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Brasil em um “novo normal”? 

O Brasil parece ter ingressado em uma etapa de menor volatilidade, mas não necessariamente 
mais reconfortante. A inflação segue surpreendendo favoravelmente, permitindo a queda da taxa 
básica de juros, para o que também ajuda o ambiente externo de alta liquidez. O relaxamento 
monetário tem ajudado a impulsionar a atividade econômica, que segue em processo de 
retomada, mas devagar, sem empolgar. Com isso, o reaquecimento do mercado de trabalho 
também é lento, o que ajuda no controle da inflação, mas atrapalha a recuperação da atividade, 
além de ser um fator com influência imprevisível nas eleições. Esse novo normal de melhorias 
muito graduais deve se manter em cena por ainda algum tempo, a menos de algum choque vindo 
de um ambiente externo cada vez mais conturbado ou de uma alta na aversão ao risco causada 
por quadro eleitoral que não se define. 

No Boletim do mês passado destacamos que as perspectivas para a economia brasileira neste 
começo de ano mantinham-se, de maneira geral, positivas, mas que os dados de atividade 
econômica no curto prazo dosaram o otimismo da maior parte dos analistas com a capacidade de 
recuperação econômica do Brasil. De fato, se, por um lado, os dados apontavam crescimento 
próximo de 3%, por outro, já não sustentavam projeções da ordem de 3,5 ou 4,0%. No entanto, do 
mês passado para abril, novas surpresas negativas com os dados de atividade econômica deverão 
impor mais uma sequência de revisões para baixo nas projeções de crescimento do PIB. 

Face a esses números mornos de atividade econômica, o IBRE/FGV baixou sua projeção de 
crescimento do PIB no primeiro trimestre para 0,5% TsT (1,7% AsA) e no ano de 2018 para 2,6%. 
As principais revisões baixistas ocorreram em setores da indústria, como extrativa e construção 
civil, e em alguns grupos dos serviços. No lado da demanda, as maiores revisões ocorreram no 
consumo das famílias. Essa frustração é condizente com os resultados da sondagem de confiança 
do consumidor (ICC), os quais têm refletido mais claramente a perda de fôlego no ritmo de 
recuperação da atividade econômica. Os dados apontam que o ânimo do consumidor vem sendo 
afetado pela percepção de que a situação financeira da família continua difícil, a despeito da 
melhora do poder de compra produzida pelo processo de desinflação em curso, bem como do 
alívio financeiro proporcionado pela transmissão da queda da taxa básica de juros para as taxas 
incidentes sobre a carteira de crédito para pessoa física (PF). 

De qualquer modo, em conjunto com as surpresas também baixistas na inflação, com destaque 
para os grupos mais sensíveis ao ciclo econômico, o quadro macroeconômico doméstico deverá 
permitir ao Banco Central manter a taxa básica de juros em patamar acomodatício por um longo 
período. Têm contribuído para essa dinâmica também as condições financeiras no mundo, 
principalmente nos Estados Unidos, facilitando nossa recuperação econômica e abrindo espaço 
para que o Banco Central conduzisse até aqui o corte dos juros. Dessa forma, a restrição com que 
o Copom terá de lidar daqui para frente é o cenário externo, seja em razão de mudanças na 
política monetária americana, seja em razão das políticas comerciais do governo Trump. 

Porém, pelo menos por enquanto, o crescimento global tem se mantido em bom ritmo, apoiado 
por condições financeiras e políticas fiscais flexíveis. Neste contexto, o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) elevou este mês suas previsões de crescimento econômico mundial a 3,9% em 
2018 e 2019, dois décimos acima do calculado em outubro, pelo impacto da reforma tributária nos 
Estados Unidos e a recuperação na zona do euro. A principal revisão ocorreu na previsão de 
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crescimento para os EUA, que passou de 2,3% para 2018 (realizada em outubro de 2017) para 
2,7%; e para 2019, de 1,9% para 2,5%.  

Desse modo, a economia mundial continua sua aceleração, após registrar uma expansão de 3,2% 
em 2016 e de 3,7% em 2017. 

Contudo, o FMI também alerta para os desafios de curto e médio prazos para a estabilidade 
financeira global, que podem reverter esse cenário favorável de crescimento. Em primeiro lugar 
há um destaque para a alta volatilidade no mercado de ações. Por exemplo, o índice VIX (o índice 
de volatilidade implícita das opções do índice S&P 500) subiu para 20%-25% em abril, ante 10% em 
fevereiro.  Esse movimento decorre do aumento dos riscos políticos e da normalização da inflação 
nos EUA. Com relação aos obstáculos de médio prazo, o Relatório Global de Estabilidade 
Financeira destaca riscos para a estabilidade do sistema financeiro.  

No todo, o balanço de riscos para a economia brasileira pende na direção negativa. Além do 
aumento das incertezas externas, o quadro eleitoral pode elevar ainda mais a incerteza quanto à 
retomada das reformas, a consequentemente, piorar as condições financeiras e o grau de 
confiança de empresários e consumidores, o que reduziria ainda mais o ritmo de retomada da 
atividade econômica já em 2018. 

Dito isso, um resumo dos temas analisados neste Boletim inclui os seguintes destaques: 

 

1.          No campo da atividade econômica, os indicadores de curto prazo seguem mostrando um 
início de ano morno, com evidências mais consistentes de que o avanço da atividade se dá mais 
lentamente do que o previsto. De fato, os dados de indústria e varejo em fevereiro vieram bem 
abaixo das expectativas da maior parte dos analistas. Nossa projeção para o PIB no primeiro 
trimestre de 2018 foi atualizada de uma alta de 0,7% TsT (2,0% AsA) para 0,5% TsT (1,7% AsA). A 
projeção de 2018, por sua vez, caiu de 2,8% para 2,6%. Ao mesmo tempo em que o investimento 
continua a mostrar sinais benignos no primeiro trimestre, em função dos dados de absorção de 
máquinas e equipamentos, o desempenho do comércio varejista permanece frustrando as 
expectativas, adicionando incerteza quanto ao desempenho futuro do consumo das famílias. 
(Seção 1) 

 

2.         Nas sondagens, os índices de confiança fecharam o primeiro trimestre em alta, mas em 
desaceleração. O Índice de Confiança Empresarial (ICE) médio ficou 2,9 pontos acima do trimestre 
anterior, quando a alta havia sido de 5,7 pontos na mesma base de comparação. A confiança do 
consumidor (ICC) subiu 2,2 pontos, após avançar 4,7 pontos no quarto trimestre de 2017. A 
desaceleração dos últimos meses parece refletir majoritariamente a perda de fôlego do ritmo de 
recuperação do nível de atividade econômica. Os dados sugerem que o ânimo do consumidor vem 
sendo afetado pela percepção de que, a despeito da retomada do crescimento e do alívio com a 
queda da inflação e dos juros, a situação financeira da família continua difícil e assim permanecerá 
enquanto o mercado de trabalho não avançar de forma mais consistente. Todas as camadas 
sociais avaliam de forma desfavorável a situação financeira atual da família. (Seção 2) 

 

3.       Sobre o mercado de trabalho, a taxa de desemprego medida pela Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) alcançou o patamar de 12,6% em fevereiro. Na série 
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com ajuste sazonal, constata-se uma queda de 12,4% em janeiro para 12,3% em fevereiro, 
caracterizando um processo de melhora gradativa. Já o saldo de emprego formal medido pelo 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) alcançou o patamar de 61 mil em 
fevereiro e 56 mil em março. Trata-se de resultado muito superior ao dado registrado no mesmo 
período do ano anterior (36 mil e -64 mil em fev/17 e mar/17). Há, portanto, sinais favoráveis de 
recuperação do mercado de trabalho para os primeiros meses de 2018. No entanto, a retomada 
tem sido distinta entre as regiões. Podemos observar essas diferenças no final de 2017, quando 
notamos variações positivas mais intensas de PO e Estoque CAGED para as regiões Sul e Centro-
Oeste, enquanto regiões como Norte e Nordeste ainda apresentam variações negativas ou 
estagnação para tais indicadores no mesmo período. A região Sudeste apresenta crescimento 
positivo da PO, mas ainda se encontra no terreno negativo nos empregos formais, apesar da 
melhora. (Seção 3) 

 

4.        No campo da inflação, o IPCA fechou o primeiro trimestre de 2018 com alta de 0,7%, a 
menor taxa acumulada para o período desde o Plano Real. Para o segundo trimestre, há espaço 
para uma aceleração mais forte da inflação de alimentos. O IPC-S/FGV, por exemplo, registra 
avanço na taxa do grupo Alimentação desde a segunda quadrissemana de março, quando a taxa 
média era de -0,12%, passando para +0,28%, na segunda quadrissemana de abril. No entanto, 
tudo indica que a inflação terminará 2018 pelo menos 1 ponto percentual abaixo da meta de 4,5%. 
(Seção 4) 

 

5.        Na seção sobre política monetária, a discussão gira em torno dos fatores que permitiram a 
queda da taxa básica de juros no Brasil, bem como a reversão das expectativas inflacionárias 
desde meados de 2016. Nosso analista conclui que foi fundamental para isso a grande virada para 
melhor nas condições financeiras nos EUA, que estimulou os investidores a ingressarem numa fase 
de maior apetite por aplicações mais arriscadas. Com isso, o prêmio de risco embutido nos papéis 
das economias emergentes começou a cair, inclusive no Brasil. Com efeito, antes mesmo da troca 
na administração federal, em maio de 2016, o prêmio de risco já cedera expressivamente, 
acarretando importante apreciação do real e melhora das expectativas de inflação. 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. Nesse contexto, a 
grande ameaça tem a ver com eventual mudança da percepção de risco, pois o quadro lá fora já 
não inspira a mesma confiança de antes. (Seção 5) 

 

6.          Na seara fiscal, os números do Boletim de Estatísticas Fiscais do Governo Geral mostram 
que, entre 2010 e 2017, as despesas primárias do governo geral, (agregado do governo federal, 
governos estaduais e governos municipais), cresceram 1,5 ponto percentual do PIB, partindo de 
37,6% do PIB em 2010 para 39,0% do PIB em 2017. Essa expansão não foi generalizada, de modo 
que o gasto público brasileiro sofreu drástica mudança de composição neste curto período: os 
gastos com pessoal (gastos obrigatórios) cresceram muito e os gastos com investimentos caíram. 
Usando, como métrica para definir o grau de rigidez orçamentária, a proporção de gasto com 
pessoal sobre os gastos totais (no caso do Governo Federal também se consideram os gastos com 
benefícios previdenciários como gastos rígidos), temos que em 2010 o grau de rigidez 
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orçamentaria do Governo Geral era de 55,6% do gasto primário total e esta proporção subiu para 
63,6% em 2017. (Seção 6) 

7.   Sobre as contas externas, o saldo da balança comercial no primeiro trimestre de 2018 foi 
de US$14 bilhões, um valor próximo ao registrado no mesmo período de 2017, de US$ 14,4 
bilhões. No entanto, os índices de volume mostram uma perda de dinamismo nos fluxos 
comerciais: o volume exportado e o volume importado recuaram entre o primeiro trimestre de 
2017 e igual período de 2018, enquanto em igual comparação, um ano antes, os dois haviam 
aumentado. A queda no volume exportado é explicada pelo desempenho das commodities, que 
declinaram 11,1% entre os primeiros trimestres de 2017 e 2018. A boa notícia vem dos termos de 
troca: a média móvel trimestral dos preços revela uma tendência de alta dos termos de troca 
desde agosto de 2017. Para os próximos meses, esperamos que o volume exportado das 
commodities cresça com os embarques de soja, o que pode melhorar o desempenho das 
exportações. No caso das importações, a dinâmica dependerá do ritmo de crescimento da 
atividade econômica, com destaque para os investimentos. Soma-se a isso um possível aumento 
na volatilidade cambial. Não é possível descartar uma perda de dinamismo do comércio exterior 
do Brasil daqui para a frente. (Seção 7) 

 

8.         Na seção internacional, o tema são as “dúvidas do início do ano”. A seção destaca as 
revisões nas perspectivas de crescimento mundial do FMI. O World Economic Outlook (WEO) 
revisou o crescimento da economia mundial em 2018 de 3,7% para 3,9%. Porém, o índice de 
gerentes de compras (PMI na sigla em inglês), tanto para a indústria quanto para os serviços, 
apresentou, desde os picos de novembro e dezembro, quedas expressivas até março, o que 
indicaria um menor ritmo de crescimento. Essa desaceleração é mais expressiva para as 
economias da união monetária europeia. No entanto, outras medidas de acompanhamento da 
atividade econômica da zona do euro não corroboram desaceleração tão expressiva. Ou seja, há 
alguma incerteza sobre o desempenho da região. E nos EUA, a maior preocupação é com a 
elevação da inflação e com a alta observada nas medidas de núcleo de inflação.  Em conclusão, o 
processo de normalização das condições monetárias deve continuar na economia americana. 
(Seção 8) 

 

9.         Na seção com nosso analista convidado, discutem-se as condições para que a dinâmica 
inflacionária continue muito branda e chancele a extensão do ciclo monetário mais adiante. Do 
ponto de vista doméstico, o ciclo econômico não é problema no curto prazo para a inflação, pois o 
hiato do produto continua bastante aberto. Um risco é alguma reversão do cenário externo, mas o 
discurso recente de Jerome Powell, ao citar o bom comportamento dos salários, afastou a 
possibilidade de uma subida mais rápida dos juros americanos. Por outro lado, a política comercial 
de Trump está trazendo alguma volatilidade nos ativos dos países emergentes. Mas a principal 
razão para uma interrupção no afrouxamento da política monetária no segundo semestre é a 
eleição de outubro, que representa um risco em si mesma, dada a grande imprevisibilidade do 
resultado e do que ela significa para a política econômica. As projeções atuais do Focus estão 
baseadas na suposição da aprovação da reforma da previdência e na manutenção de medidas que 
garantam o retorno da solidez fiscal e da perspectiva de solvência para o setor público. Sem a 
eleição de um presidente reformista, que realize o ajuste fiscal, a inflação voltará a subir, com o 
retorno da dominância fiscal.  (Seção 9) 
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10.          A seção Em Foco, finalmente, discute o quanto impacta a economia a incapacidade 
de os agentes econômicos preverem o futuro. Nesse sentido, uma grande variedade de métricas 
vem sendo construída para diferentes países e regiões. Essa pergunta se faz ainda mais pertinente 
para um país como o Brasil, em que os momentos de instabilidade econômica, política ou ambas 
são bastante recorrentes. Com intuito de medir essa variável para o Brasil, o FGV/IBRE construiu o 
Indicador de Incerteza Econômica, IIE-Br. Ele agrega em um único indicador três métricas 
diferentes: a volatilidade do preço das ações do Ibovespa, a dispersão das previsões dos analistas 
econômicos reportados no Focus-BCB e um índice que mede a menção de termos associados à 
incerteza econômica nos principais jornais impressos e online brasileiros. Para se averiguar os 
efeitos da incerteza nos investimentos privados, foi realizado um exercício econométrico 
utilizando um modelo VAR para o período entre janeiro de 2004 e julho de 2017. O exercício 
mostra que uma incerteza elevada (índice com patamar acima de 116,5) reduz os investimentos 
privados, um trimestre à frente, em 6%, em média. (Seção 10) 

 

Boa leitura! 

 

     Armando Castelar Pinheiro, Silvia Matos e Julio Mereb  
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Gráfico 1: PIB Total e Sem Agropecuária com Ajuste Sazonal 
(TsT) 

 

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tabela 1: PIB: Projeções 

 

Fonte e Elaboração: IBRE/FGV 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. Atividade Econômica                                                                                                                                                                                    

Dados de atividade econômica abrem o ano com fôlego menor que o esperado 

Os indicadores de atividade econômica de 

fevereiro seguem mostrando um início de ano 

morno, com evidências mais consistentes de que 

o avanço da atividade está ocorrendo de modo 

mais lento do que o previsto. De fato, os dados 

efetivos de indústria e varejo em fevereiro 

vieram bem abaixo das expectativas da maior 

parte dos analistas. Nossa projeção para o PIB 

no primeiro trimestre de 2018 foi atualizada de 

uma alta de 0,7% TsT (2,0% AsA) para 0,5% TsT 

(1,7% AsA) (Gráfico 1). As principais revisões 

baixistas ocorreram em setores da indústria 

(como o extrativo e o de construção civil) e em 

alguns grupos dos serviços (como transportes e 

outros serviços). A projeção de 2018, por sua 

vez, caiu de 2,8% para 2,6% (Tabela 1). O 

Monitor do PIB-IBRE/FGV referente a fevereiro, 

finalmente, registrou variação de -0,3% MsM 

(0,7% AsA). 

No lado da demanda, enquanto os dados de absorção de máquinas e equipamentos continuam a 

sustentar o crescimento do investimento neste primeiro trimestre (isso a despeito de o setor de 

construção civil ainda operar em dinâmica bastante negativa), o desempenho do comércio 

varejista continua a frustrar as expectativas, adicionando incerteza quanto ao comportamento 

futuro do consumo das famílias. Essa incerteza aprofunda-se na medida em que, 

retrospectivamente, está claro que os recursos do FGTS contribuíram expressivamente para a 

robusta recuperação do consumo em meados do ano passado. 

Ao mesmo tempo, apesar de as projeções 

de safra divulgadas pelo IBGE referentes a 

2018 sugerirem queda da produção 

agrícola este ano (a publicação de março 

aponta safra 4,7% inferior à do ano 

passado), as informações preliminares do 

abate de bovinos indicam que a pecuária 

poderá sustentar um crescimento menos 

negativo do setor agropecuário. 
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Gráfico 2: Índices de Confiança Empresarial e do Consumidor 

(Dados padronizados e dessazonalizados) 

 

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 

Face a esse cenário, nossa expectativa é de que a economia brasileira cresça 2,6% em 2018. 

Embora os dados divulgados neste primeiro trimestre apontem uma retomada mais gradual que a 

esperada até recentemente, o processo de flexibilização monetária combinado com a dinâmica de 

outras variáveis estruturais, como as do mercado de crédito para pessoa física (PF) e da absorção 

de máquinas e equipamentos, sugere crescimento mais robusto da economia. Por outro lado, a 

incerteza quanto ao resultado do pleito eleitoral este ano adiciona riscos a este cenário. 

                               Silvia Matos e Julio Mereb  

2. Expectativas de Empresários e Consumidores                                      

Confiança avança lentamente, a reboque da economia 

Os índices de confiança fecharam o primeiro trimestre em alta, mas em desaceleração. O Índice de 

Confiança Empresarial (ICE) médio ficou 2,9 pontos acima do trimestre anterior, quando a alta 

havia sido de 5,7 pontos na mesma base de comparação. A confiança do consumidor (ICC) subiu 

2,2 pontos, após avançar 4,7 pontos no quarto trimestre de 2017. A desaceleração dos últimos 

meses parece refletir majoritariamente a perda de fôlego do ritmo de recuperação do nível de 

atividade econômica. 

Na ponta, os índices mantiveram-se abaixo 

do nível neutro de 100 pontos, com 

percepções desfavoráveis sobre o 

presente e expectativas neutras em 

relação ao futuro. O ICE ficou 

relativamente estável nos dois últimos 

meses. O ICC vem exibindo forte 

volatilidade, tendo recuado 1,4 ponto em 

fevereiro e subido 4,6 pontos em março. 

Esse nervosismo parece refletir a forma 

como o consumidor vem absorvendo os 

desdobramentos do noticiário político e as 

incertezas dele advindas. 

Outro ponto que chama atenção é o diferencial entre os índices que medem a percepção sobre a 

situação atual de empresas e consumidores. Após subir mais de 17 pontos por 15 meses 

consecutivos, o ISA empresarial já começa a entrar no quadrante que reflete uma percepção 

(apenas) moderadamente desfavorável em relação ao presente (90,6 pontos). Enquanto isso, o 

ISA do consumidor continua refletindo uma percepção bastante desfavorável, aos 78,6 pontos, 

tendo subido apenas sete pontos nos últimos 12 meses.  

Além da incerteza política mencionada acima, o ânimo do consumidor vem sendo afetado pela 

percepção de que, a despeito da retomada do crescimento e do alívio com a queda da inflação e 

dos juros, a situação financeira da família continua difícil e assim permanecerá enquanto o 
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Gráfico 3: Índices de Situação Atual Empresarial e do 
Consumidor 

(Dados padronizados e dessazonalizados) 

 

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 

mercado de trabalho não avançar de forma mais consistente. Todas as camadas sociais avaliam de 

forma desfavorável a situação financeira 

atual da família. Nas faixas de renda mais 

baixas, a percepção negativa em relação 

ao mercado de trabalho é compensada 

apenas parcialmente pela desaceleração 

da inflação de alimentos. Nas camadas 

mais altas, o aperto prolongado vem 

levando à necessidade de economia e/ou 

cortes de gastos, provocando desconforto 

financeiro.  

Nota-se a incidência de resultados um 

pouco melhores em São Paulo, na 

comparação com o Rio de Janeiro e com 

as outras cinco capitais pesquisadas na 

Sondagem do Consumidor da FGV IBRE, 

principalmente após o avanço de seis pontos do ISA da capital paulistana em março.  

Para os próximos meses, espera-se que os índices sigam na mesma toada deste início de ano, com 

ganhos pouco expressivos das expectativas, que passariam gradualmente a refletir um “otimismo 

moderado” e com as percepções sobre o presente avançando lentamente, em linha com as 

projeções para a atividade econômica e para os indicadores de desemprego. Nesse cenário, e 

considerando o elevado grau de incerteza com relação às eleições de outubro, diminuem as 

chances de que o “espírito animal dos agentes”, aqui interpretado como o aspecto mais subjetivo 

dos índices de confiança, possa contribuir como fator indutor de crescimento econômico ainda 

neste ano. 

          Aloisio Campelo Jr. e Viviane Seda Bittencourt 

3. Mercado de Trabalho                                      

Emprego avança, mas concentrado regionalmente 

A taxa de desemprego medida pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

(PNADC) alcançou 12,6% em fevereiro, com alta em comparação aos 12,2% observados no mês 

anterior. Apesar da elevação, muito influenciada pelas fortes demissões sazonais de início de ano, 

a taxa de desemprego dessazonalizada da PNADC revela queda de 12,4% para 12,3%, 

caracterizando um processo de melhora gradativa. Já o saldo de emprego formal medido pelo 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) alcançou o patamar de 61 mil em 

fevereiro e 56 mil em março. Trata-se de resultado muito superior ao dado registrado no mesmo 

período do ano anterior (36 mil e -64 mil em fev/17 e mar/17). Podemos observar, desse modo, 

sinais de recuperação do mercado de trabalho para os primeiros meses de 2018. 
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Gráfico 5: PO por Grandes Regiões                                                          
(Variação Média 12 meses x 12 meses anteriores em %) 

 

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

Gráfico 4: Evolução da taxa de desemprego dessazonalizada (%) 

 

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

Essa retomada deve prosseguir nos 

próximos meses, em meio a um 

cenário de expansão do PIB estimado 

em 2,6% e 2,8% para 2018 e 2019, 

respectivamente. Como pode se 

observar no Gráfico 4, projetamos uma 

trajetória de queda no desemprego 

dessazonalizado ao longo de 2018 e 

2019, indo de 12,3% em fev/18 para 

11,2% em dez/18, e para 10,6% em 

dez/19, níveis ainda distantes do 

patamar mínimo pré-crise, de 7,1% no 

último mês de 2014. No geral, o 

gráfico evidencia que dificilmente observaremos um desemprego dessazonalizado inferior a dois 

dígitos ao longo de 2018 e 2019, sinal de que a recuperação do emprego deve ser lenta. 

No entanto, a recuperação do mercado de trabalho tem sido distinta entre as regiões. É o que 

podemos observar nos Gráficos 5 e 6, que avaliam a evolução da População Ocupada (PO) e do 

Estoque de Emprego Formal CAGED entre as regiões brasileiras, em termos de variação média de 

12 meses contra os 12 meses anteriores. Notamos em ambos os gráficos divergências no 

comportamento do mercado de trabalho entre as regiões.  

Podemos observar essas divergências no final de 2017, quando notamos variações positivas mais 

intensas de PO e Estoque CAGED para as regiões Sul e Centro-Oeste, enquanto regiões como 

Norte e Nordeste ainda apresentam variações negativas ou estagnação para tais indicadores no 

mesmo período. A região Sudeste apresenta crescimento positivo da PO, mas ainda se encontra 

no terreno negativo nos empregos formais, apesar da melhora.  

O efeito da crise no emprego mostra 

resultados bem distintos para os 

períodos de entrada e saída da crise 

entre as regiões. Observamos que as 

regiões Sul e Centro-Oeste foram as 

primeiras a sentirem os impactos da 

crise econômica de 2014-2016, ao 

apresentarem trajetórias de 

desaceleração de PO e Estoque CAGED 

iniciadas já no final de 2013. Em 

contrapartida, as regiões Norte e 

Nordeste demoraram para sofrer os 

impactos da crise, tendo a sua 

trajetória de desaceleração de PO e 
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Gráfico 6: Variação do Estoque Caged                                                
(Variação Média 12 meses x 12 meses anteriores, %) 

 

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

Estoque CAGED iniciada entre meados 

e o final de 2014. Por fim, podemos 

observar uma trajetória de emprego 

mais suave para as regiões Centro-

Oeste e Sul ao longo do período de 

crise 2014-2016, em comparação ao 

Norte e Nordeste. 

Entre as unidades de federação, 

destacamos em particular o mercado 

de trabalho do estado do Rio de 

Janeiro, que representa um ponto fora 

da curva em comparação ao restante 

do país, principalmente no que tange o 

emprego formal. Como podemos 

observar claramente no Gráfico 6, o estoque CAGED do Rio foi o último, comparado ao das 

regiões, a apresentar sinais de entrada na crise e desaceleração na sua trajetória. Esta 

desaceleração e entrada tardia na crise fizeram com que o Rio apresentasse seu ponto mínimo no 

emprego formal em meados de 2017, enquanto as regiões já apresentavam sinais claros de 

recuperação no mesmo período. Como consequência, verificamos no final de 2017 quedas ainda 

intensas de Estoque CAGED no estado do Rio em comparação às regiões (-3,4% na variação média 

de 12 meses, contra 0,4% no Centro-Oeste e 0,33% no Sul). 

Dessa forma, o comportamento distinto do mercado de trabalho entre as regiões explica em parte 

a persistência do desemprego elevado, uma vez que Rio e Nordeste representam 31,4% da PO 

total. Uma retomada mais consistente do mercado de trabalho requer uma recuperação mais 

intensa da atividade nessas áreas. 

                           Fernando Holanda Barbosa Filho e Tiago Cabral Barreira 

4. Inflação   

Clima favorável, elevado desemprego e atividade fraca mantêm IPCA abaixo da meta 

O IPCA fechou o primeiro trimestre de 2018 em 0,7%, a menor taxa acumulada para o período 

desde a estabilização econômica.   

Esse resultado confirma não só a boa fase dos preços dos alimentos, como também a estabilidade 

cambial e a lenta recuperação da atividade econômica. 

Para o segundo trimestre, o preço dos alimentos não deve preocupar, pois ainda que pressões 

sazonais e comerciais possam provocar acelerações temporárias em alguns preços, isto não deve 

mudar significativamente a expectativa de inflação para 2018 – que, segundo o Boletim Focus, já 

se encontra abaixo de 3,5%. 
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Nesse contexto, a soja é o melhor exemplo. A cotação do grão segue influenciada pela quebra de 

safra na Argentina e pelo acirramento da guerra comercial entre Estados Unidos e China. E, 

segundo o IPA-DI, o preço dessa commodity já subiu 4,7% no ano e, nos últimos 12 meses, a alta 

chegou a 11,7%.  

Esse movimento afetou também o preço dos derivados. O farelo de soja, por exemplo, subiu 16% 

no último trimestre. Essa pressão de custos, que encarece o preço das rações, já poderia ter 

chegado ao consumidor via aumento dos preços das carnes. No entanto, a oferta de aves e suínos 

superou a demanda e, mesmo com custos em alta, os preços ainda não subiram ao consumidor.  

Já a pecuária manteve preços em equilíbrio amparados pelas boas condições das pastagens. No 

entanto, com a aproximação do inverno, quando o clima é mais seco e frio, o rebanho torna-se 

mais dependente das rações e ficará mais difícil não repassar os custos para os preços.  

Com tais pressões em curso, há espaço para intensificação da aceleração da inflação de alimentos 

em abril e no decorrer do segundo trimestre. O IPC-S/FGV registra avanço na taxa do grupo 

Alimentação desde a segunda quadrissemana de março, quando a taxa média era de -0,12%, 

passando para +0,28%, na segunda quadrissemana de abril. 

Outro fator a favorecer a alta dos preços dos alimentos é a taxa de câmbio. Ela manteve-se bem-

comportada nos últimos meses, mas em abril avançou para R$ 3,40. 

Se a taxa de câmbio mantiver o atual patamar ou avançar mais, isto poderia contribuir para uma 

aceleração mais rápida do IPCA, influenciando especialmente o preço de das commodities 

agrícolas. 

No entanto, os bons fundamentos do Brasil e a fraca recuperação da atividade limitam tal pressão. 

A taxa acumulada em 12 meses para produtos comercializáveis encontra-se negativa desde agosto 

de 2017 e alcançou seu menor patamar em março de 2018, quando a queda acumulada chegou a 

0,9%. 

Dessa forma, considerando as acelerações em curso, a coleta de preços indica que a taxa 

antecipada pelo monitor da inflação para o IPCA de abril pode chegar a 0,30%. Se confirmado, o 

resultado põe fim à desaceleração da taxa em 12 meses, a qual passará de 2,68%, acumulado até 

março, para 2,84%.  

Para os meses de maio e junho, o índice oficial deverá subir algo próximo de 0,25%. Com esses 

resultados, o segundo trimestre pode encerrar com inflação acumulada de 0,8%, e taxa em 12 

meses de 3,2%.  

Para o segundo semestre, parte dessas pressões sazonais e comerciais terão sido dissipadas e não 

há indicação de que novos fatores influenciem mudanças significativas na expectativa de inflação.  

Por isso, ainda que a taxa Selic recue para 6,25% em maio, e que os efeitos defasados 

provenientes dos recentes cortes nos juros venham a influenciar de forma mais expressiva os 

agentes econômicos, tudo indica que a inflação terminará 2018 pelo menos 1 ponto percentual 
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abaixo de 4,5%. A atividade em lenta recuperação, a elevada taxa de desemprego e o bom 

comportamento do clima reduzem a energia necessária a aceleração dos preços. 

 Salomão Quadros e André Braz 

5. Política Monetária    

A virada das expectativas e o risco de mudanças 

As condições financeiras prevalentes nos EUA passaram a se mostrar mais favoráveis no início de 

2016. Naquele momento, o jogo virou, animando os mercados financeiros dos emergentes. Os 

investidores ingressaram numa fase de risk-on, revelando maior apetite por aplicações mais 

arriscadas. O prêmio de risco embutido nos papéis das economias emergentes começou a cair.  

O Brasil não foi exceção. Antes mesmo da troca na administração federal, em maio de 2016, o 

prêmio de risco cedera expressivamente, acarretando importante apreciação do real, melhora das 

expectativas de inflação, etc. Isto significa que, por ocasião da troca de comando no Banco 

Central, o quadro vigente já se mostrava bem mais favorável do que antes.  

Contudo, o país não crescera em 2014, experimentara forte retração em 2015 e parecia claro que 

2016 seria outro período de expressiva contração econômica. A despeito disso, não havia sinais de 

que a inflação cederia, algo compreensível em situações como aquela. Numa economia 

desorganizada e em recessão, fica difícil manter qualquer espécie de âncora para o sistema de 

preços.  

Diante disso, que caminho os novos dirigentes do BC resolveram seguir? A opção foi por priorizar 

o combate à inflação, o que exigiria, de saída, promover a reversão das expectativas inflacionárias. 

Sem isso o ritmo de crescimento dos preços não cederia. Afinal, inflação não é função apenas do 

grau de utilização dos recursos da economia.  

Dado esse objetivo, o BC mostrou firmeza. Manteve constante a taxa Selic nas duas primeiras 

reuniões do Copom e promoveu duas reduções de apenas 25 pontos cada nos dois encontros 

seguintes. O mercado entendeu o recado. A taxa nominal do swap de 360 dias permaneceu 

estável por alguns meses, enquanto as expectativas de inflação experimentavam retração 

adicional. Em consequência, os juros reais de política monetária subiram. Daí por diante, tudo 

ficou mais fácil. A inflação começou a cair, abrindo espaço para cortes mais agressivos de juros. Os 

juros reais de política monetária, antes na faixa de 7,0% a 7,5%, vieram para 2,5% a.a.  

Na obtenção dos bons resultados colhidos, condições financeiras internacionais cada vez mais 

favoráveis foram fator crucial. A recessão obviamente contribuiu, bem como o choque dos 

alimentos.  

O ponto a destacar tem a ver com a virada das expectativas inflacionárias. Nos últimos 19 meses 

os pesquisadores consultados pela Focus superestimaram (com um mês de defasagem) a inflação 

mensal em 16 vezes. A dinâmica da inflação se alterou, dificultando as previsões.   
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Gráfico 8: Gasto com Pessoal e Benefícios Previdenciários* 

(valores em % do PIB) 

 

*Governo Federal considera os Benefícios Previdenciários.                                    
Fontes: STN; IBGE. Elaboração IBRE. 

Gráfico 7: Mediana das Expectativas de Inflação (Próximos 12 
Meses, %) – Consumidores (FGV) e Mercado (Focus)* 

 

* mercado = mediana suavizada, dados de fim de período.                                                                                        
Fontes: IBRE/FGV; Focus/BCB. Elaboração: IBRE/FGV. 

O Gráfico 7 ilustra o comportamento 

recente de duas medidas de 

expectativas: a da Focus e a da 

Sondagem do Ibre. O movimento de 

queda dos últimos dois anos tem sido 

contínuo, e especialmente acentuado no 

caso da Sondagem. Como se sabe, na 

margem, medidas de núcleo do IPCA 

indicam taxas de inflação inferiores a 

3,0%. Com expectativas tão bem 

ancoradas, é difícil imaginar aceleração 

significativa da inflação nos próximos 

meses. Sendo assim, a julgar pela 

presente análise, a política monetária 

poderá se manter acomodatícia ainda 

por um bom tempo. A grande ameaça tem a ver com eventual mudança da percepção de risco. 

Sob ventos externos favoráveis, costuma-se minimizar a relevância de fatores domésticos 

adversos. O quadro lá fora, porém, já não inspira a mesma confiança de antes. Isso por si só já é 

ruim. Se de algum modo as condições financeiras tornarem-se realmente menos benignas, 

crescerão as chances de os mercados financeiros domésticos começarem a retratar preocupações 

com a política econômica do próximo governo, antes mesmo do início da campanha eleitoral.    

               José Júlio Senna 

6. Política Fiscal 

Gastos com pessoal e investimento público: uma análise entre níveis de governo 

Os números do Boletim de Estatísticas 

Fiscais do Governo Geral, divulgado 

pela STN, mostraram que, entre 2010 e 

2017, as despesas primárias do 

governo geral (agregado do governo 

federal, governos estaduais e governos 

municipais) cresceram em 1,5 ponto 

percentual (pp) do PIB, passando de 

37,6% do PIB em 2010 para 39% do PIB 

em 2017. Essa expansão não foi 

generalizada, entre as categorias de 

despesa, de modo que sua composição 

radicalmente, mesmo em período tão 

curto de tempo.  



14 |   

 

 

Gráfico 9: Investimento Público (Valores em % do PIB) 

 

Fontes: STN; IBGE. Elaboração IBRE. 

Gráfico 10: Razão Gasto com Pessoal / Gastos Totais (Grau de 
Rigidez do Gasto)* - Valores em % da Despesa Total 

 

*Governo Federal considera os Benefícios Previdenciários.                               
Fontes: STN; IBGE. Elaboração IBRE. 

Despesas com folha de pessoal e 

investimentos sempre são as que 

chamam mais atenção.  A primeira dá 

uma dimensão do grau de rigidez dos 

gastos e a segunda do impacto 

propulsor do governo no 

desenvolvimento.  

Por serem discricionárias por natureza e 

por pouco contarem com recursos 

vinculados no Brasil, os investimentos 

funcionam como variável de um ajuste 

restritivo do orçamento. 

Nos últimos anos, cresceram os gastos 

obrigatórios com pessoal e despencaram os facultativos com investimentos, conforme – Gráficos 8 

e 9. 

Por esfera de governo, é ressaltado que a folha salarial dos governos estaduais supera em muito 

os gastos com pessoal dos municípios e do governo federal; e o gasto com ativos em pouco supera 

o dos inativos.  

O gasto com pessoal dos estados não só representa uma maior parcela dos gastos totais com 

pessoal, como também foi o que mais cresceu no período de 2010 a 2017, com elevação de 1,2 pp 

do PIB, ao passo que os municípios elevaram seus gastos com folha em 0,8 pp do PIB e o Governo 

Federal manteve-se estável neste período. Já em termos de investimento, houve uma redução nos 

três níveis de governo, gerando uma queda no agregado das três esferas de 1,6 pp do produto 

entre 2010 e 2017. 

O espaço fiscal para investimentos 

públicos vai se fechando cada vez mais. 

Usando, como métrica para definir grau 

de rigidez orçamentária, a proporção de 

gasto com pessoal mais gastos com 

benefícios previdenciários sobre os 

gastos totais, foi verificado um drástico 

salto de 55,6% em 2010 para 63,6% em 

2017. Porém, quando olhamos por nível 

de governo, vemos que, embora tenha 

aumentado essa razão entre 2010 e 2017 

nas três esferas de governo, os governos 

municipais ainda são aqueles que têm 

uma folha salarial que ocupa menos 

espaço no orçamento e não por outro 
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Gráfico 12: Variação (%) Acumulada no Ano dos Índices de 
Preço e Volume de Exportação das Commodities e Não 

Commodities 

 

          Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IBRE. 

Gráfico 11: Variação (%) Acumulada no Ano dos Índices de 
Preço e Volume Exportado e Importado 

 

          Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IBRE. 

motivo conseguem investir proporcionalmente mais. 

Não é apenas o tamanho e a velocidade com que o gasto público se comportou no Brasil nos 

últimos anos que gera preocupação com a política fiscal. A alteração em sua composição, tendo 

aumentado a rigidez orçamentária e reduzido o impulso ao crescimento, também constituem 

fatos que exigem medidas para sua alteração e se possível reversão. 

                          Vilma da Conceição Pinto e José Roberto Afonso 

7. Setor Externo 

Comércio exterior menos dinâmico no primeiro trimestre, mas os termos de troca melhoram. 

O saldo da balança comercial no 

primeiro trimestre de 2018 foi de US$14 

bilhões, um valor próximo ao registrado 

no mesmo período de 2017, US$ 14,4 

bilhões. Em valor, tanto exportações 

como importações cresceram na 

comparação trimestral, 7,8% e 12%, 

respectivamente. No entanto, os índices 

de volume dos fluxos comerciais 

mostram um comércio menos dinâmico 

no primeiro trimestre de 2018, em 

comparação ao de 2017. 

O volume exportado e o volume 

importado recuaram entre os dois 

primeiros trimestres de 2017/18, 

enquanto em igual período de 2016/17 os dois haviam aumentado (Gráfico 11). No caso das 

importações, pode ser argumentado que o crescimento mais elevado em 2017 é explicado pelo 

baixo patamar associado à recessão de 2016. Não se trata em 2018, porém, de um menor 

crescimento, mas sim de um recuo de 

1%. No caso dos preços, o índices das 

exportações se desacelerou, mas 

registrou aumento de 12,3%. O índice 

das importações acelerou-se, com 

aumento de 14,3%.  

A queda no volume exportado é 

explicada pelo desempenho das 

commodities, que declinaram 11,1% 

entre os primeiros trimestres de 

2017/18. As não commodities cresceram 

(+5,1%), mas com um percentual menor 
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Gráfico 14: Variação (%) Acumulada no Ano do Índice de 
Volume Exportado por Categorias na Indústria de 

Transformação 

 

          Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IBRE. 

Gráfico 13: Índice dos Termos de Troca 

 

          Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IBRE. 

do que em 2016/17. A perda de 

dinamismo na comparação entre 

2017/18 e 2016/17 afeta, portanto, os 

dois grupos de exportações. Os preços 

das commodities registraram variação 

positiva (+13,4%), mas inferior à do ano 

passado (+35,9%) e os das não 

commodities mostraram o 

comportamento inverso – 2017/18 

(11,4%) e 2016/17 (1,2%).  

A boa notícia se refere aos termos de 

troca. O comportamento dos preços 

levou a que a média dos termos de 

troca no primeiro trimestre de 2018 

caísse 1,8% em relação a igual período de 2017. Entretanto, se considerarmos a média móvel 

trimestral para atenuarmos a volatilidade dos preços, a tendência dos termos de troca é de alta 

desde agosto de 2017 (Gráfico 13).  

Além das duas mensagens destacadas no título, chamamos atenção para o comportamento dos 

índices por categoria de uso da indústria 

de transformação. O volume exportado 

do setor cresceu 2,5% entre o acumulado 

de janeiro a março de 2017 e 2018. 

Observa-se no Gráfico 14 que o aumento 

no volume exportado está concentrado 

em bens de capital (38,2%), liderados pela 

venda de plataformas de petróleo. O 

baixo crescimento dos bens duráveis de 

consumo, 3,2%, quando comparamos 

com 2016/17, mostra que o impulso das 

compras de automóveis observado em 

2017 está se arrefecendo. Esse resultado 

pode ser explicado com o ciclo de 

estoques e sua renovação. Em 2017, as 

compras de automóveis pela Argentina, 

que representa cerca de 80% das vendas brasileiras, foram muito elevadas após a recuperação da 

economia desse país e a regularização dos acordos Brasil-Argentina. Bens intermediários e bens 

semiduráveis recuaram na comparação dos trimestres. 
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Gráfico 15: Variação (%) Acumulada no Ano do Índice de 
Volume Importado por Categorias na Indústria de 

Transformação 

 

          Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IBRE. 

Os volumes importados (Gráfico 15) 

registraram alta nos bens duráveis de 

consumo (36,7%), semiduráveis (29,6%) e 

não duráveis (4,7%). Os indicadores de nível 

de atividade e retomada do investimento, 

que são os índices de volume das 

importações de bens intermediários e de 

capital, recuaram na comparação dos dois 

primeiros trimestres de 2017 e 2018. 

Chama atenção a comparação com o 

período de 2016/17, quando os bens 

intermediários subiram 25,5%. Uma 

explicação seria que em 2017 estava se 

partindo de um nível muito baixo de 

importações associado ao período 

recessivo. 

Para os próximos meses, esperamos que o volume exportado das commodities cresça com os 

embarques de soja, o que pode melhorar o desempenho das exportações. No caso das 

importações, os indicadores de atividade e investimento irão depender das previsões de 

crescimento, que até agora não apontam melhora em relação ao momento atual. Soma-se a isso 

um possível aumento na volatilidade cambial. Um menor dinamismo do comércio exterior do 

Brasil não é descartado. 

            Lia Baker Valls Pereira 

8. Panorama Internacional  

Dúvidas do início do ano 

O Fundo Monetário Internacional acaba de divulgar em abril a atualização semestral do seu 

acompanhamento da conjuntura econômica global. A divulgação anterior é de outubro de 2017. 

Entre outubro de 2017 e abril de 2018, o World Economic Outlook (WEO) revisou o crescimento da 

economia mundial em 2017 de 3,6% para 3,8% e a sua previsão para o crescimento em 2018 de 

3,7% para 3,9%. 

Para a economia americana, o crescimento foi revisto em 2017 de 2,2% para 2,3%; e de 2,3% para 

2,9% em 2019. Para a economia europeia, de 2,1% para 2,3% em 2017, e de 1,9% para 2,4% em 

2018. 

Segundo o Fundo, o ano abriu com franca aceleração do crescimento. 

Já os dados do índice de gerentes de compras (PMI na sigla em inglês), tanto para a indústria 

quanto para os serviços, apresentaram, desde os picos de novembro e dezembro, quedas 

expressivas até março. Continuam operando na faixa que indica crescimento econômico, mas com 

menor velocidade. 
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A queda é particularmente expressiva para as economias da união monetária europeia. De um 

máximo de 60,6 em dezembro, para o indicador da indústria, e de 58 em janeiro, para o indicador 

dos serviços, ambos caíram em março para 56,6 para indústria e 55 os serviços. Valores acima de 

50 indicam expansão econômica. 

No entanto, outras medidas de acompanhamento da atividade econômica da zona do euro não 

corroboram desaceleração tão expressiva. O acompanhamento em tempo real (nowcast) da zona 

do euro produzido pelo Banco Central da Itália, Eurocoin, indica que, de fevereiro para março, 

houve ligeira desaceleração a partir de níveis muito elevados. A leitura do indicador do Banco da 

Itália dá suporte ao otimismo do FMI. No final do abril será divulgada a leitura do Eurocoin para 

este mês. Veremos se o indicador apresentará a forte desaceleração apontada pelos PMIs ou se 

continuará sugerindo cenário mais róseo para a região. 

Na economia americana, a maior preocupação é com a elevação da inflação. Na frequência 

interanual, o dado de março do núcleo do IPC americano, CPI na sigla em inglês, apresentou ligeira 

aceleração. Após rodar mais de um semestre em torno de 1,7-1,8%, acelerou-se para 2,1%. Na 

margem, se confiamos nos parâmetros de sazonalidade, o núcleo da inflação tem rodado no 

primeiro trimestre de 2018 a 3% anualizado, acelerando-se de 2,1% no segundo semestre. Ou 

seja, começam a aparecer alguns sinais de inflação. 

O processo de normalização das condições monetárias deve continuar na economia americana. 

        Samuel Pessôa 

9. Analista Convidado 

A Inércia Inflacionária e o Risco Eleitoral 

Como nunca antes na história deste país, vemos a inflação com dificuldade de subir. Desde julho 

do ano passado, a inflação acumulada em 12 meses está abaixo de 3% (nos 12 meses encerrados 

em março totalizou 2,68%). Sendo assim, o Focus continua seguidamente reduzindo as 

expectativas de 2018, com uma perspectiva de que ao longo do ano o consenso de mercado 

caminhe na direção dos 3%. Dada essa performance inflacionária, o próprio Banco Central já 

avisou que continuará o processo de flexibilização dos juros básicos em maio, mas pretende 

encerrá-lo em junho. Porém, os riscos associados à eleição podem acabar com essa nossa lua de 

mel inflacionária.  

Como regra, o Banco Central tem que olhar o tamanho da ociosidade da economia, e tanto para as 

suas próprias projeções de inflação como também para as expectativas de mercado, para a 

inflação no médio prazo e para o entorno político. Precisamente, o juro real efetivo, que está por 

volta de 2,5% (swap de um ano deflacionado pela expectativa de inflação 12 meses à frente), é 

menor que a nossa estimativa de juros reais de equilíbrio de aproximadamente 4%, significando 

uma política monetária expansionista. 

O ciclo econômico não é problema no curto prazo para a inflação. Estimo o hiato do produto como 

uma média ponderada entre a ociosidade no mercado de trabalho e da capacidade utilizada na 
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indústria. Essa medida mostra que há folga de 3,5% a 4% na economia e só voltaremos ao pleno 

emprego no princípio de 2020. Na verdade, a atividade econômica tem dificultado a subida da 

inflação – por exemplo, a inflação de serviços, que mantém mais correlação com a atividade 

economia, também está no menor patamar desde 2001.  

Na verdade, a atividade econômica ainda nos trouxe mais uma preocupação adicional 

recentemente, em relação ao ritmo da recuperação, com um arrefecimento do consumo das 

famílias. O próprio Focus já começou a divergir da projeção do PIB de 3%, com chances concretas 

de cair para 2,5% nas próximas semanas.    

Claramente, o Copom pretendeu parar em 6,75% em fevereiro, mas foi desautorizado pelos 

dados, tendo que continuar cortando até maio, pelo menos, alegando que os cortes nos juros são 

para que a inflação suba. Surgiu um novo risco, que nunca tivemos no Brasil, de a inflação ficar 

recorrentemente abaixo do centro da meta. As projeções para a inflação começaram a cair em 

relação ao centro da meta de 4,25% em 2019. Mas aparentemente há um limite para a 

continuação dos cortes em junho, já salientado pelo próprio Banco Central.  

Um fator de risco, que arrefeceu em parte nas últimas semanas, foi a política monetária 

americana. Houve uma volatilidade com o discurso do estreante Jerome Powell, mas ao citar o 

bom comportamento dos salários, afastou uma subida mais rápido dos juros. Há algum 

desconforto com a política comercial do Trump, que está trazendo certa volatilidade aos ativos 

dos países emergentes. As moedas de outros emergentes desvalorizaram-se em linha com o real e 

o próprio risco Brasil desde do início de março aumentou cerca de 8%.   

Mas a principal razão para uma interrupção no afrouxamento da política monetária no segundo 

semestre é a eleição de outubro. Não há nada escrito na pedra, mas o Banco Central geralmente 

não surpreende o mercado às vésperas das eleições, já que isso pode ser interpretado como uma 

tentativa de influenciar o pleito. Além disso, a eleição representa um risco em si mesma, dada a 

grande imprevisibilidade do resultado. No caso da eleição de um presidente que não esteja 

convencido da necessidade de avançar mais no esforço de consolidação fiscal, isto pode ser um 

fator de risco que afete sobretudo os graus de liberdade da política monetária.  

Os cenários atuais do Focus estão baseados na aprovação da reforma da previdência e na 

manutenção das medidas que garantam a volta de números fiscais consistentes e que mantenham 

a perspectiva de solvência para o setor público. Sem isso, voltamos ao caos do início do segundo 

governo da Dilma Rousseff. Geralmente, o mercado antecipa essas descontinuidades e talvez seja 

esta uma das razões para que o câmbio já se consolide no patamar de R$ 3,40. 

Em suma, segundo Christopher Garman, da Eurasia, há 35% de chance da eleição de um 

presidente reformista, que continue o ajuste fiscal. Caso contrário, a inflação voltará a subir da 

pior forma possível, ou seja, com o retorno da dominância fiscal.      

       Marcelo Kfoury Muinhos - Professor da EESP/FGV 
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Gráfico 16: Indicador de Incerteza Econômica – IIE-Br 

 

          Elaboração IBRE. 

10. Em Foco IBRE: Incerteza econômica precisa entrar na agenda macro 

Quanto gera de impacto na economia a incapacidade dos agentes econômicos em prever o 

futuro? Essa é uma pergunta pertinente a um país como o Brasil, em que os momentos de 

instabilidade econômica, política ou ambas são bastante recorrentes. Eventos recentes como as 

crises fiscais e econômicas, e os eventos que ainda estão por vir, como as eleições de 2018, 

certamente aumentaram a inabilidade dos agentes econômicos em prever eventos futuros. 

Dentro da concepção de Frank Knight (1921),1 estivemos/estamos diante de um período de maior 

incerteza. 

Dado o seu conceito subjetivo, uma das maiores dificuldades em se responder essa pergunta está 

na construção de uma métrica que permita quantificar a incerteza. A forma como a literatura 

econômica vem buscando abordar esse problema é através de proxies para essa variável. Assim, 

em vez de se buscar de alguma forma um indicador preciso, que quantifique a incerteza de 

maneira exata, são construídos indicadores que captem momentos de maiores e menores 

incertezas.  

Nesse sentido, uma grande variedade de métricas vem sendo construída para diferentes países e 

regiões: a volatilidade implícita nas opções, o desacordo na previsão de analistas econômicos, a 

dispersão dos lucros no cross-section de empresas, a frequência de artigos em jornais que façam 

referência à incerteza econômica, entre outros. 

Com o intuito de medir essa variável para o Brasil, o FGV IBRE construiu o Indicador de Incerteza 

Econômica, IIE-Br.2 Ele agrega em um único indicador três métricas diferentes: a volatilidade do 

preço das ações do Ibovespa, a dispersão das previsões dos analistas econômicos reportados no 

Focus-BCB e um índice que mede a menção de termos associados à incerteza econômica nos 

principais jornais impressos e online brasileiros. 

O Gráfico 16 mostra que quatro períodos 

se destacaram entre jan/2000 e mar/2018 

como sendo de incerteza acima do 

normal. O primeiro foi a eleição do Lula 

em 2002, que até então se mostrava 

como um candidato de esquerda, e com 

isso trazia com a sua eleição um elevado 

grau de incerteza com relação às políticas 

que viriam a ser implementadas pelo seu 

governo. Um segundo momento que 

chama atenção tem início em outubro de 

2008, o mês seguinte à quebra do Lehman 

                                                           
1 Knight, Frank H. "Risk, Uncertainty and Profit." (1921). 
2 Para maiores detalhes veja: https://goo.gl/zsrzcP 

https://goo.gl/zsrzcP
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Brothers, e o que viria ser o início da crise financeira mundial. Em agosto de 2011 temos uma nova 

elevação da incerteza, causada dessa vez pelo rebaixamento da nota de crédito dos Estados 

Unidos e a crise europeia. E mais recentemente, uma série de eventos domésticos, como a crise 

fiscal, o processo de impeachment e os escândalos da JBS envolvendo o presidente Michel Temer 

foram captados pelo o indicador como sendo momentos de elevada incerteza. 

Uma vez conhecido o nosso indicador de incerteza, a segunda etapa se destina a saber como essa 

variável se relaciona com a atividade econômica. Recorrendo mais uma vez à literatura 

econômica, temos que, entre as diversas teorias sobre os efeitos da incerteza, a que tem maior 

destaque é a das “opções reais” (Bernanke, 1983).3 A ideia é que as decisões das empresas sobre 

investir possuem um alto custo de reversão. Em virtude disso, em momentos de incerteza elevada, 

as empresas optam por esperar esses períodos de maior imprevisibilidade passarem, contraindo 

seus investimentos, efeito apelidado de “wait-and-see”. Na linguagem de opções reais, se diz que 

o preço da opção de postergar se eleva em momentos de maior incerteza. 

Uma das dificuldades em se testar empiricamente a teoria das opções reais, e outras teorias 

relacionadas aos investimentos privados no Brasil, está na ausência de uma série do investimento 

privado variável que tenha uma frequência ao menos trimestral. O IBGE, nas Contas Nacionais 

Trimestrais, somente divulga a FBCF que agrega os investimentos privados e públicos, realizando a 

divulgação desagregada apenas nas Contas Econômicas Integradas, as quais possuem uma 

frequência anual e uma defasagem de mais de dois anos. Como forma de contornar esse 

problema, optamos por construir uma estimativa para essa série nos moldes de Dos Santos e Pires 

(2009),4 i.e., a partir de uma série estimada para os investimentos públicos calculada por meio dos 

relatórios de execução orçamentária. Tal como em Santos et al. (2012),5 estima-se de forma 

residual a série dos investimentos privados. Em função da disponibilidade de dados, a série foi 

calculada para o período do primeiro trimestre de 2002 até o quarto de 2017. 

Os investimentos privados tiveram três dinâmicas distintas ao longo desse período. Entre 2002 e 

2005 ocorreu uma queda da ordem de mais de 2,5% do PIB. Após isso, tivemos um longo período 

de expansão, interrompido apenas pela crise de 2008, acumulando no intervalo de 7,5 anos uma 

alta de mais de 6% do PIB. A partir do terceiro trimestre de 2013, no entanto, os investimentos 

privados voltaram a cair, alcançando no primeiro trimestre de 2017 uma queda de 

aproximadamente 4,5% do PIB. E, com a pequena recuperação observada nos últimos três 

trimestres, os investimentos voltaram a um patamar semelhante ao do início de 2002.  

                                                           
3 Bernanke, Ben S. "Irreversibility, uncertainty, and cyclical investment." The Quarterly Journal of Economics 98, no. 1 (1983): 85-

106. 
4 Dos Santos, Cláudio H., e Manoel Carlos de Castro Pires. "Qual a sensibilidade dos investimentos privados a aumentos na carga 

tributária brasileira? Uma investigação econométrica." Brazilian Journal of Political Economy/Revista de Economia Política 29, no. 3 

(2009). 

5 Dos Santos, Cláudio HM, Rodrigo O. Orair, Sergio W. Gobetti, Alessandra S. Ferreira, Wanderson S. Rocha, Hilton L. da Silva, 

and José M. Britto. "Estimativas mensais da formação bruta de capital fixo pública no Brasil (2002-2010)." Economia Aplicada 16, no. 

3 (2012): 445-473. 
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Gráfico 18: Choque da Incerteza nos Investimentos Privados 
(%) 

 

          Elaboração IBRE. 

Gráfico 17: Investimentos Privados Trimestrais (% PIB) 

 

          Elaboração IBRE. 

Para se averiguar os efeitos da incerteza 

nos investimentos privados, foi realizado 

um exercício econométrico utilizando um 

modelo vetorial autorregressivo (VAR) 

para o período entre janeiro de 2004 e 

julho de 2017.  

Como variáveis do modelo foram usadas 

(nesta ordem): o Nível de Utilização da 

Capacidade Instalada da Indústria (NUCI), 

uma dummy do Indicador de Incerteza 

refletindo um nível superior a 116,5 

pontos, a taxa de juros real ex-ante, o 

Custo Unitário do Trabalho (CUT) e em 

seguida a série de Investimentos Privados em termos reais, deflacionada e com ajuste sazonal.  

Foi utilizado o critério de informação BIC para escolha do número de defasagens. Foi feita 

transformação logarítmica nas variáveis, com exceção da dummy de Incerteza e da variável juros 

reais.  

Pelo Gráfico 18, nota-se que uma 

incerteza elevada gera um decaimento 

nos investimentos privados, sendo o 

efeito significativo até 

aproximadamente o terceiro trimestre. 

Isto é, um choque que eleva a incerteza 

para um patamar acima de 116,5 gera 

um decaimento de, em média, 6% nos 

investimentos privados um trimestre à 

frente. 

Por fim, entendendo que a literatura 

teórica e empírica estejam corretas, não faz sentido pensar que teremos uma saída fácil da crise 

com a incerteza econômica no nível atual. A alta volatilidade no humor dos agentes econômicos e 

financeiros nos últimos meses é explicada, em parte, pela dificuldade de levar a incerteza para 

níveis normais históricos. Em outras palavras, a melhora consistente da economia brasileira 

acontecerá apenas quando forem abordados efetivamente os fatos geradores de incerteza, e 

claro, sempre torcendo para que o mundo continue se comportando bem. 

Pedro Guilherme Ferreira, Felipi Bruno Silva e Raíra Marotta 

 

Revisão Editorial do Boletim Macro IBRE: Fernando Dantas 
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