real, e em especial à divulgação dos indicadores que medem seu 
desempenho. Mas não é isso que se observa nos últimos meses, como se sabe. 

A principal dissonância, porém, tem se dado entre as expectativas de futuro de consumidores e 
empresas, cuja alta puxou para cima os indicadores de confiança, e a realidade com que eles se 
defrontam, mês após mês. É como se um pensamento desejoso se sobrepusesse à avaliação 
objetiva do momento presente. Como é possível que persistentemente esperemos melhora rápida 
quando teimosamente a realidade nos nega isso? 

Muitos analistas se basearam nesses sinais de recuperação iminente para vaticinar o fim da 
recessão no terceiro trimestre deste ano. Agora, infelizmente, estão tendo que rever seus 
modelos e planilhas. 

Há algum tempo temos nos dedicado a entender por que esses indicadores antecedentes 
funcionaram mal desta vez. Existem, em princípio, dois motivos. Um, que muito da melhora do 
preço dos ativos refletiu fatores externos, não o que acontecia aqui dentro. Destacam-se entre 
esses fatores a parcial recuperação dos preços das commodities e a queda do retorno dos títulos 
de países ricos. Basta ver que a mesma dinâmica de queda na segunda metade de 2015 e alta a 
partir de fevereiro deste ano afetou igualmente os ativos de outras economias latino-americanas.  

O outro motivo é o efeito da profundidade e da duração da recessão sobre as expectativas de 
consumidores e empresas. Com os indicadores de confiança em níveis recordes de baixa, 
aumentou fortemente a proporção daqueles pessimistas com relação ao futuro. Diversos fatores 
fizeram com que este pessimismo diminuísse nos últimos meses — mas não que o otimismo 
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aumentasse. Ainda que isso leve a uma alta dos indicadores de expectativas, o que os números 
dizem é que diminuiu a proporção dos que acreditam que o futuro será pior, mas não 
necessariamente que aumentou a parcela daqueles que enxergam um futuro melhor. Isso parece 
mais consistente com um quadro de expectativa de fim de recessão do que de uma recuperação 
acelerada. 

Essa é a interpretação que parece transparecer das expectativas reveladas por empresas e 
consumidores, consistente e persistentemente mais altas do que suas avaliações sobre a situação 
atual. Esse aspecto, já identificado em edições anteriores deste Boletim, é retomado neste, na 
seção de Expectativas de Empresários e Consumidores (Seção 2) e, de outra forma e em análise 
mais aprofundada, na seção Em Foco (Seção 10). 

A dissonância entre o (excesso de) otimismo das projeções, pelo menos na visão da equipe macro 
do IBRE, e a dura realidade dos dados também é tratada na discussão dos indicadores de 
atividade. Nossos resultados e previsões apontam um terceiro trimestre com desempenho inferior 
ao previsto pelo mercado, em que um grupo de analistas antecipa, ou até recentemente 
antecipava, até mesmo a virada da atividade econômica no terceiro trimestre — isto é, o começo 
de uma série de taxas trimestrais positivas a partir desse terceiro trimestre.  

Não será assim, infelizmente. Em parte devido ao péssimo desempenho industrial em agosto, 
quando a produção recuou quase 4% e praticamente devolveu, em um único mês, todo o ganho 
acumulado em 2016. As pesquisas também sinalizam que o setor Serviços contraiu-se, na margem, 
em relação ao segundo trimestre, ou pelo menos, esta é a nossa estimativa. Para piorar, nossos 
analistas ainda esperam mais uma (pequena) contração do PIB no quarto trimestre. Dessa forma, 
a taxa trimestral de crescimento do nível de atividade retornará ao terreno positivo apenas no 
primeiro trimestre de 2017.  

Com os novos resultados de atividade de agosto, nossos analistas reviram ligeiramente para baixo 
a previsão de queda para o PIB deste ano (– 3,4%), mas a projeção de crescimento de 0,6% foi 
mantida para o ano que vem (Seção 1). 

Os índices de confiança, por sua vez, deram continuidade em setembro à tendência de alta 
iniciada em abril, basicamente influenciada pelos componentes de expectativas, que é parte da 
motivação para a introdução acima (Seção 2). No caso da indústria, isso é mais claro. Já nos outros 
segmentos, bem como no caso do consumidor, a alta começou depois, tem sido menos 
pronunciada, mas também muito concentrada no componente de expectativas. Esta 
concentração, como mencionamos, vem provocando um debate sobre a forma correta de uso 
desses indicadores como sinalizadores do estado real contemporâneo da economia. Em particular, 
para consolidar a recuperação será necessário que empresas e consumidores percebam uma 
redução das incertezas associadas ao ambiente político e que a economia receba novas injeções e 
sinais de ânimo após mais de dois anos de bombardeio negativo (Seção 10). 

Um desse sinais, aliás, veio da reunião do COPOM deste mês, na qual a decisão de reduzir a taxa 
SELIC em 0,25 ponto de percentagem foi saudada por nosso analista com moderado entusiasmo, 
mas previsível cautela, na seção dedicada à política monetária. Na conclusão, ele afirma: “Quanto 
mais conservador for o BC nesta fase inicial da flexibilização, maior será o ganho em termos de 
expectativas e de redução da própria inflação, abrindo-se espaço para quedas de juro mais 
expressivas ao longo de 2017, condicionadas, evidentemente, a um avanço concreto nas reformas 
fiscais” (Seção 5). 
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No que diz respeito à inflação, e ainda no front das expectativas positivas, nossos analistas 
destacam os sinais de recuo nas previsões do IPCA deste ano, parte do qual decorrente do 
comportamento favorável dos preços dos alimentos. Sua análise os leva a projetar uma taxa 
acumulada em dezembro da ordem de 7,1%, levando em conta a evolução dos preços 
administrados, para os quais se prevê alta de 5,9%, já considerada uma redução da gasolina (Seção 
4). 

As raízes do pessimismo, em contraposição ao pensamento desejoso que permeia parte das 
análises conjunturais, aparecem com mais clareza na análise do desempenho do mercado de 
trabalho. Nela, os resultados mais recentes das pesquisas relevantes indicam que persiste um 
ambiente de fraqueza. Isto é revelado, por exemplo, pela taxa de desemprego da PNAD Contínua, 
que aumentou pela oitava vez consecutiva no ano, alcançando 11,8% no trimestre findo em 
agosto. Do ponto de vista do emprego formal, por sua vez, existem sinais de desaceleração no 
ritmo de demissões. Mas em velocidade mais lenta do que o esperado. 

Mas não é só na taxa de desemprego que os resultados são piores do que o desejado. Outro 
aspecto é a redução da taxa de participação. O mercado tem se surpreendido desde meados do 
ano com o movimento de saída de pessoas da força de trabalho para a inatividade. Esse 
fenômeno, o “efeito desalento”, tende a ocorrer após períodos prolongados de desemprego, 
quando uma parcela dos desocupados desiste de buscar trabalho. A redução do ritmo de 
crescimento da PEA originada por menor pressão de novos trabalhadores em busca de emprego, 
por outro lado, pode contribuir para diminuir a taxa de desemprego no futuro próximo (Seção 3).  

Quanto à política fiscal, ponto focal do desajuste estrutural da nossa economia, a ênfase da 
análise continua a ser na necessidade de lidar com o crescente descolamento entre a rigidez do 
gasto e o forte componente cíclico das receitas. A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 
241/16 representa, segundo nossos analistas, um primeiro e fundamental passo para encaminhar 
uma solução duradoura para esse desajuste. Por ela fica estabelecido um teto para as despesas 
primárias para os próximos 20 anos, teto este que corresponde ao gasto primário total do ano 
anterior acrescido da inflação medida pelo IPCA acumulado em 12 meses findos em junho do ano 
anterior, conforme versão que foi aprovada na Câmara. Nossos analistas do quadro fiscal 
discorrem, nesta edição do Boletim, sobre características e limites de execução orçamentária, na 
hipótese de aprovação da PEC pelo Congresso nos termos em que foi votada na Câmara de 
Deputados. Na conclusão, enfatizam que “a PEC 241 será tão mais bem sucedida quanto maior for 
o apetite, por parte do governo (e da sociedade, agregaríamos), por reformas que a 
complementem. Em outras palavras, o sucesso da PEC depende de reformas que aliviem o 
crescimento inercial dos gastos em algumas rubricas” (Seção 6). 

A análise do setor externo foca no desempenho da balança comercial em 2016 e nos ajustes que 
foram feitos por nossa equipe nas projeções de saldo comercial e em conta corrente para este ano 
e para o próximo: nossa projeção agora é de um superávit comercial de US$ 48 bilhões e um 
déficit de US$ 16,5 bilhões na conta corrente em 2016. Essas estimativas supõem que não haverá 
surpresas na taxa de câmbio (estável ao redor de R$/US$ 3,2/3,3) e nem no cenário político e 
econômico doméstico e internacional no curto prazo. 

Para a revisão do cenário de 2017, nossos analistas destacam que os resultados da balança vêm 
sublinhando, uma vez mais, que o câmbio valorizado retira rentabilidade das exportações. Além 
disso, junto com a recuperação da economia, o crescimento das importações ganhará ênfase — 
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ainda que este movimento tenha sido tímido até o presente. Como resultado, o modelo do IBRE 
projeta um superávit comercial de US$ 36 bilhões em 2017 em um cenário de aceleração do 
crescimento. O déficit na conta corrente alcançaria US$ 26 bilhões. E, é bom não esquecer, como 
grande parte do ajuste externo registrado recentemente ocorreu devido à desaceleração da 
economia doméstica, deve-se esperar uma reversão quando o país voltar a crescer, tão mais 
rápida quanto maior a velocidade da recuperação (Seção 7). 

A análise do Panorama Internacional aborda o abrandamento da pressão deflacionária em curso 
na Ásia e seus impactos sobre a economia global, especialmente em relação à economia dos EUA. 
Mesmo aceitando que ainda é cedo para fazer apostas de uma elevação da inflação naquele país, 
os autores argumentam que a menor pressão deflacionária na Ásia tende a transbordar para o 
resto do mundo; e, especialmente, para os EUA. Neste caso, ressaltam que “entre a elevação da 
inflação na economia americana e uma ação mais contundente do FED, será necessário haver 
resposta mais clara das expectativas inflacionárias, que se encontram bastante ancoradas e 
tipicamente abaixo do objetivo de médio prazo.” E, principalmente, “uma surpresa inflacionária na 
economia global, que modifique o cenário hoje hegemônico de juros nulos ou próximo disto a 
perder de vista, teria implicações relevantes sobre nossa economia” (Seção 8). 

Nosso analista convidado, Bráulio Borges, propõe em seu texto uma instigante análise 
contrafactual, já provocativa no próprio título “Determinantes do aumento do gasto público em 
1997-2015: não foi a Constituição” (Seção 9). 

Boa leitura! 

 

 Regis Bonelli, Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos
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Tabela 1: Projeções PIB  

 

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 

  

1. Atividade Econômica                                                                                                                                                                                    

Dados fracos de agosto confirmam mais um resultado negativo para o PIB no terceiro trimestre 

Os dados de atividade divulgados até o momento indicam que o PIB do terceiro trimestre teve um 

desempenho bem aquém do antecipado pelo mercado. As expectativas mais otimistas atribuíam 

ao terceiro trimestre o ponto de virada da atividade econômica, quando o PIB interromperia a 

sequência de declínios na margem. O Monitor do PIB de agosto1 (Tabela A.1), contudo, apontou 

crescimento bastante fraco no mês, de -1,6% MsM (-3,2% AsA), o que nos levou a intensificar o 

resultado negativo que já projetávamos para o PIB do terceiro trimestre: de -0,3% TsT (-2,4% AsA) 

para -0,6% TsT (-2,9% AsA) (Tabela 1).  Caso nossa projeção se confirme, o trimestre anterior será 

revisado de -0,6% para -0,4% (Gráfico 1). Com o novo número, a projeção para o ano fechado de 

2016 caiu de -3,2% para -3,4%, enquanto que o crescimento esperado para 2017 se manteve em 

0,6%. 

Em agosto, a produção industrial surpreendeu muito negativamente ao recuar quase 4%, 

devolvendo em um único mês todo o ganho acumulado ao longo de 2016 (Gráfico 2). Das 24 

atividades, 22 apresentaram retração na margem (Gráfico 3). O único aspecto positivo na 

divulgação foi o (módico) crescimento de 0,4% MsM da produção de bens de capital. Para o mês 

de setembro, os indicadores já divulgados não apontam para uma recuperação robusta da 

indústria, já que a nossa prévia sugere crescimento de apenas 0,9% MsM. Assim, a indústria de 

                                                           
1 Para o relatório completo do Monitor, acessar o site http://portalibre.fgv.br/. 

http://portalibre.fgv.br/
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Gráfico 3: Produção Industrial - PIM-PF: Índice de Difusão 

 

 
Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 

Gráfico 2: Produção Industrial - PIM-PF                                  
(Série com ajuste sazonal) 

 
Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 

Gráfico 1: PIB com Ajuste Sazonal                                                            
(trimestre contra trimestre anterior) 

 

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 

transformação, que no segundo trimestre apresentou desempenho bastante positivo, deverá se 

retrair 2,1% nos dados das Contas Nacionais.   

Também em agosto, a despeito do 

mencionado crescimento da 

produção, as importações de bens de 

capital apresentaram expressivo 

declínio, contribuindo para um 

desempenho muito fraco da absorção 

total de máquinas e equipamentos. 

Com isso, o investimento deverá 

apresentar mais uma retração na 

margem, revertendo em parte as 

expectativas mais otimistas quanto à 

sua retomada, motivadas pela 

divulgação, no trimestre passado, da 

primeira alta após dez trimestres 

consecutivos de queda. O consumo das famílias, por sua vez, acompanhando os dados negativos 

do varejo ampliado na Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), também irá registrar mais um 

declínio na margem. 

Portanto, as atenções agora se voltam para o último trimestre de 2016 e para o desempenho da 

economia ao longo de 2017. Ainda esperamos, na margem, mais uma pequena contração do PIB 

no quarto trimestre deste ano, de maneira que a taxa de crescimento do produto deverá retornar 

ao terreno positivo apenas no primeiro trimestre de 2017. Apesar da revisão baixista em 2016, 

mantemos nossa projeção de crescimento de 0,6% para o ano que vem. 
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Tabela A.1:  Monitor do PIB  

 

Fonte e elaboração: IBRE/FGV. 

Gráfico 4: Índices de Confiança Empresarial e do Consumidor 

 (Dados dessazonalizados) 

 

Fonte e elaboração: IBRE/FGV. 

         Silvia Matos e Julio Mereb  

2. Expectativas de Empresários e Consumidores                                      

Aproxima-se a virada? 

Os índices de confiança mantiveram, 

em setembro, a tendência de alta 

iniciada em abril passado, 

influenciada pelos componentes de 

expectativas, que explicam ¾ da 

evolução da confiança empresarial 

nesse período e quase 90% no caso 

do consumidor. Como observado em 

edições anteriores, essa evolução 

atípica recomenda cautela na 

interpretação dos resultados (ver 

Seção Em Foco). Nesta edição, 

discutimos a perda recente de fôlego 

da indústria, que tornou a retomada 
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Gráfico 5: Indicadores de Percepção de Demanda Interna e 
Externa 

 (Índices padronizados em médias móveis trimestrais; 
dessazonalizados) 

 

Fonte e elaboração: IBRE/FGV. 

da economia ainda mais dependente de um avanço da demanda interna.  

A virada da confiança industrial ao 

final de 2015 precedeu o avanço da 

produção de 2016. Naquele momento, 

o motor da recuperação foram as 

exportações e a substituição de 

importações, favorecidas por ganhos 

de competitividade com o câmbio, 

defasados no tempo por uma curva de 

aprendizado e conquista de mercados. 

Esse movimento facilitou o ajuste de 

estoques e levou o empresariado a 

projetar melhores dias, ao associar o 

drive inicial a uma subsequente 

retomada do consumo interno. Ocorre 

que, antes que o mercado interno se 

restaurasse, a valorização cambial de 

2016 cuidou de esfriar a recuperação pela via externa. O Gráfico 5 ilustra a evolução das 

percepções do setor em relação à demanda externa e interna. A demanda externa – que vinha 

sendo o único indicador da Sondagem a oscilar próximo a níveis médios históricos – vem 

perdendo força na ponta, enquanto a interna se estabilizou em patamar mais próximo ao mínimo 

que da média.  

A perda de fôlego tirou esse setor da linha de frente da recuperação, colocando-o na fila de 

espera, junto aos outros. As atenções, portanto, se voltam agora exclusivamente para o mercado 

interno.  

Do ponto de vista do consumo, a situação é complicada: a massa salarial continua em queda e a 

política monetária, apertada; além disso, as famílias apresentam níveis recordes de alavancagem, 

levando-as a manter cautela em relação a novos gastos. Há sinais de alento em algumas 

estatísticas, mas ainda são tímidos. O nível de endividamento financeiro das famílias, por exemplo, 

reduziu-se a partir de setembro de 2015, segundo o BC, passando de 46,1% da renda para 43,4% 

em julho passado. Na Sondagem do Consumidor, a percepção sobre a situação financeira das 

famílias é ainda ruim, mas parou de piorar. Analogamente, entre abril e setembro, houve redução 

da proporção de famílias que estão “usando recursos de poupança para cobrir gastos correntes”, 

de 18,1% para 15,1% do total, o menor valor desde dezembro de 2015.  

Esses sinais ainda incipientes indicam que mesmo um eventual ciclo de redução de juros nos 

próximos meses seria insuficiente para promover uma recuperação do consumo na velocidade 

observada em outras saídas de recessão.  A boa notícia é que a melhora das expectativas pode se 

consolidar, à medida que a inflação e os juros reais comecem a ceder, como o mercado projeta. As 
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Gráfico 6: População Ocupada – Variação AsA (%) 

 

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 

expectativas do consumidor vêm mostrando, historicamente, relação negativa com inflação e 

juros.  

Em síntese, os indicadores de sondagens sinalizam uma aceleração da economia, que pode ser 

exemplificada pelas taxas de crescimento interanuais de variáveis quantitativas, que vêm se 

tornando consistentemente menos negativas. Quanto ao final da recessão atual, o momento 

parece se aproximar. No âmbito das sondagens, esse fim seria indicado por uma evolução mais 

rápida dos indicadores que medem a situação presente, que, por sua vez, costuma vir 

acompanhada da redução de incertezas e de choques positivos no front econômico. 

       Aloisio Campelo Jr. e Viviane Seda Bittencourt 

3. Mercado de Trabalho                                      

Mercado de trabalho surpreende negativamente em agosto 

Os resultados de agosto da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (PNAD Contínua), divulgados 

pelo IBGE, e do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados 

(CAGED), divulgados pelo Ministério 

do Trabalho, indicam persistência da 

fraqueza no mercado de trabalho. A 

taxa de desemprego aumentou pela 

8ª vez consecutiva no ano e alcançou, 

de acordo com a PNAD Contínua, 

11,8%. No saldo de emprego formal 

do CAGED, houve cortes líquidos de 34 

mil vagas em agosto. Há sinais de 

desaceleração no ritmo de demissões formais, mas de maneira mais lenta do que o esperado por 

estimativas de analistas. Enquanto o resultado de agosto foi nitidamente melhor que o de mesmo 

período de 2015 (86,5 mil cortes), o nível observado foi pior do que o estimado por projeções 

médias, de -27 mil. 

Outros indicadores da PNAD Contínua também vêm apresentando resultados piores que o 

esperado. No Gráfico 6, observamos uma acentuação das demissões, com queda de -2,1% na 

População Ocupada (PO) em agosto (variação contra mesmo período do ano anterior). Trata-se de 

um resultado pior em comparação aos períodos de julho e junho (-1,8% e -1,5%, 

respectivamente). Esperava-se que ocorresse em agosto o início de estabilização da queda na PO. 

Apesar da aceleração nas demissões, a variação da taxa de desemprego (na comparação do ano 

atual sobre o ano imediatamente anterior) permaneceu estável de maio a agosto, em torno de 3 

pontos percentuais (pp), como se observa no Gráfico 7. Contudo, notamos que a estrutura dessa 
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Gráfico 7: Contribuição da Variação da PO e da PEA para a 
Variação da Taxa de Desemprego (em p.p.)                                                       

mês x mês do ano anterior 

 

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 

Gráfico 8: Taxa de Participação - PEA/PIA (%) 

 

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 

variação tem apresentado mudanças 

significativas nos últimos meses, 

quando se realiza uma decomposição 

pelos seguintes fatores: (i) ocupação, 

medida pela PO, e (ii) força de 

trabalho, medida pela População 

Economicamente Ativa (PEA). Por um 

lado, o aumento da PEA tem perdido 

espaço no crescimento do 

desemprego. Por outro lado, a queda 

da PO vem se tornando cada vez mais 

importante para o crescimento do 

número de desempregados.  

É possível observar, no Gráfico 7, que, 

enquanto em maio deste ano mais de 60% da variação total do desemprego era explicada pelo 

aumento da PEA (alta de 1,8 pp sobre os 3,0 pp da variação total), em agosto esta contribuição 

reduziu-se para menos de 33% (alta de 1,1 pp sobre os 3,0 pp da variação total). Ao mesmo 

tempo, o peso explicativo da PO na composição da variação total cresceu de 42% para 65% de 

maio a agosto (de 1,24 pp para 1,96 pp da variação total).  

O crescimento da PEA foi um dos 

principais fatores do aumento do 

desemprego ao longo do ano 

passado. Entretanto, o mercado tem 

se surpreendido desde meados de 

2016 com uma redução expressiva no 

ritmo de crescimento da PEA. Há 

indícios de que esse processo esteja 

ocorrendo por causa de um 

movimento de saída de pessoas da 

força de trabalho para a inatividade. 

O fenômeno, denominado de “efeito 

desalento”, tende a ocorrer após 

períodos prolongados de 

desemprego, o que leva uma parcela dos desocupados à desistência de buscar trabalho. Nos 

últimos meses, a queda na taxa de participação – PEA sobre população em idade ativa (PIA) – 

corrobora a hipótese de existência de desalento (Gráfico 8): a taxa de participação caiu para 61,4% 

em agosto, após ter atingido um pico de 61,6% em junho. 

A constatação recente de redução do ritmo de crescimento da PEA, advinda potencialmente de 

menor pressão de novos ingressantes no grupo em busca de trabalho, pode significar um alívio 
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para a taxa de desemprego. Em função desse fenômeno, revimos nossas estimativas da taxa de 

desemprego para o fim de 2016 e 2017. Reduzimos a projeção do pico, esperado para o primeiro 

trimestre de 2017, de 12,8% para 12,3%. 

                                                                Bruno Ottoni Eloy Vaz e Tiago Cabral Barreira  

4. Inflação   

Perspectivas melhoram em setembro 

Em menos de um mês, as expectativas para o IPCA de 2016 recuaram entre 0,3 e 0,5 ponto 

percentual (pp), se considerarmos, respectivamente, a mediana da pesquisa Focus ou os Top 5 de 

médio prazo. A maior parte dessa revisão decorre do comportamento favorável dos preços dos 

alimentos, cuja queda passou de hipótese forte a fato consumado nas últimas quatro semanas.  

De acordo com o IBGE, o subgrupo alimentação no domicílio registrou, em setembro, queda de 

0,60%, menor taxa mensal desde agosto de 2014. A redução tem muito de sazonal, ainda que um 

pouco tardia em comparação com anos anteriores; mas a intensidade da queda sugere que os 

efeitos mais danosos do fenômeno El Niño acabaram. Livres de pressões climáticas e cambiais, os 

alimentos no domicílio devem passar da atual taxa acumulada em 12 meses de 16,14% para 12% 

em dezembro, prosseguindo em trajetória cadente ao longo de 2017.   

Contribuições mais modestas, embora importantes como sinalização de que o processo 

desinflacionário poderá ficar mais nítido nos próximos meses, vieram dos preços livres – exclusive 

alimentação no domicílio. Em 12 meses, esse grupo, que responde por cerca de 60% da cesta do 

IPCA, baixou de 7,08% para 6,67%, menor percentual desde agosto de 2015. Tanto os serviços 

quanto os bens de consumo que compõem essa categoria apresentaram reduções em suas taxas 

da variação.    

Sempre lembrados pela inércia, os serviços não formam um conjunto uniformemente resistente à 

queda. Um exemplo é a alimentação fora do domicílio, que no último ano teve sua taxa em 12 

meses reduzida de 10,21% para 8,17% mesmo em face do recrudescimento dos preços dos 

alimentos, combinação nada habitual. Essa desaceleração pode ser sinal de compressão de 

margens diante do enfraquecimento da demanda. Se a perspectiva para os preços de alimentos é 

de moderação das altas, é razoável que os serviços de alimentação os acompanhem, mesmo que 

em ritmo mais lento.  

Outra brecha de flexibilidade identificada nos serviços são os rendimentos dos empregados 

domésticos. Entre abril de 2015 e de 2016, a taxa acumulada em 12 meses deste item recuou 2,09 

pp, baixando de 9,71% para 7,62%. Nos meses seguintes, a taxa voltou a subir, não por uma súbita 

corrida pelos serviços desses profissionais, mas como resultado de uma construção metodológica 

que substituiu valores pesquisados por percentuais imputados. Em setembro, cinco meses após a 

modificação, a taxa em 12 meses alcançou 9,50%. Se em vez de seguir o método estabelecido pelo 

IBGE, usássemos a coleta de preços feita pela FGV para o cálculo do IPC, teríamos em setembro 

uma taxa de 6,26%. A simulação ajuda a desvendar uma parte do mistério da irredutibilidade dos 
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preços dos serviços. Para o Banco Central, todavia, vale o que está escrito na metodologia do 

IBGE. Ainda assim, é plausível se considerar para os serviços uma taxa de 7% em dezembro de 

2016. 

Os bens de consumo  ex-alimentos também mostraram desaceleração. Os duráveis não trouxeram 

grande novidade, pois já vinham em queda há pelo menos um ano, contidos pela retração da 

renda e do crédito. Terminaram setembro com variação acumulada de 2,10%, bem abaixo dos 

3,59% de setembro do ano passado. Os não duráveis têm um histórico diferente. Até setembro de 

2015, o aumento médio mensal era de 0,4%. De outubro de 2015 a março de 2016, houve 

aceleração do ritmo de alta para perto de 0,7% ao mês, impulsionada pela desvalorização do 

câmbio. De julho a setembro deste ano, revertida a pressão cambial, esses preços avançaram 0,2% 

a cada mês, reação no sentido esperado, mas que denota alguma inércia, já que nos últimos 12 

meses o dólar registrou queda de 20%. Tudo somado, o prognóstico para os bens de consumo ex-

alimentos em 2016 é de alta de 5,1%.  

Pelo exposto, pode-se pensar em uma taxa de inflação de 7,1% em 2016. Basta acrescentar às três 

classes de bens e serviços examinadas nos parágrafos anteriores os preços administrados, para os 

quais se prevê alta de 5,9%, já considerada a redução da gasolina. Esses continuam a ser os 

protagonistas da desaceleração inflacionária, mas os papéis estão mudando. 

 Salomão Quadros e André Braz 

5. Política Monetária    

O início da flexibilização monetária 

O atual presidente do BC assumiu o cargo no final de junho. De imediato, participou de uma 

entrevista coletiva tradicionalmente concedida pelo diretor de Política Econômica do BC, como 

parte da rotina de divulgação do Relatório Trimestral de Inflação. Na ocasião, forneceu as linhas 

gerais de sua estratégia de política. A opção foi por um discurso relativamente duro.  

As reações de mercado foram animadoras. As expectativas de inflação para 2017, por exemplo, 

caminharam na direção desejada. Em declínio desde abril deste ano, tais expectativas se haviam 

estabilizado no aguardo da definição dos novos rumos da política monetária, tendo retomado a 

trajetória de queda após as palavras de Ilan. Nesse último movimento, as expectativas caíram de 

5,5% para 5,04%. Para 2018, o recuo foi de 5,0% para 4,5%.  

As projeções de inflação divulgadas pelo próprio BC também revelaram significativa melhora. 

Números dos respectivos RTIs mostram que, entre junho e setembro, as projeções para o final de 

2017 vieram de 4,7% para 4,4% e de 5,5% para 4,9%, respectivamente nos cenários de referência 

e de mercado. Também houve melhora quando se estende o horizonte da análise até o segundo 

trimestre de 2018, por exemplo. Nos mencionados cenários, as projeções se reduziram de 4,2% e 

5,5% em junho para 4,0% e 4,7% em setembro. Tais estimativas cederam um pouco mais nas 

primeiras semanas de outubro. 
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Ao alterar o tom do seu discurso inicial, eliminando de seus comunicados a advertência de que 

inexistia espaço para flexibilizar a política monetária, o BC enumerou os fatores dos quais 

dependeria tal flexibilização. Em poucas palavras, para dar início a um ciclo de queda de juro, o BC 

precisaria estar seguro de que o choque de preços de alimentos ficou para trás, os preços mais 

sensíveis da economia ingressaram em trajetória sustentável de queda e as incertezas quanto ao 

ajuste fiscal diminuíram.  

No tocante ao primeiro item, é bem provável que os preços dos alimentos contribuam para a 

queda da inflação nos próximos meses. Estima-se que a inflação de alimentos (que em 12 meses 

chegou a quase 17,0% em agosto) possa recuar para cerca de 12,0% no final do ano, 

permanecendo em queda durante boa parte de 2017. Quanto ao segundo item, duas medidas 

distintas de preços sensíveis revelam declínio importante. A inflação de serviços, por exemplo, 

veio de mais de 9,0% em meados de 2014 para pouco mais de 8,0% no final de 2015, atingindo 

cerca de 7,0% no mês passado. Ao mesmo tempo, a inflação de preços livres ex-alimentação veio 

de 7,6% em meados de 2014 para 7,3% no final de 2015, chegando a 6,6% em setembro. Por fim, 

o movimento em torno da aprovação final da PEC dos gastos constitui importante passo na 

direção do tão necessário ajustamento fiscal.  

Notam-se, portanto, importantes conquistas da nova administração do BC. As expectativas se 

ajustam para baixo e a própria inflação continua cedendo. O problema é que a velocidade de 

queda é lenta e o patamar da inflação ainda se revela elevado. E o tão necessário ajuste fiscal 

ainda se encontra em sua primeira etapa. Concluí-lo na intensidade desejada não será tarefa fácil. 

Por tudo isso, o BC agiu corretamente ao promover apenas um modesto ajuste da taxa Selic. 

Quanto mais conservador for o BC nesta fase inicial da flexibilização, maior será o ganho em 

termos de expectativas e de redução da própria inflação, abrindo-se espaço para quedas de juro 

mais expressivas ao longo de 2017, condicionadas, evidentemente, a um avanço concreto nas 

reformas fiscais. 

                      José Júlio Senna 

6. Política Fiscal 

O Pós-PEC 241 

A atual recessão trouxe à baila um problema estrutural que vem de muito tempo no país: a grande 

incongruência entre a rigidez do gasto e o forte componente cíclico das receitas. Em recessões 

anteriores, o governo enfrentou essa dificuldade ampliando a carga tributária. Desta vez, devido 

às evidências de que novas elevações de tributos devem causar excessivo ônus sobre a já baixa 

capacidade de crescimento do país, se impõe uma saída pelo lado do gasto. 

Por meio da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 241/16, o governo estabelece um teto para 

as despesas primárias para os próximos 20 anos, podendo mudar a regra no 10º ano de vigência. 

Esse teto corresponde ao gasto primário total do ano anterior acrescido da inflação medida pelo 

IPCA acumulado em 12 meses findos em junho do ano anterior.  
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Gráfico 9: Evolução das Despesas Primárias Sujeitas a PEC 
241/16 (% do PIB) 

 

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

Tomando 2016 como ponto de partida, é preciso considerar que cerca de 4% das despesas não 

estão enquadradas no âmbito da PEC, sendo referentes em grande maioria a transferências 

intergovernamentais. Assim, do total de 23,8% do PIB correspondente às despesas do governo 

federal, apenas uma parcela de 19,7% do PIB será afetada pela aprovação da medida.  

Como a PEC limita os gastos primários totais, caso a economia venha a crescer e o setor público a 

experimentar superávits primários além do necessário para estabilizar a relação dívida/PIB, o 

governo ainda estará sujeito ao teto e não poderá usar desta economia para ampliar seus 

investimentos.  

Além do teto, a PEC 241/16 estabelece também um piso, que segue a mesma regra de correção do 

teto, para as áreas de saúde e educação. Assim, o governo não poderá reduzir em termos reais o 

gasto com saúde e educação para cumprir o teto total; e se gastar acima do piso estabelecido em 

saúde e/ou educação, a compensação deverá ser realizada em outras rubricas. Adicionalmente, 

existe certa rigidez em gastos como Previdência, assistência e pessoal. 

Esse conjunto de despesas prioritárias corresponde a aproximadamente 80% do total do gasto 

limitado pelo teto, deixando clara a dificuldade de se realizar qualquer tipo de ajuste nas contas 

públicas do país preservando estas rubricas. Diante disto, se observa que, do total dos 19,7% do 

PIB limitado pela PEC, apenas 4% teriam certa margem para controle do gasto. Considerando que 

o teto para o gasto seja cumprido integralmente, a despesa primária passará dos atuais 19,7% 

para 16,7% do PIB em 2026, ou seja, um ajuste de 3% do PIB. O Gráfico 9 mostra a dinâmica de 

crescimento dos gastos prioritários sem reformas vis-à-vis o gasto primário limitado pela PEC. A 

diferença entre as duas curvas indica o tamanho da economia que precisa ser feita nas outras 

despesas para que a PEC seja cumprida. 

Fica evidente que a única forma de 

ajustar as contas sem impor prejuízo 

aos serviços de saúde e educação é 

avançando sobre reformas que 

reduzam outras rubricas ao longo do 

tempo, como, por exemplo, a 

previdenciária, um dos principais itens 

de pressão do gasto primário. 

Há ainda uma questão adicional, 

porém fundamental para a 

manutenção de níveis satisfatórios de 

gastos com itens prioritários: medidas 

que impeçam reajustes salariais 

extraordinários em algumas categorias 

do funcionalismo público, como os que ocorreram recentemente;  e, ao mesmo tempo, 

estabeleçam critérios de remuneração por desempenho e meritocracia, com vistas à elevação da 
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Gráfico 10: Índice de preços das importações e exportações                   
(base jan/12=100) 

 

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

produtividade na prestação de serviços públicos no país, visando contribuir a médio prazo para o 

crescimento econômico e consequentemente fortalecer as receitas. 

Em resumo, a PEC 241 será tão mais bem-sucedida quanto maior for o apetite, por parte do 

governo, por reformas que a complementem. Em outras palavras, o sucesso da PEC depende de 

reformas que aliviem o crescimento inercial dos gastos em algumas rubricas. 

             Vilma da Conceição Pinto e Benito Salomão2 

7. Setor Externo 

Mudam novamente as projeções para 2016: desempenho da balança comercial 

No Boletim Macro IBRE de setembro, a projeção do saldo da conta corrente para 2016 passou de 

um modesto superávit para um déficit de US$ 10 bilhões e a do superávit comercial foi reduzida 

para US$ 50 bilhões, em relação às projeções do Boletim de junho. Diante de novas informações 

relevantes, voltamos a fazer revisões desses indicadores em outubro, na mesma direção. 

O balanço de pagamentos divulgado no final de setembro registrou saldo negativo acumulado no 

ano, até agosto, de US$ 13 bilhões. Em adição, a balança comercial apresentou em setembro saldo 

abaixo do esperado pelo mercado, tendo como referência as projeções do Relatório Focus do 

Banco Central. Diante dessas mudanças, a projeção preliminar do modelo IBRE é, agora, de um 

superávit comercial de US$ 48 bilhões e um déficit de US$ 16,5 bilhões na conta corrente em 

2016. Essa estimativa supõe que não haverá surpresas na taxa de câmbio (ao redor de R$/US$ 

3,2/3,3) e nem no cenário político e econômico doméstico e internacional.  

Nesta edição do Boletim analisaremos o último resultado disponível, referente ao desempenho da 

balança comercial de setembro, para avaliar o que se pode esperar nos próximos meses. 

Observa-se um aumento nos termos de 

troca de 15% na comparação mensal de 

setembro de 2015 e 2016. O índice de 

preços de exportações reverteu sua 

tendência de queda (os preços das 

commodities se recuperam) a partir de 

março de 2016, e tem se se mantido 

relativamente estável (Gráfico 10). Os 

preços de importações aumentaram 

entre agosto e setembro, mas é 

prematuro afirmar que tenha sido 

iniciado uma interrupção na tendência 

de queda. No acumulado do ano até 

setembro, os dois índices registram 

queda de dois dígitos, sendo mais acentuada nas importações (-16,7%) do que nas exportações              

                                                           
2 Economista, vinculado ao programa de pós-graduação da UFU. 
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Gráfico 11: Média móvel trimestral dos índices de volume das 
exportações e importações (base mar/14=100) 

 

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

Gráfico 12: Média móvel trimestral dos índices de volumes 
exportados de commodities e não commodities                                           

(base mar/14=100) 

 

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

(-12,5%). A melhora nos termos de troca é compatível com a valorização cambial, mas os dados 

sugerem que não deve ser esperada uma grande elevação deste preço relativo.  

O volume exportado aumentou 

(+5,8%) entre os meses de setembro 

de 2015 e 2016 e no acumulado do 

ano até setembro (+9,4%). Nota-se, 

porém, que as exportações mostram 

suave tendência de queda a partir de 

maio, pela análise da média móvel 

trimestral (Gráfico 11). A 

desaceleração no volume exportado 

é explicada pelo desempenho das 

commodities (Gráfico 12). As 

exportações de commodities 

recuaram 3% entre os meses de 

setembro e as da não commodities 

registraram acréscimo de 17,4%. No acumulado do ano até setembro, os dois agregados mostram 

variação positiva: commodities (7%) e não commodities (13,4%).  

O volume importado, após acentuado 

crescimento a partir abril, começou a 

desacelerar em agosto. Entre setembro 

de 2015 e 2016, as importações 

cresceram (+8,7%) e, na comparação 

do acumulado do ano até setembro 

(2015/2016), caíram 5,7%. Esses 

resultados são condizentes com a 

hipótese do ajuste externo via recessão 

e queda nas importações e um sinal, 

embora ainda fraco, de recuperação da 

atividade econômica no final do ano. O 

volume importado de bens 

intermediários (Gráfico 13) mostra 

uma nítida recuperação a partir de 

abril de 2016, mas o índice só supera o dos anos anteriores em agosto. Em setembro o índice caiu, 

mas foi 11% maior do que em setembro de 2015.  

Os resultados da balança de setembro sinalizam que o câmbio valorizado retira rentabilidade das 

exportações e, junto com a recuperação da economia, começa a impulsionar o crescimento das 

importações, ainda que timidamente. Em termos de projeção, o modelo IBRE estima uma redução 

do superávit comercial para US$ 36 bilhões em 2017, num cenário de aceleração do crescimento 

(saindo de -3,4% em 2016 para +0,6% em 2017) e de um déficit na conta corrente que aumentaria 
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Gráfico 13: Índice de volume das importações de bens 
intermediários (base jan/14=100) 

 

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

no ano que vem para US$ 26 bilhões, 

combinado com certa estabilidade da 

taxa de câmbio nominal em torno de 

R$/US$ 3,25/US$. Cenários 

alternativos para a taxa de câmbio, 

combinados a velocidades distintas 

de recuperação de nossa economia, 

levariam a resultados comerciais 

distintos.  

Como exemplo, em uma realização 

“ultra otimista (implicitamente 

associada ao sucesso pleno da agenda 

fiscal), teríamos apreciação adicional 

da taxa de câmbio nominal para R$ 

2,85/US$ em 2017, com crescimento incremental mais forte em 2017 (+1,7%). Em conclusão, o 

saldo comercial seria reduzido para US$ 25bi, refletindo principalmente um avanço das 

importações. Nesse sentido, reforçamos o ponto inúmeras vezes levantado em nossos 

documentos: se grande parte do ajuste externo ocorreu devido à desaceleração da economia 

doméstica, então podemos esperar uma reversão rápida se (e quando) a economia brasileira 

voltar a crescer. 

   Lia Baker Valls Pereira e Lívio Ribeiro 

8. Panorama Internacional  

Cai a pressão desinflacionária da Ásia sobre o mundo 

Desde o primeiro trimestre de 2012, a Ásia exerce forte pressão deflacionária sobre a economia 

mundial. Usualmente atribui-se esse fenômeno à deflação exportada da China, mas não só: é fato 

que o índice de preços ao produtor na China tem variado no campo negativo desde aquela data, 

mas o mesmo se aplica à Coreia do Sul, Hong Kong e, salvo pequenas interrupções, Taiwan. 

As taxas de variação mensais interanuais dos preços ao produtor da Ásia atingiram valores 

mínimos no segundo semestre de 2015: -6%,                  -4,5% e -10%, respectivamente, para China, 

Coreia do Sul e Taiwan. Desde então, essas taxas têm subido. Ao final do segundo trimestre de 

2016, encontravam-se em torno de -2,8% para os três países. A informação mais recente, ainda 

não disponível para todas as economias no terceiro trimestre, mostra que a deflação está em vias 

de extinção. 

É possível que as oscilações recentes dos preços ao produtor se devam aos movimentos dos 

preços de commodities: deflação mais intensa quando houve recuo acentuado destes; e 

diminuição da inflação refletindo aumento dos preços de commodities, fato particularmente 

importante no passado recente. Para testar essa hipótese, regredimos as taxas interanuais dos 

preços ao produtor nas taxas interanuais do CRB (uma cesta das 19 principais commodities com 
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Gráfico 14: Taxa Interanual de Variação do Preço ao Produtor 
Excluindo CRB e Minério de Ferro (trimestre ante mesmo trimestre 

do ano anterior, %). Proxy para a Deflação de Manufaturados 
Exportada pela Ásia 

 

Fonte: Bloomberg. Elaboração: IBRE/FGV. 

mercados de balcão líquidos, combinando metálicas, agrícolas e energéticas3) e dos preços de 

minério de ferro nos principais portos chineses, e consideramos o resíduo desta regressão.4  

Por construção, o resíduo deve considerar as variações dos preços ao produtor que não estão 

correlacionadas às variações de commodities (CRB e minério). Nossa interpretação é que este 

resíduo representa a deflação de bens manufaturados que a Ásia exporta para o resto do mundo. 

A figura 14 indica que houve nos 

últimos meses importante reversão 

da deflação de bens manufaturados, 

com destaque para o ocorrido em 

Taiwan e na China. Se, por um lado, 

esse é um indicador de que o período 

de prolongada deflação asiática pode 

estar chegando ao fim, por outro é 

importante notar que movimento 

equivalente (na verdade um pouco 

mais lento) já ocorrera entre meados 

de 2012 e meados de 2014, tendo 

sido posteriormente revertido. 

Sob essa ótica, o movimento atual dos 

preços industriais na Ásia não deveria 

ser lido como uma inequívoca 

mudança de tendência dos preços manufaturados globais. Há de se ressaltar, no entanto, que o 

atual movimento de reversão da deflação asiática tem sido reproduzido pelas métricas de inflação 

industrial americana, sejam preços ao produtor ou preços de importação. A figura seguinte (15) 

apresenta diversos desses indicadores para a economia americana. 

Ao contrário do ocorrido entre 2012 e 2014, parece que a atual tendência de diminuição da 

deflação asiática encontra eco nos indicadores de preços da principal economia global. O sinal de 

alerta representado pelos preços asiáticos é, portanto, válido. A economia americana tem 

apresentado contínua, apesar de lenta, melhora dos indicadores de mercado de trabalho. 

Adicionalmente há sinais, mesmo que ainda iniciais, de que os salários nominais irão subir mais 

rapidamente. E, de fato, a inflação de serviços está acima da inflação cheia, do núcleo e da meta 

de 2% ao ano. 

                                                           
3 O CRB é um indicador sintético (e benchmark) para os preços de commodities, calculado pela Thomson Reuters/Jefferies, através 

da composição dos preços de mercado de 19 produtos, distribuídos entre (i) derivados de petróleo; (ii) metais industriais; (iii) 

grãos e produtos agrícolas; e (iv) pecuária. Suas componentes, organizadas por peso, são as seguintes: (i) Petróleo WTI (23%); (ii) 

Alumínio (6%); (iii) Cobre (6%); (iv) Gás natural (6%); (v) Soja em grãos (6%); (vi) Milho em grãos (6%); (vii) Ouro (6%), (viii) 

Bovinos e caprinos (6%); (ix) Algodão (5%); (x) Açúcar (5%); (xi) Gasolina (5%); (xii) Óleo para aquecimento (5%); (xiii) Café (5%); 

(xiv) Cacau (5%); (xv) Suco de laranja (1%); (xvi) Trigo (1%); (xvii) Níquel (1%); (xviii) Prata (1%); (xix) Suínos (1%). 

4 Utilizamos dados trimestrais devido à impossibilidade de obtermos séries longas para os preços mensais do minério de ferro. 
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Gráfico 15: Economia Americana: Preços ao Produtor e Preços de 
Importações 

 

Fonte: Bloomberg. Elaboração: IBRE/FGV. 

Ainda é cedo para fazer apostas de 

uma volta mais forte da inflação 

americana, mas parece razoável 

admitir que, se prosseguir a elevação 

da inflação ao produtor na Ásia, em 

algum momento esse processo 

transbordará para o resto do mundo, 

especialmente para os Estados 

Unidos. Por fim, ressaltamos que, 

entre a elevação da inflação na 

economia americana e uma ação 

mais contundente do FED, será 

necessário haver resposta mais clara 

das expectativas inflacionárias, que se 

encontram bastante ancoradas e tipicamente abaixo do objetivo de médio prazo. Mas esse é um 

risco que necessita acompanhamento próximo. Mais do que o esfriamento da economia mundial, 

que nos machuca pela redução do fluxo de comércio e da queda dos preços de commodities, uma 

surpresa inflacionária na economia global, que modifique o cenário hoje hegemônico de juros 

nulos ou próximo disto a perder de vista, teria implicações relevantes sobre nossa economia (e o 

mundo como um todo). 

    Lívio Ribeiro e Samuel Pessôa 

9. Analista Convidado 

Determinantes do aumento do gasto público em 1997-2015: não foi a Constituição 

De acordo com dados do Tesouro Nacional, com alguns ajustes para expurgar despesas não 

recorrentes (como a criação do Fundo Soberano em 2008 e a capitalização da Petrobras em 2010, 

entre outras) e também as chamadas “pedaladas/despedaladas” (desde 2001), o gasto primário 

do governo central (governo federal mais INSS mais BC) passou de 14% em 1997 para 18,9% do 

PIB em 2015 – o que dá um crescimento de cerca de 0,3 ponto percentual (pp) do PIB ao ano. 

Quando se desagrega essa despesa entre as classificadas como obrigatórias e aquelas que são 

discricionárias, observa-se que, entre 1997 e 2015, o grosso do aumento do gasto público ocorreu 

nas despesas obrigatórias, uma vez que as discricionárias mantiveram seu patamar de cerca de 4% 

do PIB nesse período (embora mostrando alguma oscilação entre os anos).  

Diante desse fato estilizado, muitos analistas apontam uma tendência inevitável de que a despesa 

primária brasileira cresça “naturalmente” cerca de 0,3 pp do PIB ao ano, caso não seja promovida 

nenhuma mudança no que produz esta tendência. E, na avaliação desses analistas, a tendência 

seria em grande medida reflexo de várias regras instituídas pela Constituição Federal de 1988 

(CF88), envolvendo benefícios previdenciários, assistenciais, vinculações de gastos em Saúde e 

Educação, entre outras.  
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Contudo, uma análise mais cuidadosa indica que boa parte desse aumento de gasto entre 1997 e 

2015 não foi decorrência direta da CF88, e sim de decisões políticas que foram sendo tomadas ao 

longo desse período de quase 20 anos.  

Um primeiro ponto diz respeito à política de valorização do salário mínimo. A CF88 somente 

estabelece que seu poder de compra deve ser mantido ao longo do tempo – ou seja, ele deve ser 

corrigido apenas pela inflação. Entretanto, o reajuste médio real efetivamente praticado entre 

1997 e 2015 foi de cerca de 4,2% a.a. Entre 1997 e 2007, essas decisões eram totalmente 

discricionárias, refletindo uma barganha entre Congresso e Executivo. Entre 2008 e 2010 foi 

adotada, informalmente, a regra atual, que considera a variação real do PIB de dois anos antes (se 

positiva), mais a inflação do INPC do ano anterior. Para o período 2011-2019, essa regra se tornou 

uma lei.  

Como resultado dessa política, o poder de compra atual do salário mínimo nacional está 

aproximadamente 31% acima da média histórica 1940-2015 e 54% acima da média observada em 

1988-2015.  

Da alta de quase 5 pp do gasto primário em 1997-2015, aproximadamente metade adveio da 

política de reajustes do salário mínimo bem acima da inflação praticada por todos os governos, 

sem exceção, desde 1995. É bem verdade que a CF88, ao vincular tanto o piso previdenciário 

como os benefícios assistenciais ao salário mínimo nacional, potencializou os efeitos desta variável 

– a qual, idealmente, deveria servir apenas como um balizador do mercado de trabalho. 

Entretanto, a CF88, como já dito, apenas estabelece a manutenção do poder de compra do salário 

mínimo ao longo do tempo. 

Além disso, outras políticas colocadas em prática em 1997-2015 também pressionaram o gasto 

primário nesse período: i) a criação e ampliação da cobertura do programa Bolsa-Escola/Bolsa-

Família, a partir de 2001 (com impacto de cerca de 0,5 pp do PIB); ii) gastos efetivos com Saúde e 

Educação bem acima dos mínimos constitucionais, em pouco mais de 1 pp do PIB (no caso da 

Educação, isto inclui a criação do FUNDEB em 2007 e ampliação do FIES em 2010, entre outras); e 

iii) a chamada “desoneração da folha”, instituída a partir de 2011 e ampliada até 2014, 

impactando a despesa em cerca de 0,5 pp do PIB (embora seja uma renúncia, ela é classificada 

como despesas primária do governo central de modo a não afetar o resultado de arrecadação do 

INSS em termos da contabilidade pública).  

Ou seja: somando todos os fatores acima, tem-se quase 4,5 pp do PIB de pressão sobre os gastos 

em 1997-2015 não decorrentes diretamente da CF88. Assim, aproximadamente 90% do aumento 

do gasto nesse período não foi reflexo inequívoco das obrigações/direitos estabelecidos pela 

CF88. 

Desse modo, alterações nessas políticas já seriam suficientes para mudar a trajetória do gasto sem 

necessariamente envolver mudanças na Constituição. Isso não significa dizer que algumas regras 

constitucionais não devam ser alteradas, em especial aquelas envolvendo as regras de acesso à 

Previdência – dada a grande e inesperada mudança de nossa demografia desde 1988 e também a 
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vinculação do piso previdenciário e assistencial ao salário mínimo. Com a aprovação da PEC 

241/2016, alterações na Constituição são inevitáveis, já que a despesa primária do governo central 

terá que chegar a algo entre 14% e 15% do PIB em 2026. 

   Bráulio Borges - Economista-sênior da LCA e pesquisador-associado do IBRE/FGV 

10. Em Foco IBRE: A virada da confiança e os riscos na recuperação 

Após dois anos em forte queda, os indicadores de confiança deram sinais de virada nos últimos 

meses. O caso da indústria, com turning point já identificado por algoritmos tradicionais de 

datação de ciclos em agosto do ano passado, é o mais avançado. Nos outros segmentos, assim 

como no caso do consumidor, a alta começou depois, tem sido menos pronunciada e muito 

concentrada nos componentes de expectativas, o que vem suscitando um debate sobre a forma 

correta de uso desses indicadores como sinalizadores do estado real contemporâneo da 

economia. 

Essa discussão não chega a ser inédita nem exclusiva do Brasil. Em novembro deste ano, por 

exemplo, a Comissão Europeia reunirá especialistas para discutir se o longo período de 

desempenho pífio da economia teria levado a alterações na referência de “normalidade” por 

parte dos agentes econômicos e se esse “novo normal” estaria influenciando a relação entre 

variáveis de sondagens e variáveis quantitativas.  

Aqui, oferecemos algumas considerações sobre as relações entre os resultados recentes das 

sondagens e suas implicações para a análise cíclica da economia brasileira. O que, afinal, podemos 

depreender da alta recente dos indicadores de Sondagem, principalmente aqueles ligados às 

expectativas?  

Deixando de lado considerações sobre aspectos mais subjetivos desses indicadores e nos atendo à 

sua relação com os ciclos econômicos, o turning point da confiança industrial de agosto de 2015 

teria representado o fim de uma fase de desaceleração do setor e o início de uma etapa de 

aceleração. O que gostaríamos de saber é se estes indicadores podem nos ajudar a identificar a 

efetiva saída de recessão.  

Mello e Figueiredo  (2014)5 mostraram que a incorporação do ICI a modelos univariados aumenta 

a capacidade explicativa no presente e em previsões de curto prazo. Bittencourt et al.   (2016) 

encontraram resultados similares também para o Índice de Confiança do Consumidor, usando 

modelos que incorporavam componentes autorregressivos e variáveis exógenas. O problema é 

saber se esses modelos funcionam consistentemente nas diferentes fases do ciclo de negócios. 

Paulo Picchetti mostrou no Boletim de Agosto que os coeficientes de uma regressão que associa 

previsões da Sondagem para a produção e a produção física da indústria vêm se alterando 

significativamente desde o início da atual recessão.  

                                                           
5 Mello, E. P. G.; Figueiredo, F. M. R. (2014). Assessing the short-term forecasting power of confidence indices. Working paper, 

Banco Central do Brasil; 2 Bittencourt V., Campelo A. and Malgarini M. (2016), Does  consumer confidence help forecasting 

consumption spending in Brazil ? Evidence from Survey Data, Working paper, FGV/IBRE. 
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Gráfico 16: Limiar de Significância das Expectativas para a 
Produção 

 (proporção de respostas desfavoráveis nas perguntas relacionados ao 
presente da Sondagem da Indústria; Limiar de significância e 

recessões datadas pelo CODACE) 

 

Fonte e elaboração: IBRE/FGV. 

Um refinamento desse resultado foi 

buscado na estimação de um modelo 

no qual os coeficientes de regressão 

podem variar ao longo de regimes 

caracterizados endogenamente pelo 

nível de uma determinada variável. 

Considerando a produção física da 

indústria de transformação como 

variável dependente, uma 

especificação dinâmica envolvendo 

seus valores defasados e a pergunta 

sobre produção prevista (maior) da 

sondagem como regressores, 

considerou-se o índice da situação 

atual (desfavorável) da Sondagem 

como a variável de identificação de 

regimes. O modelo encontrou 

endogenamente dois regimes, e um limiar de 22,3% para a variável do ISA. Para valores abaixo 

deste limiar, o coeficiente associado à pergunta sobre produção esperada (defasada em 3 meses, 

de acordo com a natureza da pergunta na Sondagem) mostrou-se positivo e significativo. Já para 

valores acima do limiar, o coeficiente perde a significância estatística.  O Gráfico 16 mostra que 

esse limiar possui uma associação clara com os períodos das recessões datadas pelo CODACE. 

Esse tipo de resultado desloca a ênfase das informações contidas na Sondagem para os 

indicadores da situação atual, que de um lado qualificam os de expectativas, e por outro 

apresentam uma relação mais consistente com os turning points do nível de atividade.  

Dessa forma, uma opção neste momento é o uso destas variáveis em Nowcasting do nível de 

atividade ou mesmo em modelos que procuram reproduzir uma interação dinâmica entre as 

variáveis quantitativas e qualitativas. Em primeiro lugar, não há recuperação consistente dos 

índices de confiança sem que os indicadores que medem a percepção sobre o estado atual dos 

negócios também avancem, confirmando as expectativas, com uma defasagem que costuma 

oscilar entre um e quatro meses. Adicionalmente, essas variáveis não têm apresentado o mesmo 

tipo de descolamento que as variáveis de expectativas em períodos recessivos, considerando-se 

exercícios análogos ao descrito acima, feito para as previsões de produção.  

Como descrito na Seção de Expectativas deste Boletim, o setor industrial vem mostrando um 

comportamento sui generis em 2016. Num primeiro momento, esse segmento parecia antecipar 

uma recuperação (mais rápida) da economia, via setor externo, beneficiando-se de um nível de 

câmbio mais depreciado do que em anos anteriores. No início do segundo semestre, após o 

retorno do câmbio oficial a um nível de R$3,20, a dinâmica de recuperação pela via externa 

perdeu força e o segmento caiu no vácuo de uma demanda interna ainda incipiente.  
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O comportamento dos componentes cíclicos da indústria desagregada por grandes setores ajuda a 

identificar padrões ligados à entrada e saída de recessões. De caráter bem mais volátil, os setores 

de bens de capital e bens de consumo duráveis antecipam os turning points da indústria, sendo 

seguidos com defasagem de alguns meses pelos setores de bens intermediários e de bens de 

consumo não-duráveis, estes bem menos voláteis. Estimando estes componentes cíclicos com os 

últimos dados disponíveis (até agosto), percebe-se que os setores de bens de consumo duráveis e 

de capital estão na transição entre a fase de desaceleração da queda para a fase de início da 

retomada.  

Nesse contexto, o “soluço” da produção em agosto, avaliado na margem, poderia ser interpretado 

como decorrente parcialmente de problemas de oferta, como reportado pela imprensa, ou como 

um ajuste na velocidade possível de retomada. O setor estaria numa fase intermediária, de 

estagnação, em transição para uma fase de crescimento, cuja força, no entanto, permanece 

incerta. 

Nos próximos trimestres, o timing de saída da recessão, tanto para a indústria quanto para os 

outros setores, dependerá da recuperação do mercado interno. Para isso, será necessário que 

empresas e consumidores percebam uma redução das incertezas associadas ao ambiente político 

e que a economia receba injeções de ânimo após mais de dois anos de bombardeio negativo. As 

chances para a ocorrência de uma sequência virtuosa de novos fatos vêm aumentando, embora, 

como analisado neste Boletim, desta vez a recuperação tenda a ser mais lenta do que em outras 

recessões brasileiras. 

             Aloisio Campelo Jr. e Paulo Picchetti 

Revisão Editorial do Boletim Macro IBRE: Fernando Dantas 
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