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Retomada da economia ajuda, mas não resolve tudo 

Uma das coisas que mais dificulta a análise econômica, mas também a torna tão interessante, é 
que a expectativa dos agentes econômicos tem grande influência sobre o que acontece de fato na 
economia. Assim, se as pessoas acreditam que as coisas vão dar certo, a chance de sucesso 
aumenta, e vice versa. Nesse sentido, a onda de otimismo que vai tomando conta do país, a 
começar pelo mercado financeiro, é uma boa notícia. Por canais variados, ela vai estimular a alta 
do consumo e, eventualmente, espera-se, do investimento, reduzindo a ociosidade da economia e 
elevando o emprego, com repercussões positivas sobre as contas públicas e a saúde financeira das 
empresas e das famílias. 

Essa visão positiva sobre a economia resulta de uma combinação de boa gestão da política 
econômica, inclusive de reformas que avançam, a despeito da confusão política, e de surpresas 
positivas diversas. Entre estas está a recuperação generalizada do crescimento global que, sem 
gerar pressões inflacionarias, não alterou a perspectiva de que a liquidez internacional permaneça 
elevada. Ainda na área externa, também podem ser incluídas nas surpresas positivas o 
enfraquecimento do dólar e a alta no preço das commodities, que ajudam a fortalecer o real e 
nossas contas externas. 

Também temos tido boas surpresas no plano doméstico. Uma delas foi uma aceleração mais forte 
e diversificada da produção do que antecipava. Os indicadores de atividade econômica divulgados 
nas últimas semanas revelam que a economia brasileira tem tido um desempenho superior ao que 
nós e o mercado prevíamos. Tivemos um segundo trimestre relativamente bom, mas ainda 
dependente de fatores pontuais, como a liberação das contas inativas do FGTS, que permitiram 
um crescimento do consumo de 1,4% em relação ao primeiro trimestre, mas a tendência é que a 
recuperação se fortaleça. 

Acreditamos que o consumo privado deve continuar liderando o processo de retomada da 
economia, por conta do aumento do poder de compra das famílias, em decorrência da deflação de 
itens ligados à alimentação domiciliar, da melhora das perspectivas de crédito para pessoas físicas 
e da redução do endividamento das famílias. Esse processo de melhora no balanço financeiro 
doméstico será ainda reforçado pela continuidade da redução da taxa de juros ao longo dos 
próximos meses. 

Outra surpresa positiva tem sido a queda mais acentuada do que se esperava da taxa de 
desemprego, que também corrobora um cenário mais favorável para o consumo. 
Independentemente de ter sido o setor informal a liderar o aumento da população ocupada, a 
queda da taxa de desemprego -- de 13,7% para 12,3%, entre o primeiro e o terceiro trimestre 
(previsão do IBRE) -- representa um aumento de quase 2 milhões de pessoas na população 
ocupada.  

Pelo lado da oferta, os dados referentes ao terceiro trimestre mostram um crescimento mais 
robusto e espalhado entre os diversos setores – leia-se, menos dependente da agropecuária. Os 
dados de produção industrial e comércio varejista vêm apontando aceleração do ritmo de 
crescimento nos últimos meses. Mesmo os serviços, apesar de ainda rodarem em patamares 
deprimidos, vêm mostrando recuperação. 
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Um destaque é a produção da indústria de transformação. Este setor já acumula um crescimento 
de 2% nos meses de maio a junho, liderado pelo bom resultado da produção de bens de capital, 
que cresceu 8% no mesmo período, ainda que o atual patamar de produção do setor seja similar 
ao nível de 2006! Para agosto esperamos estabilidade na produção agregada, mas a previsão é 
que a produção de bens de capital continue mostrando um crescimento robusto.  

A alta na produção de bens de capital é sinal de que também o investimento começa a dar sinais 
de vida, depois da gigantesca contração corrida em 2014-16. Nesse sentido, também chama a 
atenção o aumento da importação de bens de capital em agosto. Ou seja, há uma perspectiva um 
pouco mais favorável para o investimento em máquinas e equipamentos neste trimestre. 
Contudo, o péssimo desempenho da construção civil deve fazer com que no terceiro trimestre de 
2017 se observe outra vez um número negativo para o investimento. O pífio desempenho da 
formação bruta de capital fixo ainda é uma preocupação sobre a capacidade de recuperação 
sustentável da economia. 

Com esse cenário delineado, nossa expectativa é que a economia brasileira cresça 0,8% em 2017 e 
2,4% em 2018, contando com os impactos defasados do ciclo de queda da taxa básica de juros e 
de um câmbio bem comportado, influenciado pela redução dos prêmios de risco-país.  

Estamos relativamente otimistas em que essa aceleração do PIB não vai impedir que a inflação 
permaneça baixa. Esta é outra dimensão em que as surpresas têm disso positivas, não apenas em 
relação aos preços de alimentos, mas também aos serviços e a bens mais sensíveis à taxa de 
câmbio. Como exemplificado pelo resultado do IPCA-15 de setembro, os preços ao consumidor 
têm subido sistematicamente menos que o previsto pelos analistas, dando espaço para um 
relaxamento da política monetária também surpreendente, em que pesem as turbulências 
políticas. 

Expectativas positivas ajudam muito, mas não resolvem tudo. Nem a retomada atual será capaz de 
sozinha dotar o país de fundamentos econômicos sólidos, tornando-o mais resistente a choques. 
Neste sentido, não se deve esquecer que o principal motivo para a queda do nosso prêmio de 
risco é o cenário global muito positivo para os países emergentes. 

Acreditamos na permanência, por um período prolongado, desse cenário externo favorável, com 
juros globais baixos, enfraquecimento do dólar e relativa pressão altista nas cotações de ativos 
reais, como commodities. Um cenário em que o Brasil continuará a ser amplamente beneficiado. 
Ou seja, é uma janela de oportunidade para o Brasil tentar fortalecer seus fundamentos e, em 
especial, resolver os seus imensos desafios fiscais.  

O ajuste das contas públicas é pré-requisito para a retomada do crescimento econômico 
sustentado. O problema fiscal não é exclusividade do governo federal, muito pelo contrário. 
Estados e municípios estão à beira da insolvência. E a Emenda Constitucional (EC) 95, que 
estabelece um teto para o crescimento dos gastos públicos, não será viável sem uma ampla 
reforma da Previdência e de toda uma reavaliação dos gastos públicos.  

O quadro externo favorável e cenário econômico doméstico mais benigno vão reduzir o senso de 
urgência da agenda de reformas, que também será atrapalhada pela crise política e a eleição em 
2018. Isso tende a ocorrer especialmente em relação às medidas de ajuste fiscal. Não obstante, as 
reformas vão continuar necessárias; e essas não são poucas: estamos apenas no estágio inicial 
desse longo processo, sem o qual continuaremos reféns de ciclos curtos de otimismo, que logo 
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dão lugar a novas crises. Assim, mesmo em um cenário econômico mais favorável, as incertezas 
permanecem.    

Dito isso, as demais seções desta edição do Boletim apresentam os seguintes destaques: 

1. Em relação ao nível de atividade, revisamos nossa previsão de crescimento do PIB no 
terceiro trimestre de 0,1%TsT para 0,3% na comparação com o segundo trimestre. Excluindo a 
agropecuária, o desempenho do PIB deverá ser ainda mais expressivo, com crescimento de 1,1% 
TsT. Isso mostra que a melhora das expectativas para a economia este ano não se deve apenas ao 
desempenho da agropecuária: os dados de produção industrial, do comércio varejista e dos 
serviços vêm apontando desde maio aceleração do ritmo de crescimento.  (Seção 1) 

2. Os nossos indicadores de confiança também corroboram o cenário mais otimista, de 
recuperação da atividade econômica. Nos últimos meses, os indicadores de confiança das 
empresas mostraram uma tendência de alta. Os indicadores de situação atual continuaram 
avançando entre maio e agosto, dando mais segurança da sustentabilidade da recuperação do que 
ocorreu no ano passado, quando a alta da confiança foi inteiramente determinada por uma 
melhora das expectativas. Porém, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) continuou em queda 
nos últimos meses, a despeito da melhora no consumo das famílias. Outro motivo de preocupação 
é o Indicador de Incerteza Econômica da FGV/IBRE, que se mantém em patamar nunca antes 
observado durante períodos de expansão econômica nas duas últimas décadas. (Seção 2) 

3. Como já colocado, o desempenho do mercado de trabalho também tem sido melhor que o 
esperado. Esse avanço é visível tanto nos dados mais recentes de emprego formal do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), como nos últimos números da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC). Diante disso, revisamos nossa previsão 
para a taxa de desemprego deste ano de 13% para 12,8% e para o ano que vem, de 12,6% para 
12,3%. Registre-se, contudo, que um ponto de preocupação é que a redução da taxa de 
desemprego é explicada principalmente por um crescimento mais vigoroso do emprego informal.  
(Seção 3) 

4. Em termos de inflação, as notícias são ainda mais animadoras. Uma semana antes da 
divulgação do IPCA do mês de agosto, três dos top five de curto prazo, consultados pelo Banco 
Central, previam taxa igual ou superior a 0,34%. Como se sabe, o resultado foi de 0,19%. A maior 
parte do desvio de 0,15 ponto percentual se deveu à queda não antecipada dos preços dos 
alimentos para consumo domiciliar. Estes preços devem continuar bem comportados. No entanto, 
parece inevitável uma elevação da taxa inflacionária para os próximos meses e em 2018. Ainda 
que a safra do próximo ano seja tão farta quanto a deste, conservando-se em nível recorde, não 
há como esperar nova redução de preços de alimentos. A aceleração, contudo, não deverá trazer 
ameaça ao cumprimento da meta. A economia, cuja retomada é cada vez mais evidente, precisa 
absorver um imenso contingente de desempregados e um elevado grau de ociosidade nas 
indústrias antes que se volte a falar de pressões inflacionárias. (Seção 4) 

5. Nosso analista de política monetária discute se houve um overkill na política monetária 
adotada pelo Banco Central. Sua avaliação é que o BC agiu corretamente, pois não é possível 
afirmar que teríamos tido os mesmos resultados caso as autoridades monetárias tivessem 
promovido queda mais rápida dos juros. Para ele, os que se mostram simpáticos à hipótese do 
“atrás da curva” parecem tomados de insatisfação perene. Reclamam quando a inflação demora a 
cair, e protestam quando cede rapidamente. Também não parece razoável argumentar que as 
ações do BC prejudicaram a atividade econômica. A recessão já estava plenamente instalada 
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quando a nova diretoria assumiu. Na verdade, a política monetária tem sido fundamental para a 
retomada da economia, pois permitiu queda sustentada e mais acentuada dos juros e trouxe 
ganhos reais de salário para muita gente. Difícil pensar em contribuição mais eficaz à recuperação 
econômica. (Seção 5) 

6. Na seção dedicada à política fiscal, o tema é o efeito da queda da taxa de juros sobre o 
déficit nominal e a dívida pública. Até o ano passado, além da piora do primário, a alta da Selic foi 
um fator importante para o aumento da dívida pública. Mas em um ano e meio a despesa com 
juros nominais caíram 2,3% do PIB, enquanto o resultado primário continuou apresentando 
deterioração. Olhando para a frente, a expectativa é que a redução dos juros nominais tenda a 
diminuir o ritmo de crescimento da dívida pública, mas não o suficiente para estabilizá-la. O 
resultado primário tende a continuar deficitário pelos próximos anos, gerando ainda mais pressão 
para o encaminhamento de reformas que visem a sanar as contas públicas. (Seção 6) 

7. Na análise do setor externo brasileiro, o Boletim destaca que houve uma mudança 
importante em relação ao cenário apresentado em nossa última atualização (Boletim Macro de 
junho/2017). Naquele momento havia sinais de piora nas condições domésticas (o que, em termos 
da conta corrente, se resume à combinação de crescimento para baixo, câmbio para cima e recuo 
dos termos de troca), mas agora há indicações de reversão dessas tendências. Já nas condições 
externas, o processo de melhora nos últimos meses não só ganhou sobrevida como se 
intensificou. 

8. Com isso, ajustamos levemente o déficit em conta corrente de 2017, para US$ 8,0 bilhões 
(anterior: US$ 10 bilhões), o que seria equivalente a 0,4% do PIB. Para 2018, esperamos aumento 
do déficit em conta corrente para aproximadamente US$ 20 bilhões (1,0% do PIB). Se confirmado, 
o esperado aumento do déficit em conta corrente a partir do final deste ano constituiria na 
verdade uma boa notícia, pois seria resultado da consolidação e aceleração do processo de 
recuperação ora em curso na economia brasileira.  (Seção 7) 

9. O Panorama Internacional desta edição do Boletim foca a questão da relação entre 
desemprego e inflação nos países desenvolvidos. Um dos fenômenos mais intrigantes do 
ambiente econômico internacional dos dias de hoje é a recuperação da atividade e a expressiva 
queda do desemprego nas principais economias avançadas não terem provocado (pelo menos até 
agora) alta significativa dos salários nominais e dos preços de maneira geral. Isto também ocorreu 
nos EUA na década de 1960, mas depois houve um rápido aumento da inflação. Se o presidente 
Trump conseguir dar curso às ideias por ele defendidas durante a campanha eleitoral e fizer com 
que o Congresso aprove um programa de forte expansão fiscal, poderemos finalmente ver a 
inflação subir nos Estados Unidos. Esse, porém, não parece ser o cenário mais provável, pois há 
preocupação no Congresso com o já elevado endividamento. Sendo assim, acreditamos que a 
inflação e os juros nos EUA continuarão “bem comportados”.  (Seção 8) 

10. O Observatório Político, de autoria do Prof. Octavio Amorim Neto, faz uma instigante 
análise sobre o (des)equilíbrio de Poderes. A atual ordem constitucional brasileira, se é que se 
pode chamá-la de ordem, está longe de caracterizar-se pelo equilíbrio de poderes preconizado 
pela Carta de 1988, equilíbrio que deveria ser gerado, ao longo do tempo, por um dinâmico 
sistema de freios e contrapesos. Teoricamente, há duas maneiras de resolver, no médio prazo, os 
problemas que afligem nossa dinâmica constitucional: amplas reformas institucionais e a 
emergência de uma coalizão majoritária e coesa a partir das urnas de 2018, coalizão capaz de dar 
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estabilidade às relações políticas entre os Poderes da República. Porém, no momento atual, 
nenhuma das duas alternativas parece provável, segundo o autor. (Seção 9) 

11. Finalmente, a seção Em Foco, de autoria de Silvia Matos, apresenta as principais projeções 
macroeconômicas para a economia brasileira. A seção enuncia no próprio título que a situação 
fiscal preocupa, mesmo com sinais nítidos de melhora da economia. (Seção 10) 

 

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

Atividades 
2017.III 

(TsT) 
2017.III 
(AsA) 

2017 

Consumo das Famílias 0,7% 1,9% 0,9% 

Consumo do Governo 0,6% -1,0% -1,3% 

Investimento -0,3% -2,9% -3,6% 

Exportação 5,8% 10,7% 7,7% 

Importação 6,3% 5,1% 4,4% 

PIB 0,3% 1,4% 0,8% 

Agropecuária -3,8% 10,6% 12,8% 

Indústria 0,8% 0,5% -0,4% 

Extrativa 1,5% 4,6% 7,1% 

Transformação 1,6% 2,8% 1,1% 

Construção Civil -0,6% -5,4% -5,7% 

Eletricidade e Outros -0,2% 0,5% 1,5% 

Serviços 0,4% 0,6% 0,0% 

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Gráfico 1: PIB com Ajuste Sazonal (TsT) 

 

                         Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 

  

1. Atividade Econômica                                                                                                                                                                                    

PIB sem agropecuária deve registrar avanço expressivo neste terceiro trimestre 

O crescimento de 0,2% na passagem do primeiro 

para o segundo trimestre de 2017, resultado 

superior às expectativas do IBRE e do mercado, 

consolida a percepção de que a retomada da 

economia brasileira está definitivamente em 

curso. Para o terceiro trimestre, a expectativa 

até o momento é de crescimento de 0,3% TsT 

(1,4% AsA) para o PIB. Excluindo a agropecuária, 

o desempenho do PIB deverá ser ainda mais 

expressivo, com crescimento de 1,1% TsT (1,1% 

AsA) (Gráfico 1). A projeção de crescimento de 

2017, por sua vez, foi revisada de 0,3% para 

0,8% em virtude principalmente de uma maior 

contribuição da agropecuária, tanto no PIB do 

segundo trimestre quanto na trajetória esperada 

para a segunda metade do ano (Tabela 1). O 

Monitor do PIB-IBRE/FGV de julho, por sua vez, 

registrou crescimento de 0,1% MsM (1,3% AsA). 

A melhora das expectativas para a economia este ano, contudo, não se deve apenas ao 

desempenho da agropecuária, já que os dados de produção industrial e comércio varejista, e 

mesmo de serviços – apesar de estes ainda rodarem em patamares deprimidos –, vêm apontando 

desde maio aceleração do ritmo de crescimento. Até o momento, a maior surpresa com os dados 

de atividade foi o expressivo 

crescimento das importações de bens 

de capital no mês de agosto após treze 

meses de retração em sequência, o que 

poderá impulsionar o investimento 

neste terceiro trimestre. Porém, o 

péssimo desempenho da construção 

civil contribui para um resultado ainda 

negativo do investimento no trimestre. 

O pífio desempenho do investimento, 

que se contraiu 0,7% no segundo 

trimestre, ainda é uma preocupação 

sobre a capacidade de recuperação da 

atividade econômica. 
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Gráfico 2: Índices de Confiança Empresarial e do Consumidor 

(Dados padronizados e dessazonalizados) 

 

                         Fonte e elaboração: IBRE/FGV. 

De qualquer maneira, o consumo das famílias deve continuar liderando o processo de retomada 

da economia. Além do impulso pontual proporcionado pelos recursos do FGTS, que em algum 

momento irá se exaurir, a melhora das perspectivas de crédito para pessoas físicas, a redução do 

endividamento das famílias e o aumento do poder de compra em decorrência da deflação de itens 

ligados à alimentação domiciliar vêm sustentando a retomada do consumo. Nos serviços, a 

recuperação do consumo continuará a beneficiar o setor de comércio, enquanto que a indústria e 

o boom agropecuário manterão o impacto favorável ao desempenho dos transportes. 

Com esse cenário delineado, nossa expectativa é que a economia brasileira cresça 0,8% em 2017 e 

2,4% em 2018, contando com os impactos defasados do ciclo de queda da taxa básica de juros e 

do patamar bem comportado do câmbio, influenciado pela redução dos prêmios de risco-país. As 

incertezas que permanecem nesse cenário alentador são o pleito eleitoral do ano que vem e a 

continuidade da agenda de reformas fiscais. 

         Silvia Matos e Julio Mereb  

2. Expectativas de Empresários e Consumidores                                      

Cenário melhora, mas incerteza atrasa recuperação 

Os indicadores de confiança de 

empresas e consumidores seguiram 

caminhos diferentes após o recuo que 

se seguiu à crise política de maio. O 

Índice de Confiança Empresarial (ICE) já 

retornou, em agosto, ao nível anterior 

à turbulência. Já o Índice de Confiança 

do Consumidor (ICC) continuou em 

queda nos meses seguintes.  

Apesar do tropeço dos índices de 

confiança, os resultados recentes das 

sondagens de tendência trazem boas 

notícias. Em primeiro lugar, o ajuste 

ocorreu somente pelo lado das 

expectativas. E, no âmbito empresarial, os indicadores de situação atual continuaram avançando 

entre maio e agosto, sugerindo um caminho virtuoso para a economia, ao contrário da alta da 

confiança observada no ano passado, inteiramente determinada por expectativas.  

A redução da inflação, o afrouxamento monetário e a liberação de recursos do FGTS ajudaram a 

promover uma aceleração do consumo das famílias, mas têm sido insuficientes para sustentar 

uma alta consistente do ICC este ano. A postura cautelosa dos consumidores parece estar 

relacionada à incerteza com o ambiente político e à avaliação ainda desfavorável sobre o mercado 

de trabalho. O Gráfico 3 compara o ICC e um indicador composto pela média de duas variáveis que 
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Gráfico 3: Índice de Confiança do Consumidor e Indicador de 
Bem-Estar* (ICC dessazonalizado e Indicador de Bem-estar 

padronizado e invertido, médias móveis trimestrais) 

 

*Média dos indicadores padronizados e invertidos de desemprego (PNAD) e de 
inflação (IPCA 12 meses).  

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

costumam influenciá-lo: as taxas de desemprego e de inflação.  Esse indicador é apresentado aqui 

de forma invertida (quanto maior 

melhor) de modo a facilitar a 

identificação do descolamento das duas 

séries na ponta.  

A concretização do cenário virtuoso 

traçado pelo mercado para desemprego 

e inflação levaria inevitavelmente à 

retomada da alta do ICC nos próximos 

meses, na ausência de crises políticas 

relevantes. Mas, por enquanto, a 

percepção subjetiva da população sobre 

a evolução da economia continua 

agindo neste ano como um fator de 

contenção do consumo.  

Se o consumo já deu o ar da graça nesta 

saída de recessão, os investimentos continuam travados. A Sondagem de Investimentos da 

Indústria da FGV/IBRE do terceiro trimestre registrou queda do ímpeto para a realização de 

investimentos em relação ao trimestre anterior, interrompendo uma sequência de cinco altas 

consecutivas. A incerteza em relação à execução dos planos de investimento foi identificada na 

pesquisa como um fator estatisticamente significativo para a piora das previsões. Por outro lado, o 

recorde de empresas prevendo estabilização do ritmo de realização de investimentos nos meses 

seguintes parece retratar uma postura de se “esperar para ver”, o que pode facilitar uma revisão 

mais rápida no sentido contrário, no caso de estabilização do quadro político e econômico.  

Reportamos em meses anteriores que alguns indicadores da Sondagem da Indústria úteis na 

identificação de períodos recessivos continuavam a dar sinais dúbios em 2017, sugerindo uma 

“fase de transição”. Com os últimos resultados, e mesmo após o tropeço da confiança do setor em 

junho, um modelo de probabilidade de recessão composto somente por essas variáveis 

finalmente aponta para o final do período recessivo, mostrando que a percepção de solidez da 

recuperação se espalha pelo setor produtivo.  

Continua a causar preocupação, no entanto, o fato de o Indicador de Incerteza Econômica da 

FGV/IBRE se manter em patamar nunca antes observado durante períodos de expansão 

econômica nas duas últimas décadas. 

          Aloisio Campelo Jr. e Viviane Seda Bittencourt 
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Gráfico 4: Evolução do Estoque de Emprego Formal CAGED                  
(em milhões) 

 

Fonte: Caged (MTE). Elaboração: IBRE/FGV. 

Gráfico 5: Evolução da Taxa de Desemprego PNADC (em %) 

 

Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: IBRE/FGV. 

3. Mercado de Trabalho                                      

Aumenta nosso otimismo com o mercado de trabalho 

O mercado de trabalho tem 

apresentado sucessivas melhoras nos 

últimos meses. Esse avanço pode ser 

verificado tanto pelos dados mais 

recentes de emprego formal do 

Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED) como pelos 

últimos números da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios Contínua 

(PNADC). Mais especificamente, em 

julho o saldo de emprego do CAGED 

registrou criação líquida de 35,9 mil 

postos de trabalho. Esse resultado 

repete a sequência de altas na geração 

de vagas observada desde abril de 

2017, como podemos notar no Gráfico 4. Na maior parte dos meses, desde abril, a criação de 

vagas chegou inclusive a superar as expectativas dos analistas (ver também o Gráfico 4). Em 

agosto, o saldo do CAGED apresentou nova criação líquida de vagas (+35,5 mil postos).  

Paralelamente, a taxa de desemprego da PNADC alcançou o nível de 12,8% em julho, ante 13,0% 

no mês anterior. O resultado de julho constitui a quarta queda consecutiva do ano, como pode ser 

observado no Gráfico 5. Nesse mesmo gráfico, também é possível notar que o resultado 

observado no desemprego de julho repete uma sequência de sucessivas surpresas positivas 

verificadas nos últimos meses – isto é, os dados observados de desemprego têm apresentado 

resultados inferiores àqueles esperados 

por analistas de mercado.  

Contudo, apesar da sequência de 

resultados muito favoráveis no 

mercado de trabalho, notamos que 

muito dessa recuperação é proveniente 

de um crescimento mais vigoroso do 

emprego informal, o que pode ser 

observado no Gráfico 6. Nele, verifica-

se uma aceleração no crescimento da 

População Ocupada (PO) ao longo dos 

últimos meses. Esse indicador, que 

considera o total de trabalhadores 

empregados formalmente e 
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Gráfico 6: Evolução do Emprego (var. AsA em %) 

 

Fontes: PNADC (IBGE), CAGED (MTE), PIB Monitor (IBRE/FGV).                                        
Elaboração: IBRE/FGV. 

Tabela 2: Projeções Revisadas do Mercado de Trabalho 2017-18 

 

 

Fontes: Projeções do IBRE para o CAGED (MTE) e a PNADC (IBGE).                      
Elaboração: IBRE/FGV. 

informalmente na economia, tem 

crescido de forma mais acelerada do 

que o estoque de emprego formal do 

CAGED. Este último se mantém em 

trajetória de expansão lenta e gradual 

desde março de 2016, mês em que 

apresentou o pior resultado em termos 

de variação no ano contra ano. 

A partir dos resultados mais favoráveis 

apresentados pelo mercado de 

trabalho, puxados sobretudo pela 

maior aceleração do emprego informal, 

realizamos uma revisão das nossas 

projeções para 2017-18. Os cenários 

revisados são apresentados na Tabela 2. Nessa tabela, é possível notar que os dados mais fortes 

do mercado de trabalho levaram a uma redução nas nossas projeções, de 0,2 ponto percentual 

(pp) na média do desemprego para 2017 e 0,3 pp para 2018. Paralelamente, em função do menor 

dinamismo no crescimento do emprego formal, o cenário de emprego do CAGED permanece 

praticamente inalterado, havendo até ligeira piora na projeção de 2017.  

A revisão do nosso cenário para o 

mercado de trabalho reflete uma 

mudança de percepção sobre a 

trajetória esperada do emprego não 

apenas em termos quantitativos, mas 

também em dimensão mais 

qualitativa. A principal mudança em 

termos qualitativos está no fato de 

passarmos a considerar uma menor 

volatilidade no ritmo de crescimento da PO. Conforme explicado em edições anteriores deste 

Boletim de Conjuntura, acreditávamos que haveria maior volatilidade na PO em função de um 

elevado fluxo de trabalhadores, hora predominando o forte ingresso no emprego informal e hora 

prevalecendo a saída na direção da desocupação. No entanto, os últimos dados observados 

(PNADC) têm refutado a nossa tese, apresentando não somente uma volatilidade na PO menor do 

que a esperada, como também um aumento contínuo e regular deste indicador. Logo, revisamos 

nosso cenário, procurando incorporar essa maior estabilidade que vem sendo verificada no 

crescimento da PO e, consequentemente, projetando quedas mais sustentáveis do desemprego.  

As novas projeções representam, portanto, uma revisão em direção a um cenário mais otimista 

para a trajetória do mercado de trabalho em 2017 e 2018. É preciso ressaltar, entretanto, que 
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essas revisões pouco alteram o cenário projetado de emprego formal. Portanto, nossa visão mais 

otimista está baseada na presunção de uma recuperação mais intensa do emprego informal. 

                             Bruno Ottoni Eloy Vaz e Tiago Cabral Barreira  

4. Inflação   

Surpreendeu de novo 

Pela repetição, o fato já se incorporou à normalidade: uma vez mais a inflação surpreendeu e 

registrou variação inferior às melhores estimativas. Para três dos top five de curto prazo, 

consultados pelo Banco Central uma semana antes da divulgação do IPCA, a taxa de agosto seria 

igual ou superior a 0,34%. Como se sabe, o resultado não passou de 0,19%. A maior parte do 

desvio de 0,15 ponto percentual se deve à queda não antecipada dos preços dos alimentos para 

consumo domiciliar. Esse conjunto de produtos apresentou recuo de 1,84%. Em 12 meses, a 

queda alcançou 5,19%. A razão, reiterada pelo IBGE, foi a produção agropecuária recorde, 

responsável pela alta do PIB no primeiro trimestre.  

A contribuição dos preços dos alimentos para conter a taxa de inflação de agosto teve amplitude 

suficiente para acomodar uma elevação de 7,19% no preço da gasolina. Esse aumento, resultante 

de acréscimo na incidência de PIS e COFINS sobre o combustível, provocou, no momento em que 

foi anunciado, uma inversão da trajetória da taxa de inflação esperada para 2017, que vinha, 

desde o início do ano, em declínio praticamente ininterrupto. Essa inversão, que elevou a 

estimativa de 3,26% para 3,53%, durou quatro semanas, ao fim das quais a taxa recomeçou a cair, 

atingindo 3,14%, segundo o Boletim Focus de 8 de setembro. 

Ainda que próxima do limite inferior da meta de inflação, de 3%, a taxa projetada supera o 

resultado acumulado nos 12 meses até agosto, de 2,46%. Trata-se, sem dúvida, de um número 

nada habitual, atingido momentaneamente apenas uma vez após o plano Real, em 1998. Numa 

comparação com países da América Latina, o Brasil exibe uma taxa inferior às de México, 

Colômbia e Peru, que desde a década passada vinham sendo mais eficazes no enfrentamento da 

inflação. Entre as nações avançadas, a taxa brasileira está abaixo da inglesa, de 2,6%. Nos meses à 

frente, todavia, a inflação voltará a subir, pela gradativa atenuação da bonança dos alimentos, 

convergindo para a mediana das projeções coletadas pelo Banco Central.   

De volta aos números de agosto, embora o assunto dominante seja a baixa dos alimentos, cabe 

mencionar o desempenho dos serviços. A taxa desse grupo de itens foi de 0,01%, maior apenas 

que a de julho de 2014. Naquele mês, com o término da Copa do Mundo, os preços de hotéis e 

passagens aéreas, entre outros, voltaram aos níveis anteriores ao torneio, compensando altas 

prévias. Em agosto de 2017, o IBGE registrou variações negativas inéditas em mensalidades de 

cursos superiores e aluguéis residenciais, imagens fiéis da retração nos dois mercados. 

Agosto marcou também o fim da deflação dos IGPs, depois de cinco meses. Não foi o ciclo mais 

longo de taxas negativas, mas foi o que acumulou o maior percentual de queda. O IGP-DI, por 

exemplo, registrou redução de 3,35%, de abril a agosto. O retorno ao terreno positivo está sendo 



12 |   

 

 

capitaneado pela recuperação dos preços do minério de ferro e dos combustíveis. Enquanto isso, 

dois grupos permanecem com variações abaixo de zero: produtos agropecuários e materiais para 

manufatura, o que pode significar moderação adicional de preços no varejo. 

Mesmo assim, a elevação da taxa inflacionária prevista para os próximos meses parece inevitável 

e prosseguirá em 2018. Ainda que a safra do próximo ano seja tão farta quanto a deste, 

conservando-se em nível recorde, não há como esperar nova redução de preços de alimentos. A 

aceleração, contudo, não deverá trazer ameaça ao cumprimento da meta. A economia, cuja 

retomada é cada vez mais evidente, precisa absorver um imenso contingente de desempregados e 

um elevado grau de ociosidade nas indústrias antes que se volte a falar de pressões inflacionárias.      

 Salomão Quadros e André Braz 

5. Política Monetária    

Overkill de política monetária? 

Um simples exercício de projeção deixa clara a possibilidade de a taxa de inflação de 2017 fechar o 

ano em patamar inferior a 3,0%. Considerando o acumulado dos próximos quatro meses, taxas 

mensais abaixo do equivalente a 0,25% em setembro e 0,37%, em média, de outubro a dezembro 

produziriam esse resultado.  

Tal possibilidade tem levado alguns analistas a afirmar que, ao longo do ciclo de baixa da taxa 

Selic, o Banco Central teria se posicionado “atrás da curva”, ou seja, teria agido de maneira 

excessivamente lenta, permitindo que a inflação viesse abaixo do limite inferior do intervalo de 

tolerância da meta de inflação.  

Discussão sobre a validade dessa hipótese de overkill da política monetária exige, primeiramente, 

que se examinem as razões pelas quais a inflação cedeu de modo tão significativo.  

A nosso ver, foram cinco as principais forças que trouxeram a inflação para baixo, a saber: a) a 

firmeza do BC, que deu início ao ciclo de baixa de maneira cautelosa; b) a recessão herdada pela 

nova administração, cabendo lembrar que quadro recessivo é condição necessária, mas não 

suficiente, para a queda da inflação – em outras palavras, a recessão sozinha não derrubaria o 

crescimento dos preços, pelo menos na intensidade recentemente vista; c) a emenda 

constitucional do teto dos gastos, movimento inédito e de forte impacto sobre as expectativas 

inflacionárias; d) o choque favorável do câmbio, propiciado pela ambiente internacional amistoso; 

e e) o choque favorável dos alimentos.  

O ponto essencial em toda essa discussão tem a ver com o efeito de tudo isso sobre a dinâmica da 

inflação. De fato, esse amplo conjunto de fatores dificultou enormemente qualquer previsão 

acerca da trajetória mensal da inflação. Nos últimos doze meses, em dez ocasiões os analistas de 

mercado (pesquisa Focus) superestimaram a inflação mensal – as surpresas foram na mesma 

direção. Por conseguinte, fica difícil afirmar se a inflação cedeu rapidamente devido à ação firme 

do BC ou em decorrência de um conjunto de choques favoráveis.  
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De qualquer modo, o BC agiu corretamente. Não é possível afirmar que teríamos tido os mesmos 

resultados caso as autoridades monetárias tivessem promovido queda mais rápida dos juros. Os 

que se mostram simpáticos à hipótese do “atrás da curva” parecem tomados de insatisfação 

perene. Reclamam quando a inflação demora a cair, e protestam quando cede rapidamente.  

Não parece razoável argumentar que as ações do BC prejudicaram a atividade econômica. A 

recessão já estava plenamente instalada quando a nova diretoria assumiu. Na verdade, 

acreditamos no contrário. A política monetária tem sido fundamental para a retomada da 

economia. Permitiu queda sustentada e mais acentuada dos juros e trouxe ganhos reais de salário 

para muita gente. Difícil pensar em contribuição mais eficaz à recuperação econômica.  

Por fim, talvez caiba acrescentar que, se quisermos concluir que tivemos uma política de overkill, 

ótimo. Não acreditamos que isso teria sido ruim. Nosso histórico de inflação elevada recomenda 

algo desse tipo. Desde o início do regime de metas, o presidente do BC precisou escrever quatro 

cartas ao ministro da Fazenda, explicando estouros da inflação para cima. Não será ruim se tiver 

de escrever novamente, explicando estouro para baixo. Chegou a hora de errar para o outro lado. 

Queda mais forte da inflação ajuda a derrubar a inércia inflacionária. Foi indispensável para a 

reversão das expectativas, permitiu reduzir as metas de inflação e esticar o horizonte até 2020. 

Quanto ganho que uma inflação mais baixa produz!     

               José Júlio Senna 

6. Política Fiscal 

Queda dos juros: um alívio para a dívida pública? 

Até o final do ano passado, o país vivia um cenário macroeconômico desfavorável, com a 

necessidade de conter a inflação via aumento do juro. Este ano já é possível enxergar uma 

significativa redução da inflação e, consequentemente, dos juros. Assim, um tema muito relevante 

no âmbito fiscal ganha força: o impacto das decisões de política monetária sobre a trajetória do 

endividamento do governo.  

Até o ano passado, além da piora do primário, a alta da Selic foi o grande vilão para as autoridades 

fazendárias, pois seus efeitos sobre a dívida pública, sobretudo a bruta, iam na contramão do 

ajuste fiscal e do objetivo final de manter a dívida em trajetória sustentável. Este ano já é possível 

vislumbrar um certo alívio nessa questão. 

Em julho de 2017, o déficit nominal do setor público consolidado acumulado nos últimos 12 meses 

foi de 9,35% do PIB, dos quais 2,66% do PIB derivam do resultado primário e 6,69% do PIB 

correspondem aos juros nominais. Embora os juros nominais ainda estejam em um nível muito 

elevado, sofreram forte redução depois do pico apresentado em janeiro de 2016, em que 

atingiram 8,98% do PIB. Ou seja, em um ano e meio os juros nominais caíram 2,3 pontos 

percentuais (pp) do produto, enquanto o resultado primário continua apresentando deterioração. 

O Gráfico 7 ilustra bem esse movimento. 
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Gráfico 7: Composição do Resultado Nominal do Setor Público 
Consolidado (em % do PIB acumulado em doze meses) 

 

Fonte: Banco Central. Elaboração: IBRE/FGV. 

  

Assim, a redução dos juros nominais 

tende a diminuir o ritmo de 

crescimento da dívida pública, mas 

não o suficiente para estabilizá-la. O 

resultado primário tende a continuar 

deficitário pelos próximos anos, 

gerando ainda mais pressão para o 

encaminhamento de reformas que 

visem  sanar esse problema.  

O campo fiscal tem estado repleto de 

surpresas negativas, o que vem 

gerando grande inquietação. Assim, as 

boas notícias não são destacadas – o 

movimento recente dos juros 

nominais é uma delas. 

Pelo lado do déficit primário, os desafios ainda são muito grandes. Destaca-se a EC 95/16, que 

estabelece um teto para as despesas primárias para os próximos anos. Os cenários prospectivos 

apontam a impossibilidade de cumprimento da EC 95/16 sem mudança estrutural nos gastos 

primários. Adicionalmente, as receitas primárias têm apresentado resultados desanimadores, o 

que muitos analistas atribuem a uma quebra estrutural na relação receita-PIB.   

As estimativas de juros nominais para o final de 2017 e de 2018 são de, respectivamente, 6,5% e 

5,6% do PIB. Espera-se também que o déficit primário seja de 2,4% e 2,2% nos mesmos 

momentos, respectivamente, e que a dívida bruta alcance os níveis de 75% e 77,2%. Esse cenário 

não conta com a possível devolução de cerca de R$ 180 bilhões do BNDES ao Tesouro, o que pode 

acarretar em uma redução da dívida de 2018 em 1,4 pp do produto. 

                    Vilma da Conceição Pinto  

7. Setor Externo 

Um futuro mais virtuoso implica déficit mais elevado 

Após períodos de considerável incerteza, ao final do segundo trimestre já parece claro que a 

evolução do cenário se deu de forma favorável. Ainda que pairem dúvidas relevantes sobre a 

efetividade da agenda de reformas e seus impactos sobre o médio prazo, no curto prazo existe sim 

um contexto mais positivo. No âmbito doméstico, inflação controlada, progressiva recuperação do 

crescimento e juros em busca do mínimo histórico. No âmbito externo, manutenção de elevada 

liquidez, recuperação do comércio global e inflação controlada. Ligando ambos, uma taxa de 

câmbio bastante comportada, com tendência de leve apreciação. 
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Gráfico 8: Indicadores de Comércio Global (2006=100) 

 

                                   Fontes: CPB; OMC.  Elaboração: IBRE/FGV. 

Ao menos qualitativamente, configurou-se uma mudança importante em relação ao cenário 

apresentado em nossa última atualização (Boletim Macro de junho/2017). Se naquele momento 

tínhamos sinais de piora nas condições domésticas (o que, em termos da conta corrente, se 

resume à combinação de crescimento para baixo, câmbio para cima e recuo dos termos de troca), 

agora temos indicações de reversão. Já nas condições externas, o processo de melhora do qual 

temos falado nos últimos meses não só ganhou sobrevida como se intensificou. 

Relembrando: em junho, acreditávamos em uma expansão mais intensa do diferencial de 

crescimento entre o mundo e o Brasil (mais por queda interna do que por recuperação externa), 

em uma taxa de câmbio real efetiva1 mais depreciada (devido ao aumento das cotações nominais 

após o evento político) e em termos de troca2 com recuo mais intenso. Computando os efeitos 

dinâmicos dessas variáveis (seus valores observados e projetados, já considerando os impactos 

defasados sobre a dinâmica externa), estimávamos um déficit de US$ 10 bilhões (0,5% do PIB) na 

conta corrente, com superávit comercial recorde de US$ 63 bilhões. 

Como se deu a mudança quantitativa do nosso cenário?  

No diferencial de crescimento, o 

desempenho recente do comércio 

mundial foi claramente mais positivo do 

que esperávamos, o que levou a uma 

importante mudança de nossa projeção 

de crescimento anual. No acumulado 

em 12 meses até junho (último ponto 

com dados oficiais disponíveis), o 

comércio global avançou 4,7%, sendo 

que parte importante (3,0%) decorreu 

de aumento dos volumes 

comercializados (Gráfico 8)3   – nossa 

nova projeção é de expansão da ordem 

de 4,5% em 2017, com moderação do 

crescimento para 2,5% em 2018.  

Já a história do crescimento doméstico tem ficado mais positiva, ao incorporar não só o novo 

cenário de crescimento do PIB em 2017 (0,8%, ainda que com contribuição anormalmente elevada 

do setor agrícola) como uma queda menos intensa da absorção doméstica (para o que a 

recuperação do consumo das famílias tem papel central) este ano. Para 2018, essas tendências 

devem ser amplificadas, ou seja, crescimento ainda mais elevado (2,4%) e migração da absorção 

doméstica para terreno positivo.  

                                                           
1 Taxa multilateral real, ponderada de acordo com a participação nas exportações dos principais parceiros comerciais brasileiros. 
2 Razão entre os preços de exportação e importação brasileiros. 

3 Segundo a Organização Mundial do Comércio (OMC). 
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Gráfico 9: CDS 10 anos: Efetivo vs. "Fundamentos globais" 

 

                                   Fontes: Bloomberg; IBRE/FGV.  Elaboração: IBRE/FGV. 

Em termos líquidos, fizemos nova revisão positiva no diferencial de crescimento para 2017, com 

composição um pouco distinta da atualização anterior, e esperamos relativa estabilidade em 

patamares elevados durante 2018. Um crescimento mais intenso do diferencial de crescimento 

diminui a pressão sobre a conta corrente, aumentando o saldo comercial e reduzindo as saídas no 

balanço de serviços e rendas. 

Na taxa de câmbio, ocorreu 

importante revisão do cenário em 

relação ao esperado em meados do 

ano. Ainda que esteja mantida a 

conclusão de que a “boa vontade” 

com o Brasil é menor do que no 

passado (o risco Brasil continua 

operando acima dos valores sugeridos 

pelos fundamentos globais, mantendo 

o descrito no capítulo “Economia 

brasileira ganha tempo com o cenário 

externo” do Boletim Macro de 

julho/2017), a evolução do cenário 

global foi notoriamente positiva: não 

só o crescimento mostrou-se mais forte como foram dadas indicações claras de que a provisão de 

liquidez poderá continuar abundante em um mundo de baixa (ou ausência de) pressão 

inflacionária. 

Nesse cenário, vemos o dólar americano fraco e juros globais mais baixos por um prolongado 

período, além de relativa pressão altista nas cotações de ativos reais (dentre eles, commodities). 

Nossas projeções mais recentes sugerem uma taxa de câmbio de R$ 3,20/US$ ao fim de 2017 

(anterior: R$ 3,40/US$), o que, em termos efetivos reais, implica uma apreciação em torno de 10% 

em 2017. Para 2018, nossa projeção atual é de taxa de câmbio em R$ 3,25/US$, o que implicaria 

câmbio real efetivo relativamente estável (em patamar apreciado). Uma taxa de câmbio mais 

apreciada é vetor negativo para a conta corrente, minimizando os saldos comerciais e 

maximizando os fluxos de saída em serviços e rendas.  

Por fim, o cenário de termos de troca foi o que registrou menores revisões em relação à última 

atualização. Como esperado, o desempenho dos preços de exportação foi mais fraco do que o dos 

preços de importação, implicando recuo dos termos de troca. Olhando adiante, os sinais 

prospectivos são mistos: ainda que tenhamos indicações de melhora nos preços de commodities,4 

as características de nossa pauta comercial continuam sugerindo pequeno recuo dos termos de 

troca – ou seja, desempenho relativo mais fraco dos preços de exportações até o fim do horizonte 

projetado.  

                                                           
4 Combinando tanto fatores estruturais (crescimento mais positivo do mundo e, em específico, desaceleração chinesa menos 

intensa para 2017) como fatores conjunturais (ajustes da oferta x demanda de energia e questões climáticas afetando inúmeras 

cotações). 
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Gráfico 10: Fundamentos do setor externo brasileiro (2006=100) 

 

Fontes: Banco Central do Brasil, FUNCEX, CPB, OMC, IBGE e IBRE/FGV.                     
Elaboração: IBRE/FGV. 

Gráfico 11: Conta Corrente (% PIB) 

 

Fontes: Banco Central do Brasil e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV. 

Termos de troca (levemente) mais fracos afetam a conta corrente sob duas óticas distintas. Por 

um lado, modificam o valor financeiro da balança comercial para uma determinada quantidade 

comercializada. Por outro lado, impactam a riqueza relativa de nossa economia (que é 

exportadora líquida de commodities) e a sua capacidade de importar. 

Em resumo, o novo comportamento 

esperado para os fundamentos da  

conta corrente brasileira (agora até o 

final de 2018) pode ser observado no 

Gráfico 10. Como sempre, lembramos 

que os fundamentos operam com 

defasagens na dinâmica da conta 

corrente, de forma que a plenitude 

dos efeitos dos novos fundamentos 

será percebida a partir do último 

trimestre de 2017.  

Se por um lado esse comportamento 

dos fundamentos dá suporte para que 

a diminuição dos déficits acumulados 

em 12 meses continue até o final de 

2017, por outro lado também lança as bases para alguma reversão no próximo ano.  

Juntando todos os novos vetores e incorporando os resultados observados até agora no ano, 

ajustamos levemente o déficit em conta corrente de 2017 para US$ 8,0 bilhões (anterior: US$ 10 

bilhões), o que seria equivalente a 0,4% do PIB. Em termos de composição, revisamos o superávit 

comercial para US$ 68 bilhões –, com aumento de US$ 10 bilhões nas exportações (US$ 215 

bilhões) e de US$ 5 bilhões nas importações (US$ 147 bilhões) – e ampliamos marginalmente o 

déficit esperado nas rubricas de serviços 

e rendas devido aos efeitos de uma taxa 

de câmbio mais apreciada sobre viagens 

internacionais. 

Para 2018, nossos modelos ainda não 

possuem elevado grau de detalhamento 

já que inputs relevantes (como os 

cronogramas de pagamentos de juros e 

amortizações externas) ainda não foram 

divulgados. De toda forma, a dinâmica 

geral reflete os efeitos de crescimento 

doméstico mais elevado em um 

ambiente de relativa estabilidade dos 

termos de troca e da taxa de câmbio real 
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Gráfico 12: Taxa de Desemprego (%) e Inflação (12 Meses, %) 
nos EUA na Década de 1960 

 

                                   Fontes: BLS; BEA.  Elaboração: IBRE/FGV. 

efetiva. De forma preliminar, esperamos aumento do déficit em conta corrente para 

aproximadamente US$ 20 bilhões (1,0% do PIB) no próximo ano. 

Em conclusão, o esperado aumento do déficit em conta corrente a partir do final deste ano 

constituiria na verdade uma boa notícia, pois seria resultado da consolidação e aceleração do 

processo de recuperação ora em curso na economia brasileira.  

Questões ligadas ao financiamento desse déficit devem continuar irrelevantes, não só devido aos 

baixos valores a serem financiados como devido ao cenário de forte liquidez internacional. Na 

eventualidade de um choque (externo ou interno) relevante, os estabilizadores automáticos 

existentes (depreciação cambial e potencial desaceleração do crescimento doméstico) operariam 

na direção da minimização do crescimento do déficit, ajudando a manter o financiamento como 

uma “não questão” ao menos nesse horizonte. 

                   Livio Ribeiro 

8. Panorama Internacional  

Desemprego e inflação: a experiência americana na década de 1960 

Um dos fenômenos mais intrigantes do ambiente econômico internacional dos dias de hoje tem a 

ver com o fato de a recuperação da atividade e a expressiva queda do desemprego nas principais 

economias avançadas não terem provocado (pelo menos até agora) alta significativa do ritmo de 

crescimento dos salários nominais e dos preços de maneira geral.  

Economistas e banqueiros centrais ainda não dispõem de uma boa explicação para esse 

fenômeno. Em alguns círculos, especula-se em torno de algumas hipóteses, mas sem que se 

chegue a algo concreto. A esse respeito, talvez caiba apenas acrescentar ser elevada a 

probabilidade de as principais causas serem gerais, de natureza internacional, ou seja, algo com 

força para influenciar os acontecimentos em diversos países simultaneamente. Afinal, a história é 

praticamente a mesma nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Japão e na zona do euro. Nesse 

sentido, inovações e difusão tecnológica, 

de um lado, e a globalização, de outro, 

parecem bons candidatos a fatores 

explicativos relevantes.  

Nos Estados Unidos, em particular, numa 

certa época, a taxa de desemprego caiu de 

modo expressivo sem provocar alta do 

ritmo de crescimento dos preços. 

Referimo-nos à primeira metade da 

década de 1960. Na ocasião, o 

desemprego estava próximo de 7% em 

1961 e cedeu para menos de 5% em 1965. 

A inflação, porém, seguiu em torno de 

1,0% ao ano, como ilustra o Gráfico 12.  
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Por certo, o que acontece nos dias de hoje lembra a experiência vivida naquele tempo. E por isso 

muitos se perguntam: estamos de volta aos anos 60? 

A questão relevante aqui é que a história daquela década não terminou da mesma maneira que 

começou. Como o próprio gráfico mostra, a partir de 1965 a taxa de desemprego foi “empurrada” 

ainda mais para baixo, atingindo um ponto mínimo de 3,4% em setembro de 1968, enquanto a 

inflação subiu substancialmente, chegando a quase 5% em 1969. Que teria ocorrido?  

A administração Kennedy herdara do governo anterior desemprego alto e inflação desprezível. 

Prato cheio para quem desejava testar os ensinamentos keynesianos, tão discutidos e apreciados 

naquela época. E foi exatamente isso o que aconteceu. Estímulos aos investimentos e cortes 

permanentes de impostos produziram forte expansão fiscal, sancionada por emissão monetária. 

Quando a inflação deu sinais concretos de elevação, o Fed procurou frear a criação de moeda. 

Mas logo retomou a tendência expansionista. E foi assim até o final da década.  

A experiência vivida nos Estados Unidos na década de 1960 deixou, portanto, uma lição 

importante: o jogo pode virar. Se o presidente Trump conseguir dar curso às ideias por ele 

defendidas durante a campanha eleitoral e fazer com que o Congresso aprove um programa de 

forte expansão fiscal, poderemos finalmente ver a inflação subir nos Estados Unidos.  

Esse, porém, não parece ser o cenário mais provável. São muitos os congressistas que se mostram 

preocupados com o já elevado endividamento do Tesouro americano. E por isso dificilmente 

aprovarão aumento expressivo do desequilíbrio fiscal.  

Sendo assim, acreditamos que a inflação e os juros nos EUA, estes últimos tão importantes para os 

países emergentes, em geral, e para o Brasil, em particular, continuarão “bem comportados”. As 

baixas taxas de inflação implícita e o reduzido patamar dos juros reais longos, até mesmo para 30 

anos, dão suporte a esse raciocínio.      

        José Júlio Senna 

9. Observatório Político 

O Desequilíbrio de Poderes 

No dia 14 de setembro, Rodrigo Janot, o Procurador-Geral da República, denunciou, ao Supremo 

Tribunal Federal (STF), o Presidente Michel Temer pela segunda vez. Desta feita, a denúncia é 

pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva. Se a primeira denúncia de um chefe 

de governo em exercício, por corrupção passiva, apresentada em junho deste ano, já fora inédita, 

mais ainda foi a segunda. Sinal também de um ativismo sem precedente do Ministério Público 

(MP). Trata-se de um ativismo hoje bastante controverso, dados os enormes equívocos cometidos 

por Janot na condução da delação premiada de Joesley Batista, um dos sócios da JBS, delação que 

embasou, em parte, as duas denúncias. 

Ao STF, coube resolver a confusão jurídica gerada pelos referidos equívocos, tendo decidido 

aceitar a segunda denúncia de Janot e a encaminhou à Câmara dos Deputados. Mais uma vez, o 

Supremo será jogado no vórtice da crise nacional sem fim iniciada com as jornadas de junho de 
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2013. Em virtude de determinações constitucionais, da judicialização da política e do excessivo 

protagonismo de alguns magistrados, o Judiciário tem exercido um poder de arbitragem sobre a 

política brasileira também sem precedente. Ainda que positivo em certos aspectos, o poder 

crescente do Judiciário não é sempre benfazejo, dado ser um órgão extremamente corporativista, 

eivado de aberrantes privilégios e muito ineficiente, como mostrou Hélio Schwartsman em 

recente coluna na Folha de São Paulo.5 

Do Ministério Público e do Judiciário, passemos ao Poder Executivo. O primeiro fato a ser 

registrado a seu respeito é que, do ponto de vista de suas prerrogativas legais, o presidente 

brasileiro é um dos mais fortes do mundo democrático, consequência de sua capacidade de editar 

medidas provisórias com força de lei, vetar total e parcialmente leis, propor e executar o 

orçamento da União, submeter ao Congresso projetos de lei e emendas constitucionais sobre os 

mais diversos assuntos, e, last but not least, nomear e demitir livremente ministros de Estado, 

chefes de centenas de empresas estatais e os ocupantes de dezenas de milhares de cargos de 

confiança de vários escalões da administração pública. Todavia, esse poderoso chefe de Estado só 

logra governar com um mínimo de eficácia se formar e conduzir, de maneira hábil, amplas alianças 

multipartidárias. Não à toa, dois presidentes brasileiros que tentaram governar de forma imperial 

foram destituídos pelo Congresso Nacional no curto espaço de 24 anos (Collor em 1992 e Dilma 

em 2016), um recorde mundial. Ainda que improvável, o Presidente Temer pode ter o mesmo 

destino de sua predecessora. Ou seja, o Poder Executivo combina, de maneira complexa e 

confusa, elementos radicais de fortaleza e fraqueza. 

Consideremos agora o Poder Legislativo. Por mais desmoralizado e desacreditado que se encontre 

hoje em dia, o Congresso Nacional também é forte, como já insinuado no parágrafo anterior. 

Robustecê-lo foi uma intenção clara do legislador-constituinte de 1987-1988. Basta lembrar que a 

Carta Magna confere às comissões parlamentares o poder de promulgar leis em algumas 

circunstâncias, uma atribuição simétrica à das medidas provisórias à disposição do chefe do 

Executivo. Um artigo de Marcus Melo mostra que o Legislativo brasileiro é o segundo na América 

Latina em termos da extensão de sua capacidade decisória.6 Porém, esse mesmo Legislativo, por 

ser organizado pelo mais fragmentado sistema partidário do mundo, enfrenta tais problemas de 

ação coletiva que, em diversas circunstâncias, ou delega as decisões que lhe cabem ao Executivo e 

ao Judiciário ou se vê atropelado por estes Poderes. Ou seja, o Congresso Nacional combina, de 

maneira complexa e confusa, elementos de fortaleza e fraqueza. 

Em suma, a atual ordem constitucional brasileira, se é que se pode chamá-la de ordem, está longe 

de caracterizar-se pelo equilíbrio de poderes preconizado pela Carta de 1988, equilíbrio que 

deveria ser gerado, ao longo do tempo, por um dinâmico sistema de freios e contrapesos. 

                                                           
5 De acordo com o colunista, “Para início de conversa, ele é assustadoramente ineficiente. Em proporção do PIB, gastamos aqui 

com Judiciário/MPs/Defensorias 1,8% do PIB, o que é cinco vezes mais do que a Alemanha ou nove vezes mais do que a França”. 

Ver Hélio Schwartsman, “Poder Disfuncional”, Folha de São Paulo, 10 de setembro de 2017, disponível em 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2017/09/1917058-poder-disfuncional.shtml. 

6 Marcus André Melo, “Strong Presidents, Robust Democracies? Separation of Powers and Rule of Law in Latin America”, Brazilian 

Political Science Review, vol. 3, n. 2, pp. 30-59, 2009. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2017/09/1917058-poder-disfuncional.shtml
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Gráfico 13: PMI Composto: Global, Países Desenvolvidos e 
Emergentes 

 

                                   Fonte: Bloomberg.  Elaboração: IBRE/FGV. 

Infelizmente, não temos tido a experiência de, por exemplo, um Poder que, por um certo período, 

se expanda para controlar outro que cresceu em demasia e, logo depois, volte ao seu lugar. Na 

verdade, temos vivenciado a expansão permanente do ineficiente Judiciário e caóticos e 

repentinos movimentos de expansão e contração do Executivo e do Legislativo. Ninguém 

consegue dormir bem com esse barulho. 

Teoricamente, há duas maneiras de resolver, no médio prazo, os problemas que afligem nossa 

dinâmica constitucional: amplas reformas institucionais e a emergência de uma coalizão 

majoritária e coesa a partir das urnas de 2018, coalizão capaz de dar estabilidade às relações 

políticas entre os Poderes da República. No momento atual, nenhuma das duas alternativas 

parece provável. Por favor, coloquem as poltronas em posição vertical e apertem os cintos. 

         Octavio Amorim Neto - Professor da EBAPE/FGV 

10. Em Foco IBRE: Cenário Macroeconômico para 2017 e 2018 

Há sinais concretos de melhora, mas a situação fiscal preocupa 

Economia Internacional 

O cenário global continua muito 

favorável para os países emergentes. Em 

primeiro lugar, os indicadores de 

atividade econômica nas economias 

desenvolvidas e emergentes têm 

apresentado melhora significativa.  

O indicador PMI global composto, que 

engloba o setor manufatureiro e o de 

serviços, atingiu o valor de 53,9, o que 

mostra recuperação de todas as 

atividades, tanto em países 

desenvolvidos como emergentes. 

Essa melhora do cenário econômico 

também se reflete nos indicadores de comércio mundial. Houve nos últimos meses aceleração 

expressiva, chegando-se a uma taxa de crescimento de 2,9% em valores acumulados em 12 meses. 

No primeiro semestre, o crescimento foi de 4,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.  

Um destaque importante, a propósito, é a forte expansão das importações dos países em 

desenvolvimento, com destaque para a Ásia Emergente e os países da Europa Central e Oriental. A 

América Latina também tem contribuído positivamente para esse resultado nos últimos meses. As 

importações da região atingiram uma taxa de crescimento de 2,9% em valores acumulados em 12 

meses e de 2,8% no semestre.   
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Gráfico 15: Recessões Brasileiras (o período (t – 1) é o trimestre 
imediatamente anterior ao começo da recessão, nível = 100) 

 

Fontes: CODACE, IBGE e IBRE. O final da última recessão ainda não foi datado pelo 
CODACE.  Elaboração: IBRE/FGV. 

Gráfico 14: Quantum do Comércio Mundial                                            
(valores acumulados em 12 meses, %) 

 

                                   Fonte: CPB.  Elaboração: IBRE/FGV. 

Em segundo lugar, o cenário de 

liquidez internacional e de valorização 

de preços de commodities tem 

favorecido a região, contribuindo para 

a valorização das moedas locais e para 

a queda da inflação. Nesse contexto, 

os países têm adotado políticas 

monetárias acomodatícias, o que tem 

contribuído para uma retomada 

consistente do crescimento 

econômico.  

Pelo menos por enquanto, a ampla 

liquidez mundial representa uma 

janela de oportunidade para o Brasil 

tentar resolver os seus imensos desafios fiscais. Será que vamos conseguir? 

Cenário Doméstico   

Após registrar dois trimestres consecutivos de alta, tudo indica que a economia brasileira saiu da 

recessão, uma das mais severas de nossa história, de acordo com o Comitê de Datação de Ciclos 

(CODACE). 

Desde 1980 o Brasil passou por três recessões longas (entre nove e 11 trimestres de duração em 

média), com contração do PIB entre 8% e 9%.  Nesta última recessão, a perda de PIB foi de 8,6%, 

uma perda similar à da recessão do início dos anos dos anos 80 (8,5% em 1981T1-1983T1) e 

superior ao do início dos anos 90 (7,7% em 1989T3-1992T1) (ver Gráfico 15).  

Em termos de PIB per capita, a 

contração do triênio de 2014-2016 é de 

9,1%, uma das maiores quedas da nossa 

história. Por enquanto, inferior apenas à 

do período 1981-1983, quando a queda 

do PIB per capita foi de 12,3%! Ou seja, 

uma queda muito expressiva quando 

comparada com a série histórica (ver 

Gráfico 16). 

Outro ponto que chama atenção é a 

estagnação esperada para o PIB per 

capita em 2017. Após uma longa 

recessão, o ritmo de retomada da 

atividade econômica tem sido mais 
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Gráfico 16: Taxa de Crescimento do PIB Per Capita 

 

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

Gráfico 17: Taxas de Crescimento da Demanda Doméstica e do 
PIB (valores acumulados em quatro trimestres, %) 

 

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

fraco, quando comparado às outras 

recessões. Apenas no ano que vem é 

esperado um forte crescimento do PIB per 

capita, da ordem de 1,5%.  

Uma explicação para o baixo crescimento 

este ano é que a demanda doméstica 

ainda cresce em ritmo muito fraco e 

abaixo do PIB. De fato, a demanda 

doméstica contraiu-se expressivamente 

em 2015 e 2016, com recuos de 5,5% e 

4,7%, respectivamente; ou seja, bem 

acima das quedas do PIB de 3,8% e 3,6%, 

respectivamente, naqueles dois anos. 

Ainda esperamos uma ligeira contração de 0,3% da demanda doméstica este ano, ante 

crescimento de 0,8% do PIB (ver Gráfico 17).  

A demanda interna é composta por três 

componentes: o consumo das famílias, o 

consumo do governo e o investimento. A 

preços correntes de 2016, o consumo das 

famílias representa mais de 60% da 

demanda interna, e o consumo do 

governo e o investimento 20% e 17%, 

respectivamente. 

O aumento do desemprego, com 

condições de crédito muito apertadas e 

elevado grau de endividamento, limitou a 

capacidade de consumo das famílias no 

início do ano. Com a liberação das contas 

inativas do FGTS e com a queda da 

inflação, houve melhora do consumo a partir do segundo trimestre. De fato, a expectativa é que 

ele cresça 0,7% no ano, no mesmo ritmo do PIB.  

Mas os outros componentes da demanda interna ainda devem se contrair este ano. O consumo do 

governo está em contração, diante da situação fiscal de todas as esferas do governo. Nos últimos 

anos, o consumo do governo cresceu a um ritmo superior a 2% por ano. Desde 2015, a situação 

mudou, e após se contrair 1,1% e 0,6% em 2015 e 2016, respectivamente, o consumo do governo 

deverá ter novo recuo de 1,3% este ano.  

E por fim, o investimento ainda está sendo prejudicado pelo péssimo desempenho da construção 

civil. O elevado grau de incerteza política e a crise fiscal também contribuem para uma lenta 
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Tabela 3: Inflação Agregada e Principais Grupos (%) 

 

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

retomada do investimento. A previsão é que o investimento recue este ano também (-3,4%), 

lembrando que o investimento já acumula queda de 30% desde o último trimestre de 2013. 

Contudo, para 2018, a previsão é de crescimento de 1,9%.  

Além da melhora da atividade econômica as notícias no front inflacionário são muito favoráveis. 

Revisamos nossa projeção para a inflação deste ano de 3,4% para 3,0% (ver Boletim Macro de 

junho de 2017 e Tabela 3). Em primeiro lugar, a inflação de alimentos continuou surpreendendo 

nos últimos meses e esperamos uma deflação de 2,6%.   Mas, o grande destaque positivo é a 

desaceleração da inflação de serviços. Em valores acumulados em 12 meses a inflação de serviços 

atingiu em agosto 4,8%, e de janeiro a agosto foi de apenas 2,9%. Se excluirmos passagem aérea, 

um item muito volátil e que às vezes dificulta a análise, o resultado se mantém: em 12 meses a 

inflação atingiu 4,9%, e de janeiro a agosto o valor acumulado foi 3,3%. Esses resultados são muito 

baixos quando analisamos a série histórica, considerando a atual metodologia para computar a 

inflação desse grupo desde agosto de 1999.7    

A previsão é que a inflação desse grupo 

recue para 4,4%, ante 6,5% no ano 

passado. Se excluirmos os subitens 

empregado doméstico e mão de obra, a 

inflação deve ser ainda mais baixa, de 

4,1%. Como o IBGE tem utilizado o 

reajuste integral do salário mínimo para 

imputar a inflação desses itens, houve 

uma superestimava no valor divulgado 

pelo IBGE, pois não está refletindo as 

condições de mercado. De fato, pelas 

coletas do IPC do IBRE o reajuste de 

empregado doméstico tem ficado sistematicamente abaixo daquele do IBGE. 

Por outro lado, o grande vilão da inflação este ano é a inflação de preços administrados, chegando 

a quase 7%, ante 5,5% no ano passado. A elevação da alíquota da contribuição para os Programas 

de Integração Social (PIS)/Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), 

incidente sobre os combustíveis, além da mudança na bandeira tarifária da energia elétrica para 

vermelha em agosto, elevou a projeção da inflação dos preços administrados de 5,8% para 6,8%.  

Para 2018, nossa expectativa é de que o IPCA feche em 3,9%. Porém, o principal fator de risco 

para o cenário inflacionário é a dinâmica da inflação de administrados. A crise política também 

está dificultando a aprovação de reformas, o que pode levar a uma nova rodada de aumento de 

impostos e tarifas. De fato, nossas projeções para o próximo ano contemplam uma inflação de 

                                                           
7 Pela metodologia do Banco Central, a inflação de alimentação fora de casa não estava no grupo de serviços antes de 

2012. Retropolamos a série histórica, incluindo esse grupo na série que foi divulgada. Apenas em 2000 tivemos um 

valor mais baixo do que o observado este ano. 
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Gráfico 18: Evolução das Despesas Recorrentes    

 (valores acumulado em 12 meses em % do PIB) 

 

Fontes: STN; RFB; BCB.  Elaboração: IBRE/FGV. 

preços livres de 3,3% e de administrados de 5,9%. Ou seja, a crise fiscal tem impactos 

inflacionários no curto e no médio prazo.  

Sem dúvida, o maior risco atual para a 

economia brasileira é a crise fiscal. No 

curto prazo, as notícias mostram uma 

deterioração mais forte das contas 

públicas. Mesmo após a revisão, o 

cumprimento da meta de déficit de R$ 

159 bilhões (-2,5% do PIB) segue 

dependente da adoção de medidas 

adicionais, o que ressalta os desafios 

do reequilíbrio fiscal. Para 2018, a 

expectativa é que o déficit continue 

muito elevado, em 2,4% do PIB. 

A piora do cenário fiscal aumenta a 

importância da aprovação da reforma 

da Previdência. O cumprimento da emenda constitucional do teto de gastos depende de um maior 

controle dos gastos com transferências de renda, com destaque para os gastos com 

aposentadorias, pensões e abono salarial, pois não há muito mais espaço para redução das outras 

despesas, como podemos ver no Gráfico 18.   

A rearticulação do sistema político, de modo a manter crível o cenário de aprovação da reforma 

previdenciária e, portanto, de consolidação fiscal, é fundamental para a manutenção de 

perspectivas positivas para a economia brasileira. 

                       Silvia Matos 
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