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Boletim Macro IBRE

| Dezembro de 2017

Caros leitores,
É com muita tristeza que escrevemos esta edição de dezembro de 2017 do Boletim Macro IBRE. O
falecimento do nosso querido amigo Regis Bonelli foi um acontecimento inesperado este ano.
Suas características marcantes eram o bom humor, a gentileza e o companheirismo. Atuava
incansavelmente, todos os dias, com objetivo de compreender a economia brasileira e de
estimular a agenda de pesquisa da nova geração. Ele participou da criação deste Boletim Macro
IBRE e atuou como coordenador geral desde 2011.
Ficará um vazio muito grande sem ele aqui no IBRE. Para o país, é a perda de um grande
economista e pensador.

Sob o signo da incerteza, uma vez mais
Há um ano, a última edição do Boletim Macro de 2016 utilizou esse mesmo título. Naquela
ocasião, a grande preocupação era com a surpreendente eleição de Donald Trump para a
presidência dos EUA e as consequentes dúvidas quanto ao futuro da política econômica
americana. Havia o risco de um cenário externo menos favorável aos países emergentes, com
possível alta dos juros, pressões sobre o câmbio e a inflação, e um aumento do protecionismo. No
front doméstico, apesar das incertezas sobre o desempenho da nossa economia em 2017, havia
sólidos avanços na agenda de reformas. Os principais destaques foram a aprovação da Emenda
Constitucional 95 (a tão conhecida “PEC do gasto”) e a apresentação de uma proposta de reforma
do sistema previdenciário bem abrangente, a qual também deveria contribuir para a redução de
despesas no curto prazo, além dos muitos benefícios a longo prazo.
O ano passou, o cenário externo foi muito favorável e a recuperação econômica ocorreu. No
entanto, a agenda de reformas foi muito prejudicada. Para tentar alguma aprovação da reforma
da Previdência, o governo apresentou uma versão diluída, com a qual se esperava colocar a
matéria em votação na Câmara antes do fim do ano. A dificuldade em atingir os 308 votos
necessários para a aprovação da reforma na Câmara, em virtude tanto da fragilidade política
quanto da proximidade do recesso parlamentar, levou ao adiamento da votação para o mês de
fevereiro. Ainda assim, não há certeza de que ocorrerá mesmo a votação em razão do calendário
eleitoral cada vez mais apertado.
Nesse sentido, as incertezas quanto ao cenário de 2018 são opostas às do ano passado. Apesar
dos riscos, o quadro externo deve continuar favorável para o Brasil, ao passo que a maior fonte de
preocupação na atual conjuntura é a incerteza não apenas em relação à agenda de reformas nos
últimos meses do governo Temer, mas também em relação aos desdobramentos da campanha
presidencial. Existem muitas dúvidas quanto aos candidatos que efetivamente estarão na disputa
e quanto às suas agendas de campanha.
A esperança é que a gravidade do quadro fiscal exija que os candidatos se posicionem sobre a
necessidade de um ajuste fiscal perene, com reformas profundas na forma de funcionamento do
Estado brasileiro.
O resumo dos temas analisados neste Boletim inclui os seguintes destaques:
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1. O modesto crescimento de 0,1% na passagem do segundo para o terceiro trimestre de 2017,
resultado em linha com as expectativas do IBRE e do mercado, mascara o desempenho bastante
positivo que a economia brasileira apresentou nesse período. A razão é que a volatilidade do PIB
agropecuário, que apresentou crescimento muito expressivo no primeiro trimestre deste ano,
vem dificultando a leitura dos dados subsequentes de atividade econômica. Excluindo a
agropecuária, o desempenho do PIB no terceiro trimestre foi bastante robusto, registrando
crescimento de 1,1% TsT (1,1% AsA). Nossa expectativa para o quarto trimestre até o momento é
de alta de 0,1% TsT (2,2% AsA), levando o crescimento de 2017 para 1,0%, enquanto que, para
2018, nossa projeção é de 2,8%. (Seção 1)
2. Os indicadores de confiança voltaram a subir em novembro, refletindo a consolidação da
retomada da economia. A confiança empresarial retornou aos níveis médios de 2014, influenciada
pelo bom momento da indústria, ao passo que a confiança dos consumidores também continuou
avançando no último trimestre. Contudo, depois de três meses de protagonismo dos índices que
medem a situação atual (ISA), em novembro foram os índices de expectativas que impulsionaram
a alta da confiança. A situação é menos confortável principalmente no caso dos consumidores,
que depositam certo otimismo quanto ao futuro, mas continuam avaliando desfavoravelmente a
situação financeira familiar. De qualquer modo, a expectativa é de que o ICC mantenha uma
tendência ascendente nos próximos meses em função da sustentação do cenário de recuperação
econômica, com melhora do mercado de trabalho, juros baixos e inflação bem-comportada.
(Seção 2)
3. Sobre o mercado de trabalho, as últimas pesquisas divulgadas apontam continuidade na
trajetória de recuperação do emprego. Em outubro, foram observados resultados favoráveis tanto
no saldo de emprego formal do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) quanto
na taxa de desemprego medida pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNADC). Apesar
da trajetória de contínua melhora do emprego este ano, estimamos para o final do 4º trimestre
uma pequena mudança no ritmo de retomada. Projetamos que a taxa de desemprego deverá cair
apenas 0,1 pp entre outubro e dezembro, saindo dos atuais 12,2% e chegando a 12,1% no último
mês do ano. No entanto, esperamos que esse quadro de retomada fraca do emprego, fortemente
baseado no trabalho informal, se reverta em 2018, quando devemos observar um crescimento
mais intenso da atividade, capaz inclusive de permitir uma recuperação mais forte da ocupação
formal. Projetamos para 2018 uma geração líquida acumulada do CAGED de 514 mil vagas. Esse
crescimento mais intenso do emprego formal levará a níveis mais baixos de desemprego ao final
de 2018, com projeção de que a taxa caia até atingir 11,5% em dez/18. (Seção 3)
4. No front inflacionário, os dados coletados durante a primeira quinzena de dezembro indicam
que a inflação do ano ficará abaixo dos 3%, terreno em que se encontra desde julho. Uma taxa
inflacionária anual abaixo de 3%, similar à inglesa, não se verifica desde 1998, antes da introdução
do regime de metas. Mais de dois terços da desaceleração inflacionária ocorrida em 2017 se
explicam pela redução de quase 15 pontos de percentagem da taxa de variação dos preços dos
alimentos. No entanto, mesmo o subconjunto de preços formado pelos preços livres excluindo-se
os alimentos – no qual se encontram serviços e bens de consumo, duráveis e não duráveis –
também apresentou uma desaceleração sem precedentes, de pouco mais de três pontos
percentuais. A taxa acumulada em 12 meses até novembro de 2017 foi de apenas 3,11%,
enquanto que, em novembro de 2016, a taxa acumulada em 12 meses do grupo alcançava 6,14%.
(Seção 4)
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5. Quanto à política monetária, os sinais emitidos pelo Banco Central deixam clara a possibilidade
de nova redução – e até mesmo novas reduções – da taxa Selic em 2018. Terminaremos o ano
corrente com os juros básicos da economia em 7,0%, o mais baixo patamar atingido durante toda
a vigência do regime de metas de inflação, sendo possível chegar a nível ainda mais reduzido no
início do ano que se aproxima. Nas notas da última reunião do Copom, os dirigentes do Banco
Central discutiram explicitamente o próximo passo na condução da política monetária. Tal
sinalização foi no sentido de que uma redução de 25 pontos base seria adequada, ressalvando-se
que, dessa vez, o cenário parece mais incerto do que em outras ocasiões. O BC também apontou o
fato de diversas medidas de inflação subjacente indicarem níveis confortáveis ou baixos. À medida
que exercícios de projeção rodados sob hipótese de juros ainda mais baixos não provoquem
desancoragem das projeções para 2019 e 2020, fica claro o espaço para nova redução de 25
pontos no mês de março. (Seção 5)
6. Na seara das contas fiscais, os resultados dos últimos meses têm surpreendido positivamente, e
esta surpresa vem mais pelo lado das receitas que pelo lado das despesas. É importante entender
os fundamentos dessa recuperação, excluindo do resultado os movimentos atípicos recentes. As
receitas, que em meados do ano passado chegaram a alcançar quedas reais de mais de 7%, hoje já
estão girando com variação em torno do zero. Boa parte da recuperação da arrecadação das
receitas administradas pela RFB pode ser explicada pela melhora dos indicadores econômicos. No
entanto, além da melhora da economia, as receitas tiveram influência da majoração da alíquota
do PIS/COFINS sobre os combustíveis e de eventos não recorrentes. É possível notar que, mesmo
que a receita recorrente conseguisse se recuperar a ponto de chegar ao mesmo nível de 2007,
quando representava 18,9% do PIB, patamar bem maior do que os atuais 16,2% do PIB de outubro
de 2017, ainda assim seria insuficiente para estancar o déficit fiscal, caso nada seja feito pelo lado
das despesas. (Seção 6)
7. Na seção sobre contas externas, nosso analista discute e compara as projeções para a conta
corrente atualizadas com as apresentadas Boletim de Setembro/2017. Qualitativamente, os
cenários traçados são basicamente os mesmos, sendo que a única diferença relevante ocorre na
moeda, já que parece existir, neste momento, um viés de depreciação do real. No cenário central,
esperamos agora uma taxa de câmbio nas cercanias de R$ 3,30/US$ ao fim deste ano. Para 2018,
nossa nova projeção se encontra entre R$ 3,35/US$ e R$ 3,40/US$. Juntando todos os novos
vetores, ajustamos marginalmente o déficit em conta corrente de 2017 para 0,5% do PIB
(equivalente a US$ 10,0 bilhões), mantendo a projeção de superávit comercial pouco abaixo de
US$ 70,0 bilhões (novo recorde histórico). Para 2018, nossos modelos indicam um aumento do
déficit para US$ 23,0 bilhões, equivalente a 1,1% do PIB. A piora no resultado em conta corrente
deriva principalmente da aceleração da economia doméstica, com impactos diretos na balança
comercial e no aumento das saídas líquidas em serviços e rendas. (Seção 7)
8. A seção internacional discute as possíveis repercussões da proposta de reforma tributária
patrocinada pelo Partido Republicano e em discussão no Congresso americano. Na hipótese de
aprovação de uma ampla redução de impostos, faz sentido esperar aquecimento adicional da
economia americana, levando o Fed a elevar os juros de política monetária de maneira mais
agressiva que o previsto? A nosso ver a resposta é não. O comportamento do spread dos juros de
dez anos, comparativamente ao de três meses, parece indicar que os participantes de mercado
têm cada vez menos confiança na hipótese de aquecimento da economia. (Seção 8)
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9. Nossa analista convidada desta edição do Boletim é a Dra. Joisa Dutra, diretora do Centro de
Estudos em Regulação e Infraestrutura (CERI), que apresenta os principais desafios para o Setor
Energético em 2018. Segundo a autora, é necessário revisitar a política energética do país para
garantir o adequado equilíbrio econômico e social no financiamento de operação e expansão do
sistema elétrico e na determinação justa dos custos repassados ao consumidor. O ano de 2018
representa uma boa oportunidade para estruturar as necessárias mudanças capazes de guiar o
país na direção das transformações que em âmbito mundial combinam inovações tecnológicas
disruptivas e políticas climáticas. No caso do Brasil, urge promover reformas que lancem as bases
para o aprofundamento de mecanismos de mercado para assegurar ganhos de eficiência,
competitividade e bem-estar. (Seção 9)
10. A seção Em Foco, finalmente, de autoria de Silvia Matos, discute o cenário macroeconômico
do IBRE para 2018. (Seção 10)
Boa leitura!
Armando Castelar Pinheiro, Silvia Matos e Julio Mereb
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1. Atividade Econômica
Apesar de provável acomodação do crescimento no 4º trimestre, recuperação da economia deve
continuar
O modesto crescimento de 0,1% na passagem
do segundo para o terceiro trimestre de 2017,
Tabela 1: PIB: Projeções
resultado em linha com as expectativas do IBRE
e do mercado, mascara o desempenho bastante
positivo que a economia brasileira apresentou
nesse período. A razão é que a volatilidade do
PIB agropecuário, que apresentou crescimento
muito expressivo no primeiro trimestre deste
ano, vem dificultando a leitura dos dados
subsequentes
de
atividade
econômica.
Excluindo a agropecuária, o desempenho do PIB
no terceiro trimestre foi bastante robusto,
registrando crescimento de 1,1% TsT (1,1% AsA)
(Gráfico 1). À luz dos dados do terceiro trimestre
e das revisões nas séries das Contas Nacionais
Fonte e Elaboração: IBRE/FGV
que sempre ocorrem no mesmo trimestre, nossa
expectativa para o quarto trimestre até o
momento é de crescimento de 0,1% TsT (2,2% AsA), levando o crescimento de 2017 de 0,9% para
1,0% (Tabela 1). Para 2018, finalmente, nossa projeção de crescimento é de 2,8% (ante 2,5%,
anteriormente). O Monitor do PIB-IBRE/FGV de outubro, por sua vez, registrou crescimento de
0,1% MsM (1,3% AsA).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Os primeiros dados de atividade econômica do quarto trimestre, referentes ao mês outubro,
sugerem, em linha com a nossa expectativa, alguma acomodação do crescimento após o
desempenho particularmente benigno do PIB no terceiro trimestre. Enquanto a indústria
apresentou crescimento modesto (0,2% MsM), mas condizente com as expectativas do mercado,
o comércio varejista surpreendeu muito negativamente os analistas ao registrar queda de 1,4%
MsM. A Pesquisa Mensal dos Serviços (PMS), finalmente, superou as expectativas ao registrar
uma queda menor do que a esperada, com resultados positivos principalmente nos serviços de
transportes, os quais têm se beneficiado da gradual recuperação da indústria de transformação,
bem como do desempenho atipicamente benigno das atividades agropecuárias.
Para 2018, nossa projeção de crescimento de 2,8% contempla os impactos defasados do ciclo de
queda da taxa básica de juros e do patamar ainda bem-comportado do câmbio. Os principais
riscos para o cenário de retomada mais expressiva e difusa da economia no próximo ano são as já
antecipadas incertezas com relação ao pleito eleitoral de 2018 e à continuidade e avanço da
agenda de reformas fiscais, bem como o atual nível dos reservatórios de energia hidrelétrica, que
se encontra em patamares historicamente baixos. Embora atualmente a matriz energética
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brasileira
seja
muito
mais
Gráfico 1: PIB com Ajuste Sazonal (TsT)
diversificada do que em 2001, quando
as
termelétricas
representavam
apenas 6,5% do total, as hidrelétricas
detêm ainda 72% de participação. É
necessário aguardar o ciclo de
precipitação do fim deste ano e início
do próximo, mas o risco é de
expressiva majoração das tarifas de
energia em 2018, pressionando a
inflação de preços administrados e
Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV.
contendo parte do ímpeto da
demanda por energia, o que deverá resultar em menos crescimento no curto prazo.
Com esse cenário delineado, nossa expectativa é de que o processo de recuperação da economia
brasileira continue em curso, contando com os efeitos defasados do impulso monetário e
financeiro derivados do ciclo de queda da taxa básica de juros e do patamar ainda favorável do
câmbio. Além das já antecipadas incertezas com relação às eleições de 2018 e à continuidade da
agenda de reformas fiscais, soma-se a este quadro o nível debilitado dos reservatórios de energia
hidrelétrica.
Silvia Matos e Julio Mereb

2. Expectativas de Empresários e Consumidores
Boas perspectivas para 2018
Os indicadores de confiança voltaram a subir em novembro, refletindo a consolidação da
retomada da economia. A confiança empresarial retornou aos níveis médios de 2014, influenciada
pelo bom momento da indústria. Já o avanço dos consumidores no último trimestre pode ser
creditado à melhora da percepção sobre o mercado de trabalho, ao bom comportamento da
inflação e à redução recente do nível de incerteza.
Depois de três meses de protagonismo dos índices que medem a situação atual (ISA), em
novembro foram os índices de expectativas que impulsionaram a alta da confiança. Com a
aproximação do nível neutro dos 100 pontos, já não se pode dizer que empresários ou
consumidores estejam pessimistas em relação às perspectivas de curto prazo da economia
brasileira.
Com relação aos índices da situação atual, a situação é menos confortável, principalmente no caso
dos consumidores, que depositam certo otimismo quanto ao futuro, mas continuam usando
recursos de poupança para cobrir gastos correntes e avaliando desfavoravelmente a situação
financeira familiar.
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Na edição passada deste Boletim,
levantamos a hipótese de que parte do
diferencial dos índices de situação atual
de empresas e consumidores poderia se
dever a diferenças, entre os dois tipos de
agente, na forma de percepção i) da
recuperação da economia; ii) dos riscos
relacionados aos níveis de incerteza
econômica e política; e iii) do governo
atual, em relação ao qual os
consumidores
têm
avaliações
extremamente negativas.

Gráfico 2: Índices de Confiança Empresarial e do Consumidor
(Dados padronizados e dessazonalizados)

Quanto ao ambiente econômico, a
Fonte e elaboração: IBRE/FGV.
diferença de percepção entre empresas
e consumidores talvez decorra do fato de que, nessa recessão, o nível de endividamento e
comprometimento de renda das famílias seja maior que nas anteriores, gerando desconforto.
Para avaliar a relação entre fatores não econômicos e a confiança do consumidor (ICC), foi
realizado um exercício estatístico em que indicadores de incerteza e políticos se mostraram
significativos para explicar a evolução Gráfico 3: Recorde de Distância entre Confiança do Consumidor e
Popularidade do Presidente
histórica do ICC. Como exemplos, o
(Índice de Confiança do Consumidor e proporção de brasileiros
Indicador
de
Popularidade
do
avaliando o Presidente como bom ou ótimo, dados padronizados e
Presidente da CNI exerce influência
dessazonalizados)
positiva sobre a confiança enquanto o
Indicador de Incerteza Econômica do
IBRE (IIE) caminha no sentido oposto.
Antes de concluir, é importante
ressalvar a importância do estado da
economia para a determinação dos
níveis tanto do ICC quanto de
popularidade do Presidente. Nossa
hipótese é que, neste momento, o
nível
extremamente
baixo
de
popularidade teria um importante
Fontes: CNI/IBOPE; IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV.
componente desvinculado do ciclo
(Gráfico 3).
Somados esses pontos, a nossa expectativa é de que o ICC mantenha uma tendência ascendente
nos próximos meses. Primeiro, em função da sustentação do cenário de recuperação econômica,
com melhora do mercado de trabalho e baixos juros e inflação. A incerteza econômica continua
relativamente alta, mas houve queda de 30 pontos nos últimos meses. A popularidade do
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Presidente tem registrado níveis mínimos históricos, mas ocorreu recentemente diminuição da
insegurança quanto à sua permanência no cargo até o final de 2018.
Ao longo dos próximos meses, a confiança empresarial deve se aproximar dos níveis neutros, com
expectativas moderadamente otimistas. Isso colaborará para a manutenção da atual tendência de
recuperação do mercado de trabalho e dos investimentos. Pelo lado do consumidor, é possível
que a desconfiança em relação ao cenário político continue contribuindo para a moderação de
gastos, mas nossa expectativa é de que, na ausência de choques políticos, a economia sustentará
a tendência de alta do ICC.
Aloisio Campelo Jr. e Viviane Seda BIttencourt

3. Mercado de Trabalho
Crescimento da população ocupada desacelera
As últimas pesquisas divulgadas sobre o mercado de trabalho apontam continuidade na trajetória
de recuperação do emprego. Em outubro, o saldo de emprego formal do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (CAGED), que mede o total de admitidos menos desligados,
registrou forte geração líquida de 76,6 mil vagas. Trata-se do resultado mais elevado para este
indicador desde set/2014 (que registrara alta de 123 mil vagas). Contribuiu para o resultado
favorável do CAGED de outubro o crescimento sazonal das contratações temporárias da indústria
e comércio, em preparação para as vendas mais aquecidas de fim de ano. Também foram
observados em outubro resultados favoráveis na taxa de desemprego medida pela Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílio (PNADC), que foi de 12,2%, ante 12,4% no mês anterior. Esse
resultado de outubro dá sequência às sucessivas quedas observadas ao longo de 2017.
Apesar da trajetória de contínua
melhora do emprego este ano,
estimamos para o final do 4º trimestre
uma pequena mudança no ritmo de
retomada, como podemos observar no
Gráfico 4. Nesse gráfico, notamos que a
taxa de desemprego, após apresentar
quedas mensais moderadas em 2017,
indo do nível recorde de 13,7% em
março para 12,2% em setembro, passa a
apresentar quedas mensais mais fracas
nos últimos meses do ano. Estimamos
que a taxa de desemprego deverá cair
apenas 0,1 pp entre outubro e
dezembro, saindo dos atuais 12,2% e
chegando a 12,1% no último mês do ano.

Gráfico 4: Taxa de Desemprego (sem ajuste sazonal, %)

Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: IBRE/FGV.
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Essa mudança na trajetória estimada
Gráfico 5: Decomposição do Crescimento da PO
do desemprego para dez/17 se deve a
(variação absoluta Mês x Mês ano anterior)
mudanças
estruturais
no
comportamento
da
População
Ocupada (PO), que têm sido
observadas nos últimos dados
divulgados.
Especificamente,
as
mudanças são: i) uma recuperação
mais
lenta
de
setores
que
apresentavam
até
então
um
crescimento acelerado na geração de
vagas, como comércio e serviços; ii)
uma desaceleração do ritmo de
retomada do vínculo de conta própria,
Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: IBRE/FGV.
um dos principais motores de
recuperação da População Ocupada (PO) nos últimos meses.
Essas alterações estruturais no comportamento da PO podem ser notadas nos gráficos de
decomposição da PO por setor e por vínculo empregatício (Gráficos 5 e 6). No Gráfico 5, notamos
que muito da desaceleração do desemprego no 4ºtri deveu-se a uma diminuição no ritmo de
crescimento da PO em setores como comércio e serviços. Também verificamos uma estagnação
da PO agropecuária em outubro, em contraste com a forte aceleração no mês anterior. Por fim, no
Gráfico 6, podemos notar uma desaceleração de algumas categorias de vínculo empregatício. A PO
por conta própria, que vinha apresentando forte aceleração ao longo de 2017, estagnou-se em
outubro. No mesmo gráfico, também se destaca o fato de que a componente da PO com carteira
assinada manteve-se praticamente inalterada nos últimos meses.
Assim, a lenta recuperação do
mercado de trabalho, observada ao
longo de 2017, já começa a
apresentar
o
comportamento
tradicional de final de ano, visto que
está perdendo fôlego. No entanto,
esperamos que esse quadro de
retomada
fraca
do
emprego,
fortemente baseado no trabalho
informal, se reverta em 2018, quando
devemos observar um crescimento
mais intenso da atividade, capaz
inclusive de permitir uma recuperação
mais forte da ocupação formal.
Projetamos para 2018 uma geração

Gráfico 6: Decomposição do Crescimento da PO
(variação absoluta Mês x Mês ano anterior)

Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: IBRE/FGV.
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líquida acumulada do CAGED de 514 mil vagas (contra perda líquida acumulada de -308 mil vagas
em 2017). E, por fim, esse crescimento mais intenso do emprego formal levará a níveis mais baixos
de desemprego ao final de 2018, com projeção de que a taxa caia até atingir o nível de 11,5% em
dez/18.
Bruno Ottoni Eloy Vaz e Tiago Cabral Barreira

4. Inflação
Serviços dominam a inflação
Com a inflação de novembro de 0,28% informada pelo IBGE, a taxa acumulada nos 11 meses já
transcorridos em 2017 alcançou 2,50%. Os dados coletados durante a primeira quinzena de
dezembro indicam que a inflação do ano ficará abaixo dos 3%, terreno em que se encontra desde
julho. Esse percentual somente seria superado caso a taxa de dezembro ultrapassasse 0,5%. Uma
taxa inflacionária anual abaixo de 3%, similar à inglesa, não se verifica desde 1998, antes da
introdução do regime de metas. Tecnicamente, porém, por se situar abaixo do piso da faixa de 1,5
ponto percentual aquém ou além dos 4,5% centrais, será entendida como um erro de cálculo do
Banco Central, que precisará demonstrar que não exagerou na dose dos juros.
Não parece uma argumentação difícil de sustentar. Afinal, mais de dois terços da desaceleração
inflacionária ocorrida em 2017 se explicam pela redução de quase 15 pontos de percentagem da
taxa de variação dos preços dos alimentos, sobre os quais é pouco significativa a influência da
política monetária.
Um subconjunto de preços mais sensíveis à ação do Banco Central é aquele formado pelos preços
livres, excluindo-se os alimentos. Aí se encontram serviços e bens de consumo, duráveis e não
duráveis.
O que se viu ao longo de 2017 foi uma desaceleração sem precedentes desse subconjunto de
preços, de pouco mais de três pontos percentuais. Em novembro de 2016, a taxa acumulada em
12 meses do grupo alcançava 6,14%, recuo de 1,23 pp ante a mesma medida até novembro de
2015 (período em que a alta de preços chegou ao topo e teve início a desaceleração). Já a taxa
acumulada em 12 meses até novembro de 2017 foi de apenas 3,11%. É legítimo afirmar que o
resultado mais importante de 2017 foi a amplitude da desaceleração sofrida por esses preços.
Diferentemente do que se passa com os alimentos, que podem facilmente mudar de velocidade e
de sentido, os demais preços livres, especialmente os de serviços, movem-se mais lentamente e
com previsibilidade, ainda mais em um ambiente econômico caracterizado pela ociosidade de
fatores de produção. Isso significa que, em 2018, os preços livres excluídos os alimentos
dificilmente apresentarão uma taxa de variação muito diversa da observada em 2017, exercendo
assim um papel moderador da inevitável elevação da taxa inflacionária.
A alta decorrerá sobretudo da volta dos preços de alimentos ao seu curso normal, encerrando a
deflação provocada pela safra recorde de 2017. Os preços administrados, dos quais se espera uma
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contribuição desinflacionaria, poderão trazer surpresas altistas, particularmente no âmbito da
tarifa de energia elétrica, a persistirem os níveis reduzidos dos reservatórios.
Tudo somado, é razoável esperar uma inflação superior a 4%, mas com alguma folga em relação à
meta de 4,5%. Fica desde já o registro de que a disputa eleitoral de 2018, que promete ser das
mais acirradas, poderá aumentar o grau de incerteza já existente e modificar essa e outras
previsões econômicas.
Salomão Quadros e André Braz

5. Política Monetária
Política monetária no começo de 2018
Sinais emitidos pelo Banco Central deixam clara a possibilidade de nova redução – e até mesmo
novas reduções – da taxa Selic em 2018. Terminaremos o ano corrente com os juros básicos da
economia em 7,0%, o mais baixo patamar atingido durante toda a vigência do regime de metas de
inflação, sendo possível atingir nível ainda mais reduzido no início do ano que se aproxima.
Como costuma acontecer, nas notas da última reunião do Copom os dirigentes do Banco Central
discutiram explicitamente o próximo passo na condução da política monetária, ou seja, trataram
de dar a sinalização que consideraram cabível para fevereiro de 2018. Tal sinalização foi no
sentido de que uma redução de 25 pontos base seria adequada, ressalvando-se que, dessa vez, o
cenário parece mais incerto do que em outras ocasiões.
Dentre os fatores de risco considerados ficou nítida a preocupação com eventual “frustração das
expectativas sobre a continuidade das reformas e ajustes necessários na economia brasileira”,
particularmente no contexto de eventual reversão do cenário externo favorável a países
emergentes de modo geral. Como essa questão externa parece razoavelmente estável, pelo
menos até onde a vista alcança, talvez possamos concentrar nossa atenção no problema das
reformas, em especial no que diz respeito à da Previdência.
Tomando-se por base apenas esse aspecto, poderíamos pensar que, na hipótese de em fevereiro
de 2018 não se perceber probabilidade elevada de aprovação da reforma, o BC deixaria os juros
básicos em 7,0%. Caso contrário, ou seja, diante de alta probabilidade de aprovação, o BC poderia
ser ainda mais agressivo, reduzindo os juros em 50 pontos.
Tal raciocínio, porém, não nos parece adequado, por duas razões. Primeiro porque deixar os juros
inalterados seria justificável apenas na hipótese de a baixa probabilidade de aprovação da reforma
acarretar pressão forte e com sinais de permanência sobre a percepção de risco país e sobre a
taxa de câmbio. E o episódio de 17 de maio último talvez seja a grande demonstração de que os
participantes de mercado custam a perder as esperanças de aprovação da referida reforma.
Quando tudo parecia perdido, veio a recuperação. Com boa probabilidade, podemos imaginar que
algo parecido tornaria a acontecer. Em poucas palavras, eventuais sinais de grandes dificuldades
para aprovar a reforma pressionariam certos mercados, mas em caráter apenas transitório.
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A segunda razão tem a ver com a ideia de que, diante de sinais positivos acerca da aprovação da
reforma, seria imprudente reduzir os juros em 50 pontos na reunião de fevereiro. Mais
recomendável seria reduzi-los em 25 pontos, com espaço para repetir a dose mais adiante. Sendo
assim, a nosso ver, 25 pontos de queda da taxa Selic em fevereiro parece ser a possibilidade mais
provável.
Consideremos agora o fator de risco mais favorável. Nessa direção o BC apontou para o fato de
“diversas medidas de inflação subjacente [...] [indicarem] níveis confortáveis ou baixos”. Por certo,
níveis confortáveis são coisa boa; níveis baixos melhor ainda. Mais importante é o fato de que, por
ocasião da reunião do Copom, ainda não se conheciam os números da inflação de novembro.
A Tabela 2 mostra a influência
Tabela 2: Inflação (12 Meses): IPCA Pleno, Serviços Subjacentes,
desses novos números sobre
Média dos Núcleos,* e Livres Ex-Alimentação (%)
diferentes medidas de inflação.
Como é possível notar, a “cara” da
inflação ficou ainda melhor. À
medida que tais resultados se
*média dos núcleos = MS, EX e DP. Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV.
consolidem e sejam incorporados
aos modelos do BC, as projeções de
inflação para 2018 poderão ceder ainda mais. E à medida que exercícios de projeção rodados sob
hipótese de juros ainda mais baixos não provoquem desancoragem das projeções para 2019 e
2020, fica claro o espaço para nova redução de 25 pontos no mês de março.
José Júlio Senna

6. Política Fiscal
Recuperação cíclica da receita traz alento para o Fiscal, mas ainda insuficiente para estancar o
déficit
Os resultados fiscais dos últimos meses têm surpreendido positivamente e esta surpresa vem mais
pelo lado das receitas que pelo lado das despesas. É importante entender os fundamentos dessa
recuperação, excluindo do resultado os movimentos atípicos recentes.
Olhando para o movimento recente da arrecadação das receitas federais totais, nota-se uma
melhora consistente. As receitas, que em meados do ano passado chegaram a alcançar quedas
reais de mais de 7%, hoje já estão girando com variação em torno do zero. Ponderando pelo fato
de que, mesmo com a saída da recessão econômica, as incertezas ainda são grandes, o resultado
representa um grande passo na direção de algum alento na trajetória do saldo primário do
governo central.
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Boa parte da recuperação da arrecadação das receitas administradas pela RFB pode ser explicada
pela melhora dos indicadores econômicos, tais como valor das importações em dólar, produção
industrial, vendas de bens e massa salarial. No entanto, além da melhora da economia, as receitas
tiveram influência da majoração da alíquota do PIS/COFINS sobre os combustíveis e de eventos
não recorrentes. Decompondo a receita de acordo com seus efeitos de curto prazo, observa-se
que, em outubro, 40% do crescimento foi decorrente da melhora da atividade econômica, 14%
fruto do aumento do PIS/COFINS sobre os combustíveis e 46% derivado de efeitos não
recorrentes, como os programas de
Gráfico 7: Evolução das Receitas e Despesas Recorrentes
regularização tributária (PRT/PERT) e
(Valores acumulado em 12 meses em % do PIB)
parcelamento da dívida ativa.
Contudo, mesmo diante da virada das
receitas, o desafio continua grande.
Durante a recente recessão, a receita
recorrente voltou ao nível de 2000,
isto é, um retrocesso de quase duas
décadas. Em dezembro de 2000, a
receita recorrente como proporção
do PIB foi de 16,1%. Em dezembro de
2007, representava 18,9% do PIB. Em
outubro de 2017, ela é de apenas
16,2% do PIB, e já considerando a
recuperação experimentada nos
últimos meses deste ano.

Fonte: BCB; STN; RRF. Elaboração: IBRE/FGV.

O Gráfico 7 mostra o descompasso entre as receitas e as despesas recorrentes do governo central
no período recente. É possível notar que, mesmo que a receita recorrente consiga se recuperar a
ponto de chegar ao mesmo nível de 2007, ainda assim será insuficiente para estancar o déficit
fiscal, caso nada seja feito pelo lado das despesas. Dessa forma, o desafio se mostra dual.
Vilma da Conceição Pinto

7. Setor Externo
Tudo mudando para nada mudar
Na atualização da conta corrente feita no Boletim de Setembro/2017, destacamos que os sinais de
melhora no cenário econômico, fosse doméstico ou no exterior, pareciam ser mais sólidos. No
âmbito doméstico, o ambiente de taxas de juros em queda, inflação controlada e recuperação
gradual do crescimento indicava uma maior capacidade de absorção doméstica já no curto prazo.
No âmbito externo, um cenário de liquidez elevada, recuperação do crescimento (e do comércio
global) e lento processo de reinflação indicava um futuro sem grandes percalços, o que inclusive
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se refletia em manutenção dos termos de troca1 em patamares elevados. Ligando ambos,
esperávamos uma taxa de câmbio real efetiva relativamente estável.2
Qualitativamente, o cenário que traçamos agora equivale ao descrito acima, sendo que a única
diferença relevante ocorre na moeda – parece existir, neste momento, um viés de depreciação do
real (BRL) resultante não só de mudanças no mercado internacional de divisas, com certo
fortalecimento do dólar americano, mas principalmente de uma dinâmica menos favorável para a
aprovação das reformas domésticas, o que pressiona a nossa moeda.
Quantitativamente, no entanto, observamos ajustes dignos de nota. No diferencial de
crescimento, o desempenho recente do comércio mundial manteve a recuperação que já
observávamos. No acumulado no ano até setembro, o comércio global (em volumes) expandiu-se
4,4%3 frente ao mesmo período do ano passado, o que levou a uma revisão da projeção de
crescimento para 5,5% em 2017. Já em 2018, nossa nova projeção é de expansão de
aproximadamente 3,5% – destacando, no entanto, potenciais efeitos negativos da agenda de
contencioso comercial que tem partido dos Estados Unidos.
A história de crescimento doméstico, por sua vez, foi mais positiva do que pensávamos, e isto
ocorreu tanto nos dados já realizados como nas projeções futuras. Quando da divulgação do PIB
do 3° trimestre de 2017, foram revisados para cima os indicadores de consumo privado e
investimento, de forma que a absorção doméstica já foi, no primeiro semestre deste ano, mais
intensa do que se supunha. Em paralelo, a retomada da atividade parece ser mais forte tanto
neste ano como no próximo, o que pode ser diretamente observado em nossas novas projeções
para crescimento do PIB (+0,9% em 2017 e +2,8% em 2018).
Em termos líquidos, as revisões no cenário de crescimento doméstico dominaram aquelas do
comércio mundial. Dessa forma, após um longo período fizemos uma revisão negativa no
diferencial de crescimento, que agora deixou de aumentar durante 2017 e deve registrar
moderado viés de queda durante 2018.
Com a revisão do crescimento global para cima e o avanço nas cotações de certos produtos
exportados (com destaque para petróleo e soja), tivemos um inesperado aumento dos termos de
troca no 2° semestre de 2017. A revisão, no entanto, foi moderada e já começa a ser revertida,
com desempenho dos preços de importação mais forte do que aqueles de exportação nos últimos
dois meses. Olhando adiante, os sinais prospectivos continuam mistos, ainda que a conclusão
geral permaneça a mesma de antes: as características de nossa pauta comercial sugerem um
pequeno recuo dos termos de troca durante 2018.
Por fim, tivemos importantes mudanças técnicas na construção do nosso cenário prospectivo de
câmbio. De forma resumida, ocorreu uma inversão entre o comportamento do BRL e do risco-país
(medido pelo CDS de dez anos) nos últimos dois meses, moeda depreciando com risco caindo, fato
Razão entre os preços de exportação e importação brasileiros.
Definida na taxa multilateral real, ponderada de acordo com a participação nas exportações dos principais parceiros comerciais
brasileiros.
3 De acordo com os números mais recentes do CPB.
1
2
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inclusive que não foi uma particularidade brasileira – tal relação inversa foi observada em
inúmeros países emergentes. Mais ainda, parece ter ocorrido uma quebra da relação usual
(positiva) entre juros internacionais e risco-país – nesses mesmos dois meses, passou-se a
observar uma relação negativa, ou seja, um aumento dos juros externos não foi acompanhado por
aumento do prêmio para carregar ativos em moeda local, de forma que o prêmio (o CDS)
diminuiu.
Como resultado, tanto a análise “dentro da amostra” (a separação entre as contribuições externa
e doméstica para os movimentos da moeda) como a projeção “out of sample” (muito baseada na
diferença entre o CDS observado e aquele sugerido pelos fundamentos globais) ficaram
prejudicadas. Depois de inúmeros testes e variações metodológicas, conseguimos reencontrar
resultados robustos para ambos os exercícios. No entanto, todas essas mudanças não levaram a
uma nova conclusão qualitativa: o risco-país continua operando abaixo do sugerido pelos
fundamentos globais, ainda que esta diferença pareça ser, agora, menor.
Juntando um cenário de fortalecimento moderado do dólar, juros globais marginalmente mais
elevados e pequena revisão negativa no cenário prospectivo de commodities, chegamos a novas
projeções para a taxa de câmbio tanto em 2017 como em 2018. No cenário central, esperamos
agora uma taxa de câmbio nas cercanias de R$ 3,30/US$ ao fim deste ano (anterior: US$
3,20/US$), o que em termos efetivos reais
implicará uma apreciação de pouco
Gráfico 8: Fundamentos do Setor Externo Brasileiro
menos de 10% no ano. Para 2018, nossa
(2006=100)
nova projeção se encontra entre R$
3,35/US$ e R$ 3,40/US$, o que implicaria
pequena depreciação real (pouco menor
do que 5%).
Em resumo, diferencial de crescimento
com leve viés de queda, recuo moderado
dos termos de troca e depreciação
marginal da taxa de câmbio real efetiva. O
novo comportamento esperado para os
fundamentos do setor externo brasileiro
pode ser observado no Gráfico 8.

Fontes: BCB; Funcex; CPB; OMC; IBGE; IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV.

Como sempre, lembramos que os fundamentos operam com defasagens na dinâmica da conta
corrente. Juntando todos os novos vetores e os resultados observados até agora no ano,
ajustamos marginalmente o déficit em conta corrente de 2017 para US$ 10,0 bilhões (anterior:
US$ 8,0 bilhões), equivalente a 0,5% do PIB – o que ocorreu estritamente por um maior déficit nas
rubricas de serviços e rendas (particularmente em viagens internacionais), mantendo a projeção
de superávit comercial pouco abaixo de US$ 70,0 bilhões (que será o novo recorde histórico).
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Para 2018, nossos modelos (já estimados com todos os inputs necessários, ao contrário do que
ocorreu em nossa atualização anterior) indicam um aumento do déficit para US$ 23,0 bilhões,
equivalente a 1,1% do PIB. A piora no resultado em conta corrente deriva principalmente da
aceleração da economia doméstica, com impactos diretos na balança comercial (redução do
superávit para US$ 55,0 bilhões) e no aumento das saídas líquidas em serviços e rendas
(destacando viagens e remessas de lucros). Os resultados consolidados podem ser observados a
seguir (Gráfico 9).
Ambos os números são muito parecidos
com os divulgados na atualização
anterior, a despeito de algumas
mudanças no comportamento (passado
e futuro) dos fundamentos. Nesse
sentido, tudo mudou para nada mudar –
o aumento esperado do déficit é
moderado e perfeitamente financiável.

Gráfico 9: Conta Corrente (% do PIB)

Cabe, por fim, uma nota de alerta.
Apesar de este não ser nosso cenário
central, não é difícil construir cenários
Fontes: BCB; IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV.
alternativos menos benignos, seja por
motivos internos (ano eleitoral e atrasos
na agenda de refomras), seja por motivos externos (dólar mais forte no mundo, elevação mais
intensa dos juros e protecionismo afetando a dinâmica comercial). Dessa forma, as projeções para
2018 ainda possuem um grau de incerteza que não deve ser menosprezado, implicando um
potencial de importantes variações nas próximas atualizações.
Lívio Ribeiro

8. Panorama Internacional
O Fed e a reforma tributária nos EUA
Nos últimos anos, as economias desenvolvidas têm experimentado ritmo de crescimento
econômico significativamente inferior ao observado em décadas passadas. Ao mesmo tempo, as
taxas de crescimento dos preços também se mostram consideravelmente mais baixas. Entre 1980
e 2007, por exemplo, a taxa média de crescimento do PIB dos países avançados considerados pelo
FMI foi de 2,9% ao ano. Essa média caiu para 1,8% quando se toma o período de 2011 para cá. No
terreno da inflação, a média registrada dos anos 80 até 2007 foi de 2,2% ao ano, número este que
recuou para 1,4% no período pós-2011.
Pelo visto, vivemos uma época caracterizada por mudança da tendência do crescimento
econômico das nações desenvolvidas. Especialistas no assunto asseguram que tal fenômeno
constitui a principal explicação para a queda das chamadas taxas reais de juros de equilíbrio. Juros
de equilíbrio não são variáveis observáveis, mas há razões fortes para acreditarmos que tenham
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caído expressivamente nos últimos anos. Primeiro, porque é a esta conclusão que se chega com
base em estimativas calcadas em sofisticados métodos estatísticos. Segundo, porque se isso não
fosse verdade, as taxas de inflação no mundo desenvolvido teriam “explodido”, na esteira de juros
de política monetária estabelecidos em patamares tão baixos quanto os vistos em tempos
recentes.
O elevado grau de integração financeira prevalecente nas últimas décadas faz com que fenômenos
como os acima mencionados tenham repercussão importante em economias emergentes
financeiramente abertas como o Brasil. Isso é particularmente relevante quando se pensa na
influência dos juros praticados pelo Fed, banco central dos Estados Unidos sobre os nossos
mercados. O baixo nível desses juros, consequência direta do recuo da inflação e dos juros reais
neutros naquele país, tem dado uma boa ajuda aos dirigentes do Banco Central do Brasil.
Diante disso, muitos se preocupam com as atuais discussões no Congresso americano em torno da
reforma tributária patrocinada pelo Partido Republicano. Na hipótese de aprovação de uma ampla
redução de impostos e consequente alargamento do déficit público, faz sentido esperar
aquecimento adicional da economia americana e alta expressiva da inflação naquele país, levando
o Fed a elevar os juros de política de maneira mais agressiva que o previsto?
A nosso ver a resposta é não. E as razões são tanto teóricas quanto baseadas nas expectativas
formadas em mercado. No tocante às primeiras, não parece haver dúvida de que, se aprovado, o
pacote tributário em discussão beneficiará as famílias e indivíduos mais ricos, de quem claramente
não se espera impulso importante de demanda. Além disso, os investimentos das empresas
dificilmente reagirão com vigor ao corte de impostos. Afinal, nada de excepcional têm acontecido
em resposta ao expressivo aumento do lucro líquido das empresas e ao baixíssimo custo do capital
prevalecente nos últimos anos. O mais provável é que o corte de impostos para as empresas dará
impulso adicional às operações de
buyback de ações e trará ganhos ainda
Gráfico 10: Spread (10 Anos X 3 Meses, %) e Períodos Recessivos
maiores para acionistas de modo geral.
Por fim, é sabido que a inclinação da
chamada curva de juros constitui
importante indicador das expectativas de
mercado acerca do comportamento
futuro da atividade econômica. Quando a
curva perde inclinação, ou seja, quando
cai a relação entre as taxas mais longas e
as taxas mais curtas de juros, pode-se
dizer que os participantes de mercado
esperam arrefecimento da atividade
Fontes: Bloomberg; NBER. Elaboração: IBRE/FGV.
econômica. Casos extremados de spreads
negativos são geralmente prenúncio de
recessão. Retratado no Gráfico 10, o comportamento do spread dos juros de dez anos,
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comparativamente ao de três meses, parece indicar que os participantes de mercado têm cada
vez menos confiança na hipótese de aquecimento da economia, justificando a resposta que demos
à questão acima levantada.
José Júlio Senna

9. Analista Convidado
Desafios para o Setor Energético em 2018
O ano de 2016, com a administração do Presidente Temer, marca a tentativa de reversão de um
quadro inaugurado em 2012. Depois de quase uma década de funcionamento do modelo
instituído pela MP 144 em 2003, convertida na Lei 10.848/2004, a MP 579/2012, que criou
condições para a renovação de concessões de distribuição, provocou desestruturação profunda no
setor.
A equipe energética do Ministro Fernando Bezerra, que assumiu em maio de 2016, tornou-se logo
depositária de elevadas expectativas de reformas – para muitos, reformas de mercado, capazes de
atrair capitais privados, promover melhorias na governança de empresas estatais e trazer
capacidade de inovar em termos de financiamento de longo prazo e alocação de riscos. Esses dois
últimos temas são necessários em um quadro de mudanças antecipadas nos “preços” do crédito
provido pelo BNDES, nos quais foi calcada a expansão do setor.
Os principais vetores dessa reforma foram logo lançados: mudanças no marco do setor de
petróleo e o lançamento do Projeto Gás para Crescer, visando promover o desenvolvimento de
um mercado de gás no Brasil. O tema está sob apreciação no Congresso Federal por meio de
Projeto de Lei 6.407, em tramitação na Câmara dos Deputados. Já em 2017 o Ministério de Minas
e Energia lançou a Consulta Pública 33, para discutir o “Aperfeiçoamento do Marco Legal do Setor
Elétrico” e, no mês seguinte, foi anunciada a privatização da Eletrobras.
Aproxima-se 2018, ano de eleições presidenciais, em um contexto de incerteza exacerbada. As
reformas discutidas não chegaram a produzir efeitos. A judicialização que paralisa negócios no
ambiente da Câmara de Comercialização de Eletricidade (CCEE) ainda não foi solucionada. Além de
não ter sido ainda votado o PL 6.407, há enormes dúvidas com relação à privatização da
Eletrobras. Uma pré-condição para seu avanço seria o equacionamento de problemas subjacentes
ao processo de alocação de riscos hidrológicos – o chamado GSF. Mudanças nos regimes de
afluências têm comprometido a capacidade de geradores hidrelétricos honrarem compromissos
contratuais firmados no momento da implantação dessas infraestruturas, causando sobrecustos
excessivos na produção para os referidos agentes.
O governo federal identifica como prioritário o equacionamento do risco hidrológico. Para tanto,
notícias recentes dão conta de uma proposta de extensão de contratos de concessão de usinas
hidrelétricas como contrapartida para o fim da judicialização. A reforma para o aperfeiçoamento
do setor elétrico depende de uma solução para esses conflitos.
O que esperar de 2018?
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Um conjunto de distorções tem obstado o bom funcionamento do setor elétrico, tais como:
impacto acumulado de políticas distributivas, que se traduzem em elevado volume de encargos;
pesada carga tributária, que, como veículo de arrecadação, torna o setor um dos mais onerados;
perdas não técnicas, que correspondem a cerca de 10% da energia elétrica fornecida para o
mercado de baixa tensão, elevando preços e tarifas ao consumidor; e mudanças nos regimes de
afluências, que comprometem a segurança e confiabilidade do suprimento.
Os leilões para expansão de geração contrataram volumes consideravelmente inferiores em 2016
e 2017 relativamente aos anos anteriores. Por certo que a desaceleração da economia garante
certo fôlego para repensar o setor, mas uma vez retomado o crescimento da atividade econômica,
o consumo de eletricidade tende a aumentar rapidamente. E, sem ter equacionado condições
para garantir segurança de suprimento de eletricidade, não é possível sustentar crescimento
econômico.
É imperativo revisitar a política energética do país para garantir o adequado equilíbrio econômico
e social no financiamento de operação e expansão do sistema elétrico e na determinação justa dos
custos repassados ao consumidor. Considerando a dificuldade de promover reformas no
Congresso Nacional, o ano de 2018 representa uma boa oportunidade para estruturar as
necessárias mudanças capazes de guiar o país na direção das transformações que em âmbito
mundial combinam inovações tecnológicas disruptivas e políticas climáticas. No caso do Brasil,
urge promover reformas que lancem as bases para o aprofundamento de mecanismos de
mercado para assegurar ganhos de eficiência, competitividade e bem-estar.
Joisa Dutra - Diretora do Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura (CERI)

10. Em Foco IBRE: Cenário Macroeconômico para 2017 e 2018
Economia Internacional
O cenário global surpreendeu em 2017. Em primeiro lugar, era esperado que a aceleração do
crescimento econômico nos EUA pudesse gerar pressões inflacionárias. Com isso, o Fed, BC norteamericano, teria provavelmente que subir os juros mais rapidamente para combater a aceleração
inflacionária. E, consequentemente, taxas de juros mais altas nos EUA deveriam pressionar as
moedas e os juros locais nos mercados emergentes. Felizmente esse cenário não se materializou.
A economia americana se acelerou, o mercado de trabalho continuou melhorando, mas a inflação
não veio. Ou seja, o ano de 2017 foi caracterizado por condições financeiras expansionistas nos
mercados desenvolvidos, beneficiando as economias emergentes.
Em segundo lugar, o cenário político na Europa também preocupava, tornando as perspectivas
para 2017 ainda mais desafiadoras para os emergentes. Novamente, os riscos políticos não se
materializaram, o que tornou o cenário externo ainda mais benigno.
Em terceiro lugar, apesar de já esperarmos um processo de desaceleração gradual da economia
chinesa, um cenário de taxa de juros mais elevada nos EUA e de dólar mais forte poderia
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pressionar a saída de capital da China, tornando as condições financeiras mais apertadas e
podendo gerar um estresse adicional nos mercados emergentes. E isso não ocorreu.
E o que podemos esperar para 2018? De início, tudo indica que o crescimento econômico no
mundo desenvolvido veio para ficar por um tempo. As condições financeiras expansionistas, a
redução dos riscos políticos na Europa e as expectativas de desaceleração gradual na China têm
sustentando a recuperação da economia global. Nos emergentes, a aceleração do crescimento
também continuará, com destaque para a recuperação da América Latina. Sem dúvida, o cenário
externo muito favorável possibilitou a retomada do crescimento na região.
Porém, apesar de não prevermos um aumento muito expressivo da inflação global, é esperada
uma normalização bem gradual. Por um lado, temos o fechamento do hiato do produto nos países
desenvolvidos e, por outro, não esperamos novas pressões deflacionárias da região da Ásia, com
destaque para a China.
Como o risco de inflação muito baixa ficou para trás, a política monetária global deve ser bem
menos expansionista ao longo de 2018, com efeitos sobre a taxa de câmbio nos países da América
Latina.
De qualquer forma, 2018 será mais desafiador para os emergentes. Além de um cenário externo
um pouco menos favorável do que ocorreu este ano, os riscos políticos na região devem se
intensificar. Como no Brasil, países como o México e Colômbia têm eleições no ano que vem. Não
podemos descartar maiores pressões na taxa de câmbio nestes países devido às incertezas
eleitorais.
Cenário Doméstico
O cenário doméstico também surpreendeu em 2017. Em primeiro lugar esperávamos há um ano
um crescimento de apenas 0,3% em 2017. Sem dúvida, a agropecuária surpreendeu no início do
ano, mas não foi apenas este setor que explica a surpresa. O PIB ex-agropecuária deve crescer
0,4% (ante o PIB total de 1,0%). O consumo das famílias foi o grande destaque de 2017.
Embora o saque dos recursos do FGTS tenha contribuído para o melhor desempenho do consumo,
há fatores estruturais sustentando essa recuperação, como a melhora das perspectivas de crédito
para pessoas físicas, a redução do endividamento das famílias, o aumento do poder de compra em
decorrência da deflação de itens ligados à alimentação domiciliar e a reversão mais rápida que a
antecipada no mercado de trabalho.
Apesar da frustração com o desempenho da construção civil, a absorção de máquinas e
equipamentos surpreendeu positivamente no segundo semestre, o que tem contribuído para uma
melhora gradual nas expectativas para o investimento agregado.
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Para 2018, em nosso cenário base,
esperamos que a demanda doméstica
privada seja o motor do crescimento.
O consumo deve manter um bom
ritmo de expansão (3,3% ante 1,2%
em 2017). E esperamos que o
investimento cresça 3,9%, ante queda
de 2,8% este ano. Com isso, a
demanda doméstica privada deve
crescer 3,3%, acima da expansão do
PIB de 2,8%.

Gráfico 11: Taxas de Crescimento da Demanda Doméstica
Privada e do PIB (%)

De fato, a demanda doméstica
Fontes: IBGE; IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV.
privada contraiu-se expressivamente
em 2015 e 2016, com recuos de 5,8% e 5,7%, respectivamente; ou seja, bem acima das quedas do
PIB de 3,5% naqueles dois anos. Para 2017, ainda esperamos um ligeiro aumento de 0,2% da
demanda doméstica, ante crescimento de 1,0% do PIB (ver Gráfico 11).
Apesar do cenário mais favorável no
curto prazo para a atividade
econômica, ainda levará tempo para
recuperar o crescimento perdido
durante o período da recessão. Em
termos de PIB per capita, a contração
foi de quase 9%, muito similar à
recessão do início dos anos 90. Só não
foi pior que a recessão no início dos
anos 80 (ver Gráfico 12). De qualquer
forma, se crescermos em torno de 2%
consistentemente nos próximos anos,
ou aproximadamente 1,4% ao ano em
termos per capita, vamos recuperar o
PIB per capita de 2013 apenas em
2023!

Gráfico 12: Recessão Atual vs Recessões dos Últimos 35 anos:
Taxa de Crescimento do PIB per-capita

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

Dessa forma, para recuperarmos mais rapidamente o tempo perdido, seria necessário aumentar o
ritmo de crescimento econômico. Isso só seria possível com aumento expressivo da produtividade
da economia. Por exemplo, se a produtividade total dos fatores (PTF) aumentar em torno de 1,2%
ao ano, o Brasil poderia crescer em média 3,5% anualmente. Com isso, já em 2020 poderíamos
retornar ao PIB per capita de 2013.
Infelizmente, só atingimos esse patamar de crescimento da PTF no período de 2002-2010. Este foi
um período da Grande Moderação da economia mundial, com um exuberante crescimento
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mundial e da China, e com forte boom de
commodities. Além disso, houve uma
expressiva expansão do mercado de
crédito, que ocorreu em função das
mudanças regulatórias no início do
governo Lula.

Gráfico 13: Evolução das Receitas e Despesas Recorrentes
(Valores acumulado em 12 meses em % do PIB)

Entre 2002 e 2010, as receitas do governo
cresceram muito acima do PIB, o que
permitiu manter elevado superávit
primário, mesmo em um contexto de
aumento permanente das despesas
obrigatórias (ver Gráfico 13). Porém,
desde 2013, a situação se inverteu e as
despesas recorrentes atingiriam 20% do
PIB em 2017, enquanto as receitas
Fonte: BCB; STN; RRF. Elaboração: IBRE/FGV.
recorrentes estão em torno de 16% do
PIB, com aumento expressivo do déficit primário. Essa situação não é sustentável.
Ou seja, será necessário de fato consolidar
o ajuste fiscal. No entanto, para isso é
necessário reduzir o ritmo de crescimento
das despesas com transferência de renda.
Hoje elas estão acima de 10% do PIB. Há 20
anos, representavam apenas 5% do PIB (ver
Gráfico 14). A EC 95, que limita o
crescimento dos gastos, é crucial para
restaurar a solvência fiscal. Mas ela só
sobreviverá se for feito um forte ajuste dos
gastos obrigatórios, com destaque para os
gastos previdenciários.

Gráfico 14: Composição das Despesas Primárias
(em % do PIB, acumulado em 12 meses)

Fonte: BCB; STN. Elaboração: IBRE/FGV.

No contexto atual, ainda é cedo para comemorar a recuperação da economia, pois os desafios
fiscais para 2018 permanecem. Apesar de a economia mostrar sinais significativos de melhora, as
incertezas sobre a aprovação das reformas fiscais, com destaque para a Previdência, se
intensificaram. Os riscos de cenários mais adversos em 2018 cresceram nas últimas semanas. Não
temos outra saída a não ser persistir na aprovação das reformas fiscais e avançar na agenda de
reformas microeconômicas. A grande questão é se conseguiremos manter esse caminho.
Silvia Matos
Revisão Editorial do Boletim Macro IBRE: Fernando Dantas
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