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Dosando o otimismo
Para onde quer que se olhe, as perspectivas para a economia brasileira neste começo de ano são
positivas. Neste fim do primeiro trimestre do ano, acumulam-se evidências de que a recuperação
da economia brasileira está garantida, pelo menos no curto prazo. Começa a haver dúvidas,
porém, sobre o ritmo dessa retomada. Analistas de mercado, que estavam muito otimistas, estão
revendo para baixo suas projeções de crescimento do PIB. Os números estão convergindo para
valores inferiores a 3%.
Os números negativos nos principais indicadores de atividade econômica referentes a janeiro
foram uma ducha de água fria. Os destaques foram as quedas do Índice de Atividade Econômica
do Banco Central (IBC-Br), de 0,6%, e do Monitor do PIB (IBRE/FGV), de 0,3%, nos dois casos em
relação a dezembro. A expectativa agora é que o ritmo de crescimento do primeiro trimestre fique
abaixo de 1%. De fato, até aqui, os números têm corroborado o cenário do IBRE: crescimento de
0,7% no primeiro trimestre e de 2,8% no ano fechado.
Avaliamos que os números de janeiro geraram um excesso de pessimismo. Todos os indicadores
antecedentes para fevereiro mostram um crescimento na margem, mais que compensando o
recuo de janeiro.
Além disso, as percepções de empresas e consumidores quanto ao futuro próximo não sancionam
uma guinada para o pessimismo. Por exemplo, a leitura preliminar do índice de confiança da
indústria de março atingiu 102,1 pontos, com aumento de 1,7% em relação ao mês anterior. Foi a
segunda elevação consecutiva, sendo explicada principalmente pela alta de 2,3 pontos do
componente de expectativas, que atingiu 103,7 pontos, enquanto o índice de situação atual subiu
1,0 ponto, para 100,4 pontos. E, por fim, o nível de utilização da capacidade instalada avançou de
75,6% para 76,1%, o maior valor desde 2015. Esse avanço da confiança em março reforça nosso
cenário de recuperação moderada da atividade econômica nos próximos meses.
E o quadro de surpresas no cenário inflacionário, com desaceleração na inflação de serviços,
permitiu que o Banco Central reduzisse a taxa de juros mediante mais um corte de 25 pontos-base
na reunião de março. De qualquer modo, as condições financeiras no mundo, principalmente nos
EUA, têm aberto espaço para o Banco Central reduzir os juros para patamares recordes,
facilitando nossa recuperação econômica.
Nesse aspecto, importa observar que, apesar dos sinais de normalização da taxa de inflação nos
Estados Unidos, pelo menos por enquanto, o processo tem sido bem lento. Com isso, o Fed deverá
elevar a taxa de juros também de forma gradual. Ainda há dúvidas se serão três ou quatro
elevações este ano. Isso vai depender do ritmo de crescimento da economia e da inflação.
Em termos de crescimento, depois de surpreender positivamente em 2017, o cenário global deve
continuar favorável em 2018. A instabilidade e os riscos, porém, são crescentes, por conta da
guinada protecionista do governo americano, em um contexto em que a robustez do comércio
mundial tem sido fundamental para a manutenção do crescimento no mundo. Apesar de certa
acomodação nas últimas divulgações, a taxa de crescimento do comércio atingiu 4,5% em 2017.
Um destaque importante, a propósito, é a forte expansão das importações dos países em
desenvolvimento, crescendo 6,5% em 2017, ante 0,5% em 2016. Mas também o ritmo de
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crescimento das importações nos países desenvolvidos tem sido robusto, atingindo 3,4% no ano
passado, ante 2,1% em 2016.
De qualquer forma, mesmo sendo o ambiente externo mais instável este ano, ele ainda será
favorável para países emergentes e, em particular, para o Brasil. Até o momento, os ativos desses
países têm sofrido poucas perdas, pois as condições financeiras, como mencionado acima,
continuam expansionistas. Para os países produtores de commodities, como o Brasil, o cenário
tem sido ainda mais benigno, com destaque parra as commodities agrícolas e metálicas.
Nesse cenário externo ainda favorável, os desafios para a economia brasileira persistem e podem
ressurgir como fatores determinantes dos preços de ativos se a percepção ou o apetite pelo risco
mudarem, aqui ou lá fora. Não podemos descartar maiores pressões na taxa de câmbio em virtude
das incertezas eleitorais.
Dito isso, um resumo dos temas analisados neste Boletim inclui os seguintes destaques:
1.
No campo da atividade econômica, o PIB do quarto trimestre de 2017 apontou uma
retomada mais gradual do que imaginavam os analistas mais otimistas. E, apesar de ainda
corroborar as perspectivas de continuidade da recuperação econômica, os primeiros indicadores
de 2018 abriram o ano com fôlego menor que o antecipado. De qualquer modo, após a divulgação
das pesquisas de atividade de indústria, comércio e serviços, mantivemos a projeção de alta de
0,7% TsT (2,0% AsA) para o PIB no primeiro trimestre de 2018 e de crescimento de 2,8% este ano.
(Seção 1)
2.
Nas sondagens, os índices de confiança, de modo consoante aos dados de atividade
econômica, ratearam em fevereiro após uma expressiva sequência de altas. A confiança
empresarial ficou estável após subir mais de 12% em sete meses, e a do consumidor recuou 1,6%,
após avançar em sete dos cinco meses anteriores. Em nenhum dos dois casos há motivos para
supor que a fase de alta tenha acabado. Com esse movimento, os indicadores de confiança
parecem refletir de certa forma o gradualismo da retomada econômica, como também sugerido
por outros indicadores. (Seção 2)
3.
Sobre o mercado de trabalho, o destaque é a expectativa de aumento na formalização do
emprego. O IBRE/FGV reviu significativamente para cima a previsão de criação de vagas formais de
trabalho no CAGED (de 454 mil empregos em outubro para 753 mil empregos nesta divulgação)
em 2018, mas mudou apenas marginalmente as projeções para a expansão do emprego total
(1,7% em outubro de 2017 contra 1,9% nesta divulgação). Contudo, esse ganho de participação do
emprego com carteira assinada deve ser visto de forma cautelosa, pois se espera a criação de
empregos formais de baixa qualidade. Os dados de CAGED nos últimos meses corroboram essa
expectativa, apontando um crescimento mais intenso de vagas em setores que exigem baixa
qualificação, como os serviços tradicionais, e em postos de trabalho de baixa remuneração. (Seção
3)
4.
No que tange à dinâmica dos preços, a variação de 0,32% registrada pelo IPCA de fevereiro
reforça a boa fase da inflação neste início de 2018, como também sugerem as medidas de núcleo
da inflação: segundo o Bacen, o núcleo calculado por médias aparadas com suavização registrou
nos dois primeiros meses do ano taxa de apenas 0,2%. Já para março, os primeiros resultados
apurados pelo Monitor da Inflação indicam que os preços de alimentos seguirão em queda. A
coleta de preços da primeira quinzena deste mês revelou que essa pode chegar a 0,4%, o que
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levaria para zero a variação acumulada pelo grupo Alimentação e Bebidas no primeiro trimestre
de 2018. Em sentido contrário, no entanto, existem pressões à frente no grupo dos preços
monitorados. Em primeiro lugar, o reajuste médio de 15% das contas de energia no RJ, que vigora
desde 15/03, contribuirá para o avanço da inflação na segunda quinzena deste mês. Além disso, as
revisões tarifárias das empresas de energia estão provocando aumentos acima do esperado e
devem deslocar a inflação dos preços monitorados em direção a 6% em 2018. Outra novidade é a
nova metodologia adotada pelo IBGE para medir a variação dos preços dos subitens empregados
domésticos e mão de obra para reparos, a qual também deve contribuir para o aumento da
inflação deste segmento. (Seção 4)
5.
Na seção sobre política monetária, a discussão gira em torno dos fatores que permitiram a
queda das taxas reais de juros no Brasil desde meados de 2016, segundo três conceitos: os juros
reais neutros (não observáveis), os juros de política monetária (determinados pelo BC), e os juros
de mercado (de diferentes prazos). Nosso analista conclui que foi fundamental para essa redução
a grande virada, para melhor, nas condições financeiras nos EUA, pois, antes mesmo da troca de
governo, os preços de ativos brasileiros já apresentavam comportamento mais favorável. A
contribuição da nova equipe do BC também foi importante nesse processo, ao dar impulso extra
aos efeitos da melhora das condições financeiras lá fora, privilegiando o combate à inflação e, por
conseguinte, derrubando de vez as expectativas inflacionárias. Em horizontes mais longos,
finalmente, predominou a influência de fatores domésticos (políticos, fiscais, etc.). (Seção 5)
6.
Na seara fiscal, nossa analista discute as metas e regras a serem cumpridas em 2018, tendo
em vista que, com a melhora de diversos indicadores econômicos, o fiscal parece de fato estar
entrando em trajetória de recuperação. A primeira restrição diz respeito à meta de resultado
primário, que, devido à recuperação das receitas, parece estar equacionada para 2018. A previsão
do IBRE/FGV para o déficit primário do setor público consolidado é de R$ 152 bilhões, ao passo
que a meta fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é de R$ 159 bilhões. A segunda
restrição refere-se ao teto dos gastos primários, que limita o crescimento das despesas à inflação
do ano anterior. O teto de 2018 foi fixado em R$ 1.347,9 bilhões. No entanto, como o gasto
primário de 2017 foi inferior ao teto fixado para o ano passado (teto de R$ 1.308,6 bilhões, e gasto
efetivo de apenas R$ 1.258,9 bilhões, 3,9% abaixo do teto), o crescimento das despesas este ano
pode atingir até 7,1%. Ou seja, mesmo com essa expansão nos gastos, a regra do teto estaria
sendo cumprida. O terceiro ponto de dúvida este ano é quanto ao cumprimento da regra de ouro.
Esta é, de fato, uma restrição um pouco mais delicada, e exige atenção maior para evitar seu não
cumprimento. O pagamento pelo BNDES de R$ 130 bilhões de sua dívida com o Tesouro é
fundamental para o cumprimento dessa regra este ano. Neste caso, que é o nosso cenário base,
será possível manter a dívida bruta do governo no mesmo patamar que o observado em 2017.
(Seção 6)
7.
Sobre as contas externas, nosso analista comenta as atualizações da projeção de conta
corrente. Enquanto do lado do diferencial de crescimento, o comportamento da absorção interna
esteve alinhado às nossas projeções iniciais – em linhas gerais, consistente com uma expansão em
torno de 3,0% do PIB –, a novidade ficou por conta do comércio internacional, que continua
avançando em ritmo acelerado e mais forte do supúnhamos anteriormente. Ademais, as
características da pauta brasileira e os preços futuros dos principais produtos comercializados
sugerem suave tendência declinante dos termos de troca. Por fim, nossas projeções mais recentes
para o comportamento da taxa de câmbio indicam enfraquecimento adicional do real ao longo
deste ano, oscilando em torno de R$ 3,35/US$ até o final de 2018, o que implicaria uma
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depreciação real efetiva de aproximadamente 5,0% em relação a 2017. Juntando todos esses
vetores, ajustamos de forma relevante a expectativa de déficit em conta corrente para o ano.
Nossa nova projeção aponta déficit de US$ 15 bi (anterior: US$ 23 bi), equivalente a -0,7% do PIB –
ou seja, basicamente o mesmo percentual registrado em 2017. (Seção 7)
8.
Na seção internacional, o tema são os “ventos externos” – isto é, as boas condições
financeiras internacionais – que têm permanecido favoráveis por mais tempo que o imaginado,
facilitando também a recuperação econômica brasileira. Na atual conjuntura, o maior fator de
risco é a eventualidade de uma alta acelerada da inflação no mundo desenvolvido, forçando o Fed
a ajustar os juros para cima de maneira mais agressiva que a prevista. Isso acabaria forçando
também os bancos centrais do Japão e da zona do euro a cortar os estímulos monetários em vigor.
No entanto, anos de inflação abaixo das metas reduziram as expectativas inflacionárias, ao mesmo
tempo que, de algum modo, a revolução digital tem ajudado a conter o ritmo de alta dos preços
de modo geral. A ausência de sinal de que as coisas estejam para mudar nesses dois campos é
indício de que preocupações com aceleração forte da inflação parecem exageradas. Em suma, é
bem possível que os referidos ventos externos permaneçam favoráveis por mais tempo do que se
imagina. (Seção 8)
9.
No observatório político, nosso analista examina os desdobramentos da intervenção
federal decretada por Temer no Rio de Janeiro. Embora se trate de uma resposta desesperada de
um chefe de Executivo diante do fracasso envolvendo as negociações da reforma da Previdência, a
intervenção é também um passo ousado por parte de Temer, já que a segurança pública está no
topo das preocupações de eleitores em todo o país e já há algum tempo. Temer e seus aliados,
portanto, poderão dizer, ao longo da campanha eleitoral de 2018, que foram os primeiros a tentar
resolver seriamente o problema da segurança, não apenas por meio da intervenção no RJ, mas
também com a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. O fato é que a
intervenção reposicionou o presidente no jogo eleitoral, a tal que ponto que, quando a campanha
começar para valer, Jair Bolsonaro, o presidenciável que mais vem se beneficiando da crise
nacional de segurança pública, poderá ficar sem bandeira e o PT se ver sem ter muito o que
declarar sobre o assunto. (Seção 9)
10.
A seção Em Foco, finalmente, resume o cenário macroeconômico do IBRE/FGV, detalhando
tanto a evolução do cenário externo quanto do doméstico. No primeiro caso, a expectativa é que
o quadro permaneça favorável em 2018, mas sujeito a uma maior instabilidade e riscos
crescentes, tendo em vista a escalada do protecionismo americano, em um contexto no qual o
crescimento global se mostra sensível à dinâmica do comércio mundial. No âmbito doméstico, o
destaque é a recuperação da demanda doméstica privada, que, após crescer 0,2% em 2017, deve
aumentar 3,5% em 2018, acima do crescimento esperado para o PIB, de 2,8%. Não só o consumo
das famílias deve puxar essa recuperação, mas também o investimento. Em um cenário em geral
muito favorável, não podemos, no entanto, descartar maiores pressões na taxa de câmbio devido
às incertezas eleitorais, ao mesmo tempo em que a melhora da economia vai minguando o senso
de urgência em relação à necessidade de levar adiante as reformas fiscais. (Seção 10)
Boa leitura!
Armando Castelar Pinheiro, Silvia Matos e Julio Mereb
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1. Atividade Econômica
Apesar do resultado fraco no 4º trimestre de 2017, consumo deve continuar em recuperação
O PIB relativo ao quarto trimestre de 2017,
combinado com a divulgação dos primeiros
Tabela 1: PIB: Projeções
indicadores de atividade econômica referentes a
2018, apontou uma retomada mais gradual do
que os analistas mais otimistas haviam
imaginado. Apesar de ainda manter o
desempenho benigno dos últimos meses, bem
como
corroborar
as
perspectivas
de
continuidade da recuperação econômica, os
primeiros dados de 2018 abriram o ano com
fôlego menor que o antecipado. Em particular, o
Monitor do PIB-IBRE/FGV referente a janeiro,
registrou queda de 0,3% MsM (2,8% AsA). De
qualquer modo, após a divulgação das pesquisas
de atividade de indústria, comércio e serviços,
Fonte e Elaboração: IBRE/FGV
mantivemos a projeção de alta de 0,7% TsT
(2,0% AsA) para o PIB no primeiro trimestre de
2018 (Gráfico 1). A projeção de 2018, por sua vez, ficou em 2,8% (Tabela 1).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Do ponto de vista doméstico, a maior incerteza deixada para este ano nos dados de PIB do último
trimestre do ano passado diz respeito ao desempenho futuro do consumo das famílias, tendo em
vista o crescimento de apenas 0,1%, em sequência às variações de mais de 1% nos dois trimestres
anteriores. Essa incerteza aprofunda-se também na medida em que, retrospectivamente, está
claro que os recursos do FGTS contribuíram expressivamente para o robusto desempenho do
consumo em meados do ano passado. Segundo nossos modelos, os recursos sacados impactaram
principalmente o consumo do segundo trimestre de 2017, adicionando 0,7 pp ao consumo das
famílias naquele período.
No entanto, existem também fatores estruturais cuja evolução, até o momento favorável, ainda
nos permite sustentar uma perspectiva otimista para o consumo. O crédito para pessoa física,
bem como o emprego, continuam em recuperação, enquanto, em meio a este processo, o peso do
serviço da dívida no balanço das famílias deverá ceder ainda mais em função da transmissão dos
menores juros básicos para as taxas cobradas sobre a carteira de crédito para este segmento. Last
but not least, a inflação permanece ainda bastante baixa, e sua evolução, mesmo em um contexto
de menores reajustes nominais dos salários, deverá continuar sustentando o poder de compra das
famílias. Em resumo, acreditamos que o conjunto desses fatores deverá determinar
favoravelmente a evolução futura do consumo das famílias. Para o primeiro trimestre de 2018, em
particular, projetamos um crescimento do consumo das famílias de 0,6% TsT (3,0% AsA).
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Essa projeção para o consumo das
Gráfico 1: PIB Total e Sem Agropecuária com Ajuste Sazonal
famílias também é consistente com os
(TsT)
resultados da PMC restrita e ampliada
que esperamos para este trimestre. Em
janeiro, o comércio no conceito restrito e
ampliado registrou, respectivamente, alta
de 0,9% MsM (3,2% AsA) e -0,1% MsM
(6,5% AsA), com forte revisão positiva no
dado de dezembro de 2017 (+0,7 pp para
a PMC restrita e +0,3 pp para a PMC
ampliada), sugerindo uma recuperação
Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV.
gradual do setor de comércio neste início
de ano. Para o trimestre, com base em
nossas prévias para fevereiro e março, esperamos crescimento de 0,5% TsT (3,4% AsA) para a PMC
restrita e 1,3% TsT (6,8% AsA) para a PMC ampliada.
Se, do ponto de vista da atividade econômica, as grandes incertezas legadas de 2017 para 2018
referem-se ao potencial de retomada do comércio e do consumo este ano, o desfecho da disputa
eleitoral e o ambiente externo sujeito à maior volatilidade dos mercados internacionais são
também elementos que merecem atenção no atual cenário. Enquanto isso, a recuperação cíclica
da economia brasileira segue em curso, com destaque particularmente positivo para a
recuperação do investimento desde o último semestre do ano passado.
Silvia Matos e Julio Mereb

2. Expectativas de Empresários e Consumidores
Confiança deve continuar avançando lentamente
Os índices de confiança ratearam em
fevereiro após uma expressiva sequência
de altas. A confiança empresarial ficou
estável após subir dez pontos em sete
meses; a do consumidor recuou um
ponto após avançar sete nos cinco meses
anteriores. Em nenhum dos dois casos há
motivos para supor que a fase de alta
tenha sido revertida. Com esse
movimento, os indicadores de confiança
parecem refletir de certa forma o
gradualismo da retomada econômica,
sugerido também por indicadores
quantitativos.

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

Fonte e elaboração: IBRE/FGV.
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O comportamento gradualista nesta saída da longa recessão tem sido mais evidente nos
componentes da confiança que refletem a percepção sobre a situação atual (ISA) e ocorre de
forma ainda mais persistente nos indicadores dos consumidores. Enquanto a diferença de nível
entre os índices empresariais de expectativas (IE) e da situação atual (ISA) vem diminuindo desde
2016 e gira hoje em torno de 10 pontos, no caso dos consumidores o hiato ainda supera os 20
pontos e continua sem dar sinais de atenuação.
A relativa insatisfação com aspectos específicos da situação presente não impede que a confiança
avance, seguindo a fase ascendente do ciclo, mas atua como fator redutor do ritmo possível de
crescimento do consumo das famílias, dadas as atuais condicionantes macroeconômicas.
E por que o ISA do consumidor estaria
Gráfico 3: ISA do Consumidor e Taxa de Desemprego
evoluindo lentamente? Dois motivos se
(ISA padronizados tendo como referência todo o período, taxa de
destacam.
Dentre
os
fatores
desemprego retropolada para o período entre 2006 e 2012, dados
dessazonalizados)
econômicos, o principal seria a
percepção desfavorável em relação ao
mercado de trabalho, amplificada pelo
desconforto com os níveis de
endividamento superiores aos de outras
saídas de recessão. Como se sabe, a taxa
de desemprego aumentou muito nos
anos de recessão e vem caindo
lentamente desde abril do ano passado.
Historicamente, o nível do ISA tem sido
bastante influenciado pela taxa corrente
Fontes: IBRE/FGV; IBGE. Elaboração: IBRE/FGV.
de desemprego, como discutido no
artigo The political economy of
consumer confidence in Brazil (Bittencourt et al, 2017)1 e ilustrado no Gráfico 3.
Dentre os fatores não-econômicos, outro motivo relevante para a morosidade do ISA do
consumidor este ano seria a sensibilidade da população à instabilidade do ambiente político. O
mesmo estudo citado acima aponta, entre os fatores determinantes da confiança do consumidor,
a incerteza econômica e o tom dominante do noticiário (efeito mídia).
O Gráfico 4, intitulado Confiança e Popularidade do Presidente, ilustra dois fatos. Primeiro, que a
percepção de qualidade do governante incumbente costuma caminhar pari passu com a confiança
do consumidor. Segundo, que em apenas dois momentos na história recente brasileira houve um
expressivo descolamento entre os dois indicadores: na saída da recessão de 2008-2009, quando a
confiança do consumidor sofreu com o baque da economia, mas a popularidade do presidente

BITTENCOURT, V.S; RIBEIRO, D.C.C.; TEIXEIRA, F.O. The political economy of consumer confidence in Brazil . 8th Joint
EC/OECD Workshop on recent developments in Business and Consumer Surveys. Bruxelas, 16-17 November 2017.

1
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Lula ficou intacta; e no momento atual, que começou a se desenhar no início do ano passado, com
a alta gradual da confiança e queda da popularidade do presidente Temer.
Considerando-se o cenário econômico
do IBRE para 2018 – que inclui inflação
baixa e queda lenta taxa de desemprego
– e a perspectiva de que os níveis de
incerteza permaneçam relativamente
altos em decorrência de um processo
eleitoral nervoso e imprevisível, o
cenário para os indicadores de
confiança é de retomada da alta gradual
nos próximos meses. Especialmente no
caso dos consumidores, em 2018 o
otimismo dos agentes continuará sendo
moderado pela insatisfação com uma
situação presente percebida ainda como
pior do que a anterior à crise de 20142016.

Gráfico 4: Confiança do Consumidor e Popularidade do
Presidente (ICC e proporção da população que avalia o presidente
como ótimo ou bom, dados dessazonalizados e normalizados)

Fontes: IBRE/FGV; CNI/IBOPE. Elaboração: IBRE/FGV.

Aloisio Campelo Jr. e Viviane Seda Bittencourt

3. Mercado de Trabalho
Uma aceleração do mercado de trabalho?
A taxa de desemprego medida pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
(PNADC) registrou 12,2% em janeiro, contra 11,8% no mês anterior. Contribuiu para essa alta a
demissão sazonal de funcionários temporários, na indústria e comércio, em função do término das
festas de fim de ano. Quando realizado o ajuste sazonal, a referida taxa alcançou, em janeiro, o
patamar de 12,5%, uma alta de 0,1 ponto percentual (pp) em relação ao mês anterior. O resultado
dessazonalizado revela uma relativa estabilidade no desemprego para o primeiro mês de 2018, o
que decepcionou alguns analistas, que esperavam queda. Por outro lado, o emprego formal
medido pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) registrou geração líquida
de 77,8 mil novas vagas em janeiro. Trata-se do melhor resultado para o mês desde 2012, bem
como uma repetição da sequência de surpresas positivas observadas no indicador desde o final do
ano passado.
Os sucessivos resultados favoráveis do CAGED nos últimos meses têm tornado nossas projeções
para o emprego com carteira assinada mais otimistas. Também temos revisado para cima nossas
estimativas acerca do crescimento da População Ocupada (PO). Visando ilustrar a rápida melhora
em nossas projeções para o mercado de trabalho, motivada pelas surpresas positivas dos últimos
meses, apresentamos, nos Gráficos 5 e 6, tanto os números que tínhamos há seis meses, em
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Out/2017, quanto aqueles que temos hoje, em Mar/2018. O Gráfico 5 fornece nossas expectativas
para o saldo CAGED, enquanto o Gráfico 6 apresenta nossas projeções para a PO.
Analisando o Gráfico 5, pode-se ver que
Gráfico 5: Saldo acumulado CAGED (em milhares)
estimávamos há seis meses (Out/17) um
saldo acumulado de 454 mil para 2018.
Contudo, as surpresas positivas do
CAGED nos últimos meses acarretaram
uma projeção expressivamente mais
forte para o saldo acumulado de 2018,
que passou, em nossa revisão mais
recente (Mar/2018), para 753 mil.
Alternativamente, verificando o Gráfico
6, constata-se que, em contraste às
fortes revisões nas estimativas para a
Fonte CAGED (MTE). Elaboração: IBRE/FGV.
evolução do emprego formal, nossas
projeções para a taxa de crescimento da
PO, em 2018, praticamente não se alteraram entre Out/2017 e Mar/2018.
Portanto, a estabilidade nas projeções
Gráfico 6: Variação Anual PO (em %)
para o emprego total (segundo a PO) e o
forte aumento nas previsões do
emprego formal (segundo o CAGED)
apontam uma mudança na composição
dos postos de trabalho que esperamos
que sejam criados ao longo de 2018. Em
outras palavras, estimamos um ganho de
participação do emprego formal em
relação ao total de emprego gerado na
economia.2 Contudo, esse ganho de
participação do emprego com carteira
Fonte PNADC (IBGE). Elaboração: IBRE/FGV.
assinada deve ser visto de forma
cautelosa. Um dos principais motivos
para a cautela é o fato de esperarmos uma criação de empregos formais de baixa qualidade. Os
dados de CAGED nos últimos meses corroboram essa expectativa, apontando um crescimento
mais intenso de vagas: (i) em setores que exigem baixa qualificação, como os serviços tradicionais

Devemos ressaltar que de nenhuma forma essa revisão, que prevê um crescimento mais expressivo do emprego formal, contradiz
a nossa expectativa de crescimento do emprego informal superior ao formal ao longo de 2018. Na verdade, nossa previsão
continua sendo de um crescimento mais expressivo de vagas informais do que de vagas formais ao longo de 2018. Porém, nossas
novas projeções apenas sugerem que a composição será melhor, porque compreenderá uma proporção de postos formais maior
do que originalmente previsto.
2
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e (ii) em postos de trabalho de baixa remuneração. Podemos perceber essas movimentações nos
Gráficos 7 e 8, que apresentam duas formas alternativas de decomposição do saldo CAGED.
De início, notamos que os serviços
Gráfico 7: Evolução do Saldo Acumulado Caged
(12 meses, em milhões)
tradicionais (ligados a atividades como
alojamento, alimentação e comércio
varejista)
têm
se
recuperado
fortemente, tornando-se o único setor a
apresentar contratações líquidas nos
últimos meses (Gráfico 7). Enquanto
isso, setores que demandam maior
qualificação, como serviços modernos
(ligados a atividades financeiras,
imobiliárias, TI, etc.) e indústria têm
verificado uma tendência de retomada
mais lenta. Adicionalmente, os dados
Fonte: CAGED (MTE). Elaboração: IBRE/FGV.
evidenciam que a retomada das
contratações formais tem se concentrado em trabalhadores de menor remuneração. Podemos
observar que há, no Gráfico 8, um crescimento expressivo das contratações de trabalhadores que
recebem entre 1 e 1,5 salário mínimo. Essa faixa salarial tem se destacado em termos de geração
de vagas em relação às faixas superiores, que ainda crescem lentamente.
Concluindo, acreditamos que as recentes surpresas positivas do CAGED devem ser vistas com
cautela. Os dados revelam uma forte
Gráfico 8: Evolução do Saldo Acumulado Caged
retomada do emprego com carteira
(12 meses, em milhões)
assinada, mas esta recuperação está
concentrada em setores intensivos em
empregos de baixa qualificação e
remuneração. Em adição a isso, os
números gerais de emprego da PNADC
apontam um cenário pouco animador
para a PO e a taxa de desemprego,
variáveis que têm apresentado relativa
estabilidade na retomada do mercado de
trabalho brasileiro. Devido a essa
estabilidade, mantivemos praticamente
Fonte: CAGED (MTE). Elaboração: IBRE/FGV.
inalteradas
nossas
projeções
de
desemprego para 2018 e 2019, que
permanecem com médias anuais em patamares elevados de 12,1% e 11,2%, respectivamente.
Bruno Ottoni Eloy Vaz e Tiago Cabral Barreira
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4. Inflação
Alimentação segue como âncora da inflação em 2018
A variação de 0,32% registrada pelo IPCA de fevereiro reforça a boa fase da inflação neste início de
2018. As pressões registradas pelo resultado de janeiro – sobretudo no grupo Alimentação e
Bebidas, que na ocasião havia subido 0,74% –, foram parcialmente dissipadas em fevereiro,
quando a taxa deste mesmo grupo caiu 0,33%.
Ainda em fevereiro, se não fosse pelo reajuste das mensalidades escolares, que subiram em média
5,23%, o IPCA registraria alta de 0,16%, ou seja, metade do resultado apurado para o mês.
Os núcleos de inflação comprovam a boa fase dos preços. Segundo o Bacen, o núcleo calculado
por médias aparadas com suavização registrou nos dois primeiros meses do ano taxa de 0,2%. Isto
mostra que os resultados mensais da inflação subjacente estão abaixo dos valores consistentes
com a meta de inflação.
Já em março, os primeiros resultados apurados pelo Monitor da Inflação indicam que os alimentos
seguirão com taxa negativa. A coleta de preços da primeira quinzena deste mês revelou que a
queda pode chegar a 0,4%, o que levaria para zero a variação acumulada pelo grupo Alimentação
e Bebidas no primeiro trimestre de 2018.
Essa tendência é confirmada pelo comportamento dos preços dos alimentos no Índice de Preços
ao Produtor Amplo. Segundo o IPA-10 de março, os alimentos processados apresentaram queda
de 1,43%, com destaque para três itens de peso no orçamento familiar: açúcar (-4,77%), carne de
aves (-3,46%) e carne bovina (-1,91%).
Diante do comportamento do grupo Alimentação e Bebidas, o Monitor da Inflação antecipa para o
IPCA-15 de março alta de 0,05%.
Já para o final do mês, a expectativa é de que o IPCA acelere um pouco mais, registrando elevação
de 0,20%.
Parte da aceleração se deve a quedas menos intensas nos preços dos alimentos, principalmente
dos derivados da soja – afetada pela quebra de safra na Argentina. Ao mesmo tempo, os preços
das carnes também são afetados pela alta do farelo de soja.
Além disso, o reajuste médio de 15% das contas de energia no RJ, que vigora a partir de 15/03,
também contribuirá para o avanço da inflação na segunda quinzena.
Contudo, se o IPCA de março fechar em 0,20%, a inflação acumulada no primeiro trimestre de
2018 será de 0,81%, o menor percentual acumulado para o período desde 1995.
No entanto, apesar dos excelentes resultados observados para o IPCA no primeiro trimestre, a
expectativa de inflação para 2018 deve sofrer uma pequena aceleração.
Entre os preços monitorados, por exemplo, cuja expectativa para 2018 era de alta de 5%, as
revisões tarifárias das empresas de energia estão provocando aumentos acima do esperado e
devem deslocar a inflação deste grupo em direção a 6% em 2018.
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Já entre os serviços livres, para os quais se previa taxa acumulada abaixo de 3,5% este ano, a nova
metodologia adotada pelo IBGE para medir a variação dos subitens empregados domésticos e
mão de obra para reparos deve contribuir para o aumento da inflação deste segmento.
Com as novas fontes de pressão, a inflação de 2018 deve reduzir um pouco sua distância para a
meta de inflação. Segundo Boletim Focus de março, a mediana Top Five para o IPCA está em 3,5%,
mas, com as recentes fontes de pressão, o número pode ser gradualmente revisto na direção de
3,7%. Apesar da aceleração, isso não deve mudar o destino de curto prazo da Selic, que em março
pode recuar para 6,5%.
Além disso, é provável que a agricultura continue nos agraciando com boas safras, abrindo espaço
para acomodar pressões inflacionárias de outros segmentos, sendo novamente âncora da inflação.
Salomão Quadros e André Braz

5. Política Monetária
A queda dos juros reais no Brasil
Parcela importante de nossa recuperação econômica pode ser explicada pela expressiva queda
das taxas reais de juros. A recuperação em si é tímida e lenta, mas certamente nem isso teríamos
tido não fosse pela diminuição dos juros reais. Daqui por diante, o comportamento dessa variável
permanecerá relevante, razão pela qual faz sentido examinar o processo de queda dos juros.
Antes, porém, cabe notar que em qualquer discussão sobre taxa de juros é preciso deixar claro de
que juros estamos falando. Podemos pensar em três conceitos: juros neutros, de política
monetária e de mercado.
Juros reais neutros são os que servem de referência para a política monetária. São juros nãoobserváveis, de curto prazo. Os de política monetária são determinados pelo BC de olho nos
objetivos que lhe são atribuídos. São juros de curto prazo, geralmente representados pela
diferença entre a Selic e as expectativas de inflação doze meses adiante, ou pela diferença entre a
taxa prefixada de ano (swap 360) e as mesmas expectativas. Juros de mercado (de diferentes
prazos) são obviamente formados em mercado, sob influências diversas.
A existência de vínculos entre os mercados financeiros domésticos e os internacionais pode nos
levar a imaginar certa convergência entre os juros reais neutros no Brasil e os juros reais neutros
nos EUA. Mas tal convergência não se verifica. Primeiro, porque a integração financeira entre o
Brasil e o exterior está longe de ser plena. Os custos de transação são elevados e há muitos
entraves legais. Segundo porque operações de curto prazo são geralmente lastreadas em títulos
públicos, no caso brasileiro percebidos como mais arriscados que os americanos. Há, portanto, um
prêmio de risco, que torna voláteis os juros reais neutros no Brasil.
Do início de 2016 para cá os juros reais no Brasil caíram expressivamente, segundo os três
conceitos – provável no caso dos juros neutros e observável nos outros dois. E não foram só os
juros que caíram a partir daquele momento, mas também o preço do dólar e as expectativas de
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inflação. Ao mesmo tempo, o mercado acionário ingressou em trajetória de alta. Aparentemente,
por trás de tudo isso estava a grande virada (para melhor) nas condições financeiras nos EUA. Isso
aguçou o apetite por risco. Somente entre janeiro e maio de 2016, o prêmio de risco Brasil caiu de
500 pontos para perto de 300.
Por conseguinte, antes mesmo da troca de governo os preços de ativos brasileiros já
apresentavam comportamento mais favorável. Em meados de 2016, a nova equipe do BC deu
impulso extra aos efeitos da melhora das condições financeiras lá fora. Ao mostrar firmeza,
mantendo a Selic constante em duas reuniões do Copom e reduzindo a taxa básica em apenas 25
pontos em cada uma das duas seguintes, o BC “segurou” a taxa prefixada de ano, enquanto as
expectativas de inflação continuavam cedendo. Os juros reais de política monetária oscilaram
entre 7,0% e 7,5% a.a., patamar altíssimo para uma economia em recessão.
Ao privilegiar o combate à inflação, o BC derrubou de vez as expectativas de inflação. A própria
inflação cedeu, beneficiada pelos preços dos alimentos. Estava aberto o caminho para a queda dos
juros reais de política monetária, que vieram de 7,0% a.a. para os atuais 2,5%. Os juros reais
longos, de mercado, caíram para pouco mais de 5,0% a.a.
Em princípio, o ambiente internacional foi o principal fator por trás da queda do risco Brasil de
2016 até hoje. Em horizontes mais longos, porém, muitas vezes predominou a influência de
fatores domésticos (políticos, fiscais, etc.). É conveniente estarmos cientes de que isso poderá se
repetir, em prejuízo do quadro favorável aqui discutido.
José Júlio Senna

6. Política Fiscal
Quais as restrições fiscais deste ano?
Até meados do ano passado, o ponto de maior preocupação dos economistas era o
equacionamento das contas públicas. Hoje, com a melhora de diversos indicadores econômicos, o
fiscal parece de fato estar entrando em trajetória de recuperação. Ocorre que, mesmo com uma
melhora nos resultados fiscais, ainda restam dúvidas quanto a algumas regras que precisam ser
cumpridas este ano.
A primeira restrição diz respeito ao resultado primário, que, devido à recuperação das receitas,
parece estar equacionado para 2018. A mediana das previsões do Prisma Fiscal da Secretaria de
Política Econômica (MF/SPE) para este ano são de déficit de R$ 139,1 bilhões para o governo
central. Já a previsão de déficit primário para o setor público consolidado do Ibre é de R$ 144
bilhões, ao passo que a meta fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é de R$ 159 bilhões.
A segunda restrição refere-se ao teto dos gastos primários, que limita o crescimento das despesas
à inflação do ano anterior. O teto de 2018 foi fixado em R$ 1.347,9 bilhões. Ocorre que, como o
gasto primário de 2017 foi inferior ao teto fixado para o ano (teto de R$ 1.308,6 bilhões, e gasto
efetivo de apenas R$ 1.258,9 bilhões, 3,9% abaixo do teto), o crescimento das despesas este ano
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pode atingir até 7,1%. Ou seja, a despesa primária de 2018, em relação ao que foi gasto em 2017,
pode apresentar um crescimento nominal superior ao experimentado em anos anteriores e
superior à alta da inflação no ano passado. Note que, mesmo com essa expansão fiscal nos gastos,
a regra do teto estaria sendo cumprida.
A terceira regra que tem sido ponto de dúvida em termos de cumprimento este ano é a regra de
ouro. Esta, de fato é um pouco mais delicada e exige atenção maior em termos de risco de não
cumprimento. O pagamento de R$ 130 bilhões por parte do BNDES ao Tesouro é fundamental
para o cumprimento da regra este ano.
Havendo o cumprimento do teto dos gastos primários (mesmo que com uma expansão real em
relação ao ano passado), crescimento de receitas recorrentes com cumprimento da meta de
primário e devolução de recursos do BNDES ao Tesouro, será possível manter a dívida bruta do
governo no mesmo patamar que o observado em 2017.
Vilma da Conceição Pinto

7. Setor Externo
Por enquanto, o mundo ajuda
Durante o segundo semestre de 2017, as atualizações que fizemos em nossas projeções da conta
corrente para 2018 foram mínimas, a despeito de mudanças importantes no comportamento
relativo dos fundamentos. Ainda que a tendência tenha sido de consistente diminuição do
diferencial de crescimento (com a economia doméstica acelerando) e recuo moderado nos termos
de troca, revisões altistas na taxa de câmbio real acabaram por compensar esses efeitos.
Mudamos várias vezes para não mudar, girando as projeções de déficit para este ano pouco
abaixo de 1,0% do PIB.
No início de 2018, o cenário ganhou novas nuances. Do lado do diferencial de crescimento, o
comportamento da absorção interna esteve alinhado às nossas projeções iniciais – em linhas
gerais, consistente com uma expansão em torno de 3,0% do PIB. A novidade ficou por conta do
comércio internacional, que continua avançando em ritmo acelerado – e mais forte do
supúnhamos anteriormente. Dessa forma, o cenário base para 2018 passa a ser de estabilidade do
diferencial de crescimento, substituindo o leve viés de baixa do qual falávamos durante o ano
passado.
Nos preços, as tendências observadas ao final de 2017 se mantiveram. Tanto os preços de
exportação como os preços de importação mostram tendência altista, sendo que, nos últimos
meses, foram em linhas gerais equivalentes. Dessa forma, os termos de troca tiveram relativa
estabilidade, mantendo os níveis elevados alcançados após o inesperado repique de meados de
2017. Adiante, as características de pauta brasileira e os preços futuros dos principais produtos
comercializados sugerem suave tendência declinante nos termos de troca, ainda que os sinais
permaneçam mistos e bastante influenciados pelos humores globais.
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Por fim, nossas projeções mais recentes para o comportamento da taxa de câmbio são muito
parecidas ao esperado em nossa última atualização trimestral – o que não quer dizer que o quadro
não tenha mudado de forma importante entre as atualizações. A trajetória futura de nossa moeda
continua bastante incerta em um cenário de fortes oscilações do USD no mundo, de abertura das
taxas de juros globais (especialmente as longas), de relativo aumento do risco-país e de idas e
vindas nos preços de commodities. No entanto, temos relativa confiança de que o cenário mais
provável é de enfraquecimento adicional do BRL ao longo desse ano, combinando tanto fatores
externos (especialmente um progressivo fortalecimento do USD no mundo) como internos (em
específico as questões de cunho eleitoral). Esperamos que a taxa de câmbio oscile em torno de R$
3,35/US$ até o final desse ano, o que implicaria em uma depreciação real efetiva de
aproximadamente 5,0% em relação a 2017.
Um resumo do comportamento esperado
para os fundamentos da conta corrente
pode ser observado no Gráfico 9.
Como sempre, os fundamentos operam
com defasagens na dinâmica da conta
corrente. Juntando todos os novos
vetores descritos acima e os resultados
do início de 2018, ajustamos de forma
relevante a expectativa de déficit em
conta corrente para o ano. Nossa nova
projeção aponta déficit de US$ 15,0bi
(anterior: US$ 23,0bi), equivalente a 0,7% do PIB – ou seja, basicamente o
mesmo percentual registrado em 2017.

Gráfico 9: Fundamentos do setor externo brasileiro
(2006=100)

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

Por que tamanha revisão se as mudanças nos vetores foram tão suaves? Do lado da balança
comercial, revisamos o superávit anual para US$ 58,0bi (anterior: US$ 55,0bi), sendo que parte da
revisão está associada a eventos exógenos à dinâmica dos fundamentos – nominalmente,
exportações fictas de plataformas de petróleo, com saldo acumulado de US$ 1,5bi somente no
primeiro bimestre do ano (para o ano de 2017, o saldo foi de US$ 904,0mi).
Os US$ 5,0bi adicionais da revisão referem-se a mudanças no déficit de serviços e rendas, com
absoluto destaque para uma diminuição de US$ 4,0bi na projeção de remessas de lucros e
dividendos (agora em US$ 19,0bi). Tal revisão está intimamente ligada a outro evento anormal
ocorrido em jan/18, quando, pela quarta vez na série histórica (dados mensais desde jan/1995)
tivemos entrada líquida de lucros e dividendos no país.3 Os resultados consolidados podem ser
observados no Gráfico 10.
Em relação à nossa projeção mensal, o desvio de janeiro de 2018 atingiu US$ 2,4bi. As razões para este evento atípico
permanecem pouco claras, com explicações oscilando entre resultados naturais de maior internacionalização das empresas
brasileiras e efeitos das mudanças tributárias americanas que poderiam ter motivado repatriação de lucros ao país.
3
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Não é necessário fazer comentários
adicionais a respeito de eventuais
dificuldades de financiamento desse déficit:
é um número historicamente pequeno em
um mundo com liquidez (ainda) abundante.
Uma discussão mais interessante, no
entanto, pode ser feita em torno dos riscos
relativos ao cenário apresentado acima.

Gráfico 10: Conta Corrente (% PIB)

Nesse ponto, o avanço da agenda
protecionista
americana,
seja
no
Fontes: Banco Central; IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV.
contencioso comercial, nas políticas
tributárias, nas restrições aos fluxos financeiros ou nas ameaças aos principais parceiros constitui,
de fato, um risco a ser monitorado. Uma disseminação do atual ambiente belicoso, ou seja, a
abertura de uma guerra nas frentes comercial, financeira e cambial possui potencial nefasto sobre
a dinâmica do comércio, dos preços e do crescimento global.
Não é nosso cenário base neste momento: por enquanto, o mundo ajuda. Mas essa discussão era
um risco de cauda ao fim do ano passado e, agora, já se traduz em eventos reais cujos efeitos são
de difícil mensuração – ainda que com direção negativa claramente definida.
Lívio Ribeiro

8. Panorama Internacional
Ventos externos favoráveis ainda por um bom tempo
Há mais de dois anos, boas condições financeiras internacionais têm contribuído para o bom
desempenho dos mercados financeiros no Brasil. Tais condições trouxeram a percepção de risco
país para baixo. Do começo de 2016 até hoje, o índice de condições financeiras dos EUA, calculado
pela Goldman Sachs, e o CDS-5 do Brasil têm andado praticamente de mãos dadas.
A expressiva queda do risco país produziu alta da bolsa de valores e fortalecimento do real, além
de ter concorrido para gerar certa melhora do estado de espírito dos agentes econômicos e do
ambiente de negócios em geral. Recorde-se também do expressivo impacto da redução do risco
Brasil sobre os juros reais longos. No período mencionado, enquanto o CDS-5 caiu de mais de 500
pontos para cerca de 150, a taxa real das NTNBs de 2050, por exemplo, veio de algo próximo de
7,5% a.a. para pouco mais de 5,0%. Para essa queda contribuiu também o próprio declínio dos
juros reais de política monetária, avaliado, por exemplo, pelo comportamento das taxas reais dos
swaps de 360 dias. Há pouco mais de dois anos, as taxas desses swaps situavam-se ao redor de
7,0% a.a., tendo caído para perto de 2,5%.
O importante em tudo isso é que as condições financeiras lá fora, principalmente nos EUA, têm
facilitado nossa recuperação econômica, na medida em que têm ajudado o BC na luta contra a
inflação. Mostra-se relevante, portanto, discutir que tipo de evento externo poderia pôr fim a essa
fase que nos tem sido tão favorável.
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Fatores de risco sempre existem. Questões geopolíticas, protecionismo, etc. Mas pensemos em
algo possivelmente mais palpável, talvez mesmo mais previsível, ou seja, na eventualidade de uma
alta acelerada da inflação no mundo desenvolvido. Isto seria ruim porque forçaria o Fed a ajustar
os juros para cima de maneira mais agressiva que o previsto e acabaria forçando os bancos
centrais do Japão e da zona do euro a cortar os estímulos monetários em vigor. A questão central,
portanto, é a inflação.
Como o fenômeno de inflação baixa atinge praticamente todos os desenvolvidos, é bem possível
que sua origem resida em um ou mais fatores comuns. Anos de inflação abaixo das metas
reduziram as expectativas inflacionárias. Ademais, de algum modo, a Revolução Digital tem
ajudado a conter o ritmo de alta dos preços de modo geral. Certamente não caberia discutir aqui
essas questões. Registre-se apenas a ausência de sinal de que as coisas estejam para mudar nesses
dois campos. Sendo esses realmente pontos cruciais da questão, é possível dizer que
preocupações com aceleração forte da inflação parecem exageradas.
De qualquer modo, mesmo que a inflação lá fora se eleve, dificilmente teremos um movimento
acelerado. Nesse caso, mais importante do que procurar entender quantas elevações de juros o
Fed promoverá este ano é saber até que ponto os juros subirão. Em termos nominais, parece-nos
que acabarão na faixa de 2,75 a 3,0% a.a. Não é muito. Pouco provável que juros básicos nesse
intervalo prejudicarão severamente as condições financeiras internacionais.
Quanto aos dois outros bancos centrais acima citados, o japonês certamente ainda está muito
longe de interromper sua política expansionista. Os estímulos só serão retirados quando a inflação
ultrapassar 2,0% de maneira consistente. No momento, a inflação está em 0,9%. No tocante ao
BCE, dado que o núcleo da inflação ainda se mostra muito baixo (0,4%), o programa de compra de
papéis provavelmente será interrompido apenas em dezembro e os juros começarão a subir
somente em meados de 2019. Sendo assim, não faz sentido esperar o início da redução do
balanço do BCE para antes de 2020.
Em suma, é bem possível que os ventos externos permaneçam favoráveis por mais tempo do que
se imagina.
José Júlio Senna

9. Observatório Político
Temer, as Eleições e as Relações Civis-Militares4
No dia 16 de fevereiro deste ano, o Presidente Temer decretou uma intervenção federal no Rio de
Janeiro limitada à área de segurança pública, nomeando como interventor o General de Exército
Walter Souza Braga Netto. A portentosa decisão – a primeira intervenção federal sob o atual
regime democrático, nascido em 1985 – se deu assim que ficou clara a iminente derrota da
reforma da Previdência, principal item da agenda legislativa de um governo que se diz reformista.
4

Este artigo expressa a opinião do autor, não representando necessariamente a opinião institucional da FGV.
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Trata-se, portanto, de uma resposta desesperada de um chefe de Executivo diante de um grande
fracasso, conquanto seja justificável por conta da gravíssima situação em que se encontra o
referido Estado.
Convém destacar que a intervenção é também um passo ousado e vigoroso por parte de Temer. E
pelas seguintes razões: (1) a segurança pública está no topo das preocupações de eleitores em
todo o país e já há algum tempo, ou seja, não é mais um tema restrito a alguns Estados e cidades,
mas, isto sim, uma das grandes questões nacionais; (2) apesar disso, desde a promulgação da
Constituição de 1988, todos os antecessores do atual titular do Palácio do Planalto se recusaram a
transformar a segurança em item prioritário do governo federal, preferindo deixá-la, em larga
medida, nas mãos das precárias polícias estaduais (com algumas exceções) – o resultado da
abdicação federal aí está para todos verem; (3) Temer e seus aliados, portanto, poderão dizer, ao
longo da campanha eleitoral de 2018, que foram os primeiros a tentar resolver seriamente o
problema da segurança, não apenas por meio da intervenção no RJ, mas também com a criação do
Ministério Extraordinário da Segurança Pública; e (4) um presidente extremamente impopular,
tido por muitos como um “pato manco” que não teria o que dizer sobre sua própria sucessão,
voltou, de uma hora para outra, a jogar na ofensiva, ameaçando seus adversários com uma
manobra que os deixou um tanto quanto desnorteados. Esse é o caso, por exemplo, do PT, o qual,
como todo partido de esquerda, enfrenta dificuldades para lidar com assuntos atinentes à lei e à
ordem.
À luz do histórico das várias operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) realizadas pelas
Forças Armadas no Rio de Janeiro desde o começo da década de 1990, é improvável que a
intervenção dê certo a tempo de permitir uma ampla recuperação da popularidade de Temer, o
que certamente aumentaria as chances dos candidatos ligados ao governo. Porém, o fato é que a
intervenção reposicionou o presidente no jogo eleitoral, a tal que ponto que, quando a campanha
começar para valer, Jair Bolsonaro, o presidenciável que mais vem se beneficiando da crise
nacional de segurança pública, poderá ficar sem bandeira e o PT se ver sem ter muito o que
declarar sobre o assunto.
Indo além da campanha presidencial, a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro fez
reemergir tradicionais questões referentes ao lugar das Forças Armadas na ordem política ou, para
o usar o jargão da ciência política, às relações civis-militares. Há muitos analistas que estão a
temer que os militares voltem a ter um poder político excessivo, o que poderia ser um risco para a
democracia. Tal temor faz algum sentido?
Em primeiro lugar, cumpre destacar que o Exército está dividido com relação à intervenção no RJ
em particular e com o recurso frequente às operações GLO em geral, como mostra o excelente
artigo de Fabio Victor, na revista Piauí.5 Em segundo, como bem afirmou Maria Celina D’Araújo,

Fabio Victor, “Mal-estar na caserna”, Piauí, Edição 138, março de 2018, disponível em http://piaui.folha.uol.com.br/materia/malestar-na-caserna/.
5
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uma das grandes especialistas no estudo dos militares brasileiros, não há “[...] um projeto político
das Forças Armadas de retomar as rédeas do poder”.6 Ou seja, aquele temor é exagerado.
Entretanto, cabe registrar que, de fato, sob Temer, as Forças Armadas têm sido fortalecidas do
ponto de vista político. Afinal, o atual presidente, assim que assumiu, voltou a dar status
ministerial ao Gabinete de Segurança Institucional – sempre chefiado por um oficial-general –,
status que fora eliminado em 2015 pela então presidente Dilma Rousseff. Os militares ficaram de
fora da proposta da reforma previdenciária do Executivo Federal, outro sinal de influência. Como
informa Fabio Victor no artigo citado acima, as despesas discricionárias do Ministério da Defesa
cresceram em 2016 e 2017, apesar dos problemas fiscais do país. E, por último, desde a
transferência de Raul Jungmann para a pasta da Segurança Pública, o Ministério da Defesa tem
tido seu primeiro militar como chefe, na pessoa do General Joaquim Silva e Luna, conquanto
Temer tenha prometido que logo nomeará um civil para o cargo.
Dito isso, convém também assinalar que, no que diz respeito às relações civis-militares, o governo
Temer se parece muito com o de Itamar Franco, outro vice-presidente que assumiu a chefia do
Estado no rastro da destituição do titular (no caso, Fernando Collor). Sentindo-se vulnerável em
várias frentes e enfrentando uma grande crise econômica (por conta da superinflação), Itamar fez
diversas concessões políticas e orçamentárias à caserna, mas isso não significou que as Forças
Amadas estivessem tomando as rédeas do país. Pouco tempo depois, com a posse de um novo
presidente eleito (FHC), o poder civil se veria muito fortalecido frente à corporação castrense. O
mesmo deverá acontecer no ano que vem com a chegada ao Planalto de um novo mandatário
sufragado pelo povo. O grande risco decorrente da intervenção no RJ é a possibilidade indesejada
de que as operações GLO se tornem a principal atividade dos nossos soldados. Isso seria muito
ruim para o Brasil.
Octavio Amorim Neto - Professor da EBAPE/FGV

10. Em Foco IBRE: Cenário Macroeconômico para 2018. Cenário favorável no curto
prazo, mas riscos se intensificam
Economia Internacional
Depois de surpreender positivamente em 2017, o cenário global continua favorável em 2018, mas
com mais instabilidade e riscos crescentes.
Com relação ao desempenho econômico, o indicador PMI global composto, que engloba o setor
manufatureiro e o de serviços, atingiu o valor de 54,8, o que mostra recuperação de todas as
atividades. Os dados de janeiro e fevereiro indicaram que, nas economias desenvolvidas, as
perspectivas são mais favoráveis, quando comparamos ao desempenho dos países emergentes.

“Forças Armadas não têm projeto de retomada de poder”, entrevista concedida por Maria Celina D’Araújo ao jornal O Estado de
São Paulo, 4 de março de 2018, disponível em http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,forcas-armadasnao-tem-projeto-deretomada-de-poder,70002212850.
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O quadro econômico favorável também se
Gráfico 11: PMI Composto: Global, Países Desenvolvidos e
Emergentes
traduz em um maior crescimento do
comércio mundial. Apesar de certa
acomodação nas últimas divulgações, a taxa
de crescimento do comércio atingiu 4,5% em
2017, o que representa uma recuperação
robusta (Gráfico 12). Um destaque
importante, a propósito, é a forte expansão
das
importações
dos
países
em
desenvolvimento, que cresceram 6,5% em
2017, ante 0,5% em 2016. Mas também o
ritmo de crescimento das importações nos
Fonte: Bloomberg. Elaboração: IBRE/FGV.
países desenvolvidos tem sido expressivo e
alcançou 3,4% no ano passado, ante 2,1% em 2016.
A robustez do comércio mundial tem sido fundamental para a manutenção do cenário de
crescimento global. Por isso, uma guerra comercial mundial resultaria em menor crescimento
econômico no médio prazo e mais inflação no mundo.
Com relação à economia americana, o
crescimento deve se manter forte este ano, com
taxa de desemprego em patamares baixos. Há
sinais de normalização da taxa de inflação, mas,
pelo menos por enquanto, o processo tem sido
bem lento. Com isso, o Fed deverá elevar a taxa
de juros também de forma gradual. Ainda há
dúvidas se serão três ou quatro elevações este
ano. Isso vai depender do ritmo de crescimento
da economia e da inflação.

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

Na Europa, apesar dos riscos políticos, a
recuperação econômica segue em curso. Porém,
Fonte: CPB. Elaboração: IBRE/FGV.
como o hiato do produto continua negativo, a
normalização da política monetária será ainda mais lenta que nos EUA.
Na China, a desaceleração continua, e esperamos uma taxa de crescimento de 6,5% este ano, ante
6,9% em 2016. Mas os riscos têm aumentado e podem gerar uma redução mais acelerada da
economia. Em primeiro lugar, as políticas monetária e creditícia têm sido mais restritivas. Em
segundo lugar, a política fiscal também tem caminhado nesta direção, com a definição da meta de
déficit primário de 2,6% do PIB em 2018, ante 3% em 2017. Seria o primeiro aumento da meta de
déficit primário anual desde 2012. E por fim, o avanço do contencioso americano é nova variável
relevante que pode ter efeitos sobre o desempenho da economia chinesa.
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De qualquer forma, mesmo com mais instabilidade este ano, o ambiente externo ainda parece ser
favorável para países emergentes. Até o momento, os ativos desses países têm sofrido poucas
perdas, pois as condições financeiras continuam expansionistas. Além disso, há uma melhora no
contexto macroeconômico desses países, com inflação moderada, maior crescimento econômico e
redução do déficit externo. E por fim, para os países produtores de commodities, o cenário tem
sido ainda mais benigno, com destaque para as commodities agrícolas e metálicas.
Nesse cenário externo ainda favorável, os desafios para a economia brasileira persistem. Não
podemos descartar maiores pressões na taxa de câmbio devido às incertezas eleitorais.
Cenário Doméstico
Apesar da desaceleração no ritmo de
Gráfico 13: Taxas de Crescimento da Demanda Doméstica
crescimento no último trimestre de 2017, o
Privada e do PIB (%)
cenário para a atividade econômica
continua muito favorável, pelo menos no
curto prazo. A demanda doméstica privada,
após crescer apenas 0,2% no ano passado,
deve crescer 3,5% em 2018, acima da
expansão esperada para o PIB, de 2,8% (ver
Gráfico 13). Ainda é muito pouco, quando
comparamos à contração de mais de 11%
desde 2015, bem acima da queda
acumulada do PIB de 7% no mesmo
Fontes: IBGE; IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV.
período. Mas a boa notícia é que o
crescimento da demanda doméstica tem sido mais balanceado em termos de composição, com
recuperação não apenas do consumo das famílias, mas também do investimento.
Pelo lado do consumo, embora o saque dos recursos do FGTS tenha contribuído para o melhor
desempenho da demanda, há fatores estruturais sustentando esta recuperação, como a melhora
nas condições de crédito, a redução do endividamento das famílias, o aumento do poder de
compra em decorrência da deflação de itens ligados à alimentação domiciliar e as melhores
condições do mercado de trabalho. Esses fatores devem permanecer favoráveis em 2018.
Adicionalmente, a absorção de máquinas e equipamentos tem mostrado um bom crescimento
desde meados do ano passado. A redução da taxa de juros e as boas condições de liquidez
internacional têm contribuído para melhorar gradualmente as condições no mercado de crédito e
de capitais. Depois de dois anos de queda, os empréstimos bancários e as captações feitas por
empresas no mercado de capitais cresceram acima de 10% em termos nominais em 2017,
segundo dados compilados pelo Banco Central. Em um contexto de queda da taxa de juros e de
mudanças nas regras do crédito direcionado, o mercado de capitais deve crescer em ritmo mais
acelerado. Isso contribui para o processo de desalavancagem e de redução do endividamento das
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empresas. Maiores margens, menor endividamento e melhora nas condições de crédito permitem
um novo ciclo de investimentos.
Porém, esse ciclo virtuoso tem sido prejudicado pelo ambiente de incerteza política. Em particular,
o Indicador de Intenção de Investimento da Indústria do IBRE/FGV, apesar de ter avançado neste
primeiro trimestre e de ter atingido o maior nível desde o quarto trimestre de 2013, registra que
quase 50% das empresas consultadas apontam uma influência negativa do ambiente político
sobre a decisão de investimento.
Outro ponto preocupante é que a incerteza
Gráfico 14: Composição das Despesas Primárias
política também prejudicou a agenda de
(valores acumulados em 12 meses em % do PIB)
reformas que estava em curso. Além disso,
como os resultados fiscais continuam
melhorando no curto prazo, em função da
retomada da economia, o senso de urgência
em relação à necessidade de reformas
fiscais também diminui. Contudo, sabemos
que esses resultados não se sustentam no
médio prazo sem essas reformas, com
destaque para a reforma da Previdência.
* transferências de renda considera: Benefícios do RGPS, Benefícios
LOAS, Abono Salarial, Seguro desemprego e Programa Bolsa Família.
Todo o ajuste nas despesas recorrentes está
Fontes: STN, BCB, FGV/IBRE. Elaboração: IBRE/FGV.
sendo feito no item "Demais Despesas" (ver
Gráfico
14),
que
contempla
os
investimentos, subsídios e as despesas com a máquina pública, excluindo os "Gastos com Pessoal".
No entanto, não é possível manter esse ritmo de redução nessa rubrica. Por outro lado, os gastos
com “Transferências de Renda" continuam crescendo e atingiram 10,6% do PIB no início deste
ano, ante 8,5% no segundo trimestre de 2014, quando a recessão começou, de acordo com o
Comitê de Datação dos Ciclos Econômicos (CODACE). Com isso, o total das despesas recorrentes
está em torno de 19,5% do PIB e tem
Gráfico 15: Evolução das Receitas e Despesas Recorrentes
permanecido neste patamar elevado nos
(valores acumulados em 12 meses em % do PIB)
últimos dois anos, de acordo com os dados
do Gráfico 15.
A EC 95, que limita o crescimento dos
gastos, só sobreviverá se for feito um forte
ajuste das despesas obrigatórias, com
destaque para os gastos previdenciários. Ou
seja, sem isso não vamos restaurar a a
solvência fiscal.
Fontes: STN; RFB; BCB; IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV.
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Além disso, o custo de postergar as reformas é elevado, pois exige que medidas ainda mais
drásticas sejam implementadas pelo próximo governo. Portanto, será um dos maiores desafios
enfrentados por um governo eleito desde a redemocratização do país.
Silvia Matos

Revisão Editorial do Boletim Macro IBRE: Fernando Dantas
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