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Greve, eleições e ambiente externo: acumulam-se os riscos para a
atividade econômica
O título do último boletim foi “Choque externo e incerteza eleitoral arrefecem retomada
econômica”. Poderia perfeitamente ter sido também o deste boletim, pois de lá para cá esses
riscos apenas se agravaram. Desde abril, o cenário internacional tornou-se mais desafiador para
as economias emergentes, com a elevação da curva de juros dos EUA, a valorização do dólar, a
elevação dos indicadores de risco mundial e a saída de recursos dos mercados emergentes.
Além disso, tensões geopolíticas e comerciais também entraram no radar dos investidores. Hoje
não é possível descartar uma forte desaceleração no crescimento do comércio internacional.
Depois de criar barreiras às importações de produtos de menor peso vindo de países
relativamente pouco importantes nos fluxos globais de comércio, como o Brasil, os EUA
iniciaram disputas com grandes parceiros, como a União Europeia, a China e seus parceiros do
NAFTA. A disputa comercial entre os EUA e a China, em especial, é um fator que tem alimentado
as oscilações de mercado, e continua sendo um risco relevante.
Assim, a cena externa, em particular, se tornou mais volátil e arriscada desde a divulgação do
último boletim. E, como já havíamos alertado, esse cenário é ruim para o Brasil, que terá de
conviver com inflação e juros mais altos e confiança e crescimento mais baixos.
Como destacado na seção Internacional, ainda é cedo para avaliar se o cenário externo vai se
tornar ainda pior, o que poderia gerar alguma perspectiva mais sombria para o Brasil. De
qualquer forma, todos os emergentes estão sujeitos às alterações de humor dos investidores e
a questão é como lidar com os ventos contrários. A nossa baixa vulnerabilidade externa
conseguiu evitar, pelo menos por enquanto, rajadas mais intensas, como têm ocorrido na
Argentina e na Turquia, por exemplo.
Porém, isso não significa que estejamos imunes. De fato, a dívida bruta do setor público é muito
alta, quando comparada à dos outros países emergentes, e o seu custo de financiamento é
igualmente muito elevado. Portanto, o risco é passarmos por uma crise de confiança, com
elevação ainda maior do custo de financiamento do setor público, tornando a dinâmica da
dívida insustentável. E não é possível descartar esse cenário mais adverso. Essa possibilidade já
está entrando no radar dos investidores, pois o quadro eleitoral é ainda muito incerto e não
está claro que a eleita ou o eleito manterá uma agenda de reformas capazes de restaurar a
solvência fiscal.
A única certeza é que, se não entrarmos rapidamente no caminho da busca da sustentabilidade
fiscal, o resultado será muito ruim em termos de crescimento e inflação.
E, nesse contexto bem mais turbulento, a greve dos caminhoneiros prejudicou ainda mais o
cenário de atividade de curto prazo. Após um desempenho bem razoável nos primeiros quatro
meses do ano, todos os indicadores de atividade econômica devem mostrar inflexão em maio,
devido à greve. Além disso, a resposta do governo ao movimento, o primeiro evento político
relevante do ano, não ajudou a reduzir a incerteza e levou a uma piora das perspectivas de
crescimento para o restante de 2018.
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Como consequência desse quadro mais adverso, as condições financeiras domésticas se
deterioram: houve aumento dos juros de mercado, depreciação relevante da taxa de câmbio e
queda generalizada nos preços de ativos financeiros. Em função disso, reduzimos a projeção de
crescimento para 2018 para 1,9%, ante 2,3% anteriormente. Não descartamos novas revisões
para baixo nas próximas semanas.
A piora do cenário internacional, somada aos desdobramentos da greve, aumenta a incerteza
na economia, com redução nos níveis de confiança dos empresários e consumidores. De fato,
os índices de confiança recuaram em maio, pela segunda vez consecutiva. E esse resultado
poderia ser pior, caso a pesquisa de campo se estendesse até a última semana do mês, quando
a greve de caminhoneiros teve seu impacto máximo sobre a economia. Ou seja, o indicador de
junho deve sofrer novo recuo.
Em suma, o cenário piorou e o balanço de riscos segue negativo. Um resumo dos temas
analisados neste Boletim inclui os seguintes destaques:
1.
Na seção sobre atividade econômica, aponta-se que o desempenho do PIB no primeiro
trimestre de 2018 foi um pouco mais fraco que o esperado e que, apesar dos bons resultados
dos indicadores de curto prazo de abril, nossas projeções de alta frequência para maio indicam
forte arrefecimento da atividade, em consequência da greve dos caminhoneiros. Esperamos
alguma recuperação em junho, mas compensando apenas parcialmente o resultado de maio, o
que corrobora nossas projeções de crescimento menor este ano. Com isso, nossa previsão de
crescimento para 2018 foi reduzida para 1,9% (anterior: 2,3%), enquanto para o segundo
trimestre estimamos crescimento de +0,7% TsT (+1,7% AsA), com viés de baixa, em função do
impacto em junho da greve. Vale notar que o risco político e eleitoral, além do ambiente
externo desfavorável, é um elemento que aumenta a incerteza do atual cenário. (Seção 1)
2.
As sondagens mostram recuo dos índices de confiança pelo segundo mês consecutivo
em maio, sob influência do ritmo lento da economia e do aumento da incerteza econômica e
política. O Índice de Confiança Empresarial (ICE) recuou 0,6 ponto e o Índice de Confiança do
Consumidor (ICC) cedeu 2,5 pontos, ambos retornando aos níveis médios do último trimestre
do ano passado. Isso representa uma queda de 0,6% e 2,8% em relação ao mês anterior,
respectivamente. E o resultado poderia ser pior, caso a pesquisa de campo se estendesse para
a última semana do mês, quando a greve de caminhoneiros teve seu impacto máximo sobre a
economia. O resultado para as empresas reflete a combinação de crescimento lento da
demanda interna, piora do cenário externo e aumento da incerteza. No caso do consumidor,
há frustração com a evolução do mercado de trabalho. (Seção 2)
3.
Em relação ao mercado de trabalho, nossos pesquisadores destacam que, apesar da leve
queda no indicador antecedente do emprego, e do forte impacto negativo da greve de maio,
há uma tendência de recuperação do emprego formal, que vem em aceleração gradual nos
últimos meses, causada por expectativas quanto ao cenário pós-eleitoral. O comportamento
favorável do emprego formal segundo o CAGED tem suscitado questionamentos por parte dos
analistas, em função de sua discrepância em relação à trajetória da população ocupada (PO)
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formal medida pela PNADC. Contudo, nossos pesquisadores notam que diferenças em nível
entre o estoque CAGED e aquele na PO formal podem ser reduzidas com a inclusão de vínculos
de trabalho do setor público na PO com carteira da PNADC. Com isso, podemos concluir que
tanto o CAGED quanto a PNADC mostram a mesma tendência de recuperação do emprego
formal. (Seção 3)
4.
Quanto à inflação, observamos que o desabastecimento provocado pela greve dos
caminhoneiros gerou choques de oferta com reflexo imediato nos preços de alimentos in
natura e combustíveis. Nossos analistas destacam que o IPCA de junho deverá sofrer múltiplas
pressões: greve dos caminhoneiros, migração da tarifa elétrica para bandeira vermelha patamar
2 e desvalorização cambial. Para o segundo semestre não são esperados movimentos de alta
generalizados e de grande magnitude, como os que estão sendo verificados em junho, mas
ainda assim a taxa de inflação acumulada em 12 meses deverá permanecer acima de 4% por
todo o segundo semestre. (Seção 4)
5.
Na seção sobre política monetária, há uma discussão sobre a trajetória da Selic até o fim
de 2018. Com a paralisação dos caminhoneiros, a economia brasileira foi submetida a um
choque de oferta, com efeitos sobre a atividade econômica mais sérios do que sobre a inflação.
Nesse primeiro Copom, posterior ao mencionado episódio, o BC optou por manter estável a
taxa Selic em 6,5% a.a., decisão acertada, uma vez que as projeções de crescimento de preços
no horizonte relevante para a política mostram-se bem-comportadas. Muitos se preocupam
com a possibilidade de surgimento de efeitos secundários do choque cambial, porém a
capacidade ociosa elevada e as expectativas ancoradas atuam no sentido de evitar o surgimento
desses efeitos. De qualquer modo, não é possível prever o comportamento futuro das
expectativas. Em síntese, são boas as chances de a Selic ficar estável até o fim do ano, mas tal
cenário está longe de garantido. (Seção 5)
6.
Na seção sobre contas públicas, nossa analista discute os impactos fiscais da greve dos
caminhoneiros. O setor público foi o maior perdedor com a paralisação, devido às concessões
realizadas nos acordos, como a redução do diesel em R$ 0,46 centavos por litro. A greve
também teve impactos sobre a atividade econômica, reduzindo a expectativa de crescimento
do PIB. Consequentemente, haverá um maior déficit público em 2018. (Seção 6)
7.
Sobre as contas externas, os três grandes fundamentos para nortear a discussão sobre
conta corrente sofreram choques relevantes recentemente: o diferencial de crescimento entre
o Brasil e o resto do mundo, os termos de troca e o comportamento da taxa de câmbio. Alguns
são choques de caráter mais estrutural, enquanto outros têm tudo para serem transitórios. De
uma forma ou de outra, esses choques podem ser suficientes para mudar nossas projeções, ou
ao menos a assimetria em torno delas. Para o diferencial de crescimento, projetamos queda
durante o segundo semestre, levando a um diferencial de crescimento 4,0% menor do que o
observado em 2017. Nos termos de troca, não vimos grandes mudanças no cenário
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anteriormente traçado de queda de 3,5% em 2018. Nossa projeção para a taxa de câmbio, com
o fortalecimento do USD e a abertura dos juros longos americanos, é que termine o ano nas
cercanias de R$ 3,70/US$. Isso posto, nossa nova projeção para o déficit em conta corrente de
2018 é de US$ 12,0bi, um pouco menor do que nosso número anterior (US$ 15,0bi). (Seção 7)
8.
A seção internacional discute a evolução das condições financeiras internacionais, com
foco no comportamento futuro da inflação nos países desenvolvidos. A inflação americana
(PCE) já atingiu a meta de 2,0% e é bem provável que a ultrapasse nos próximos meses. A grande
preocupação diz respeito à possibilidade de a inflação ganhar força ainda mais expressiva,
devido ao intenso impulso fiscal previsto para os próximos anos, numa economia operando em
pleno emprego. Contudo, há dois fatores com potencial de amenizar os efeitos inflacionários
desse impulso fiscal: as expectativas inflacionárias bem-comportadas e o avanço da tecnologia
que, aparentemente, reduziu o poder de barganha dos trabalhadores, contribuindo para
manter baixas as taxas de inflação. Desse modo, não parece certo que o cenário internacional
evoluirá para um quadro de inflação e juros mais altos, que seria pior para os emergentes.
(Seção 8)
9.
A seção Em Foco, finalmente, de autoria de Silvia Matos, discute o cenário
macroeconômico do IBRE para 2018. (Seção 9)
Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos
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1. Atividade Econômica
Apesar do bom desempenho de abril, projeções desfavoráveis para maio sugerem
recuperação mais lenta
Após o PIB do primeiro trimestre de 2018 exibir
desempenho um pouco mais fraco que o esperado,
os indicadores de atividade econômica de abril na
indústria e no varejo vieram um pouco melhores
que as expectativas do mercado. Entretanto,
nossas projeções de alta frequência para maio
indicam forte arrefecimento da atividade em
consequência da greve dos caminhoneiros, com
uma queda de -8,6% MsM na PIM-PF, -2,9% MsM
na PMC ampliada e -3,8% MsM no IBC-Br.
Esperamos alguma recuperação em junho, que
compense apenas parcialmente o resultado de
maio, corroborando projeções de crescimento
menores para este ano. Com base nessas
informações, nossa projeção de crescimento do PIB
em 2018 foi reduzida e agora é de +1,9% (anterior:
+2,3%). Para o segundo trimestre estimamos
crescimento de +0,7% TsT (+1,7% AsA), com viés de
baixa a depender dos desdobramentos do impacto
da greve em junho.
Os principais componentes, nas aberturas
da demanda e da oferta, podem ser
observados na Tabela 1. Pela demanda,
reduzimos nossa projeção para o
crescimento do investimento em 2018 de
+4,3% AsA para +4,0% AsA. O crescimento
do consumo das famílias foi revisto de
+2,8% AsA para +2,5% AsA, mas
consideramos incerto o desempenho
futuro deste indicador, devido ao menor
repasse da queda dos juros aos
consumidores e à exaustão do impulso
gerado pela liberação dos recursos do
FGTS. Pelo lado da oferta, a principal

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tabela 1: PIB: Projeções

Fonte e Elaboração: IBRE/FGV
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gráfico 1: PIB Total e Sem Agropecuária com Ajuste Sazonal
(TsT)

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV.

6
Boletim Macro

Junho de 2018

revisão negativa para o PIB de 2018 ocorreu na indústria de transformação, cujo crescimento
atualmente estimado é de +3,4%, ante +4,7% na publicação anterior.
Do ponto de vista doméstico, existe bastante incerteza a respeito do quão graves serão as
consequências da greve dos caminhoneiros sobre a atividade econômica. Além dos efeitos
diretos que se propagam sobre diversos setores da economia, há os impactos indiretos da
mudança dos preços relativos sobre o comportamento dos agentes, de difícil mensuração.
Adicionalmente, o efeito negativo sobre a confiança tende a afetar o investimento e o consumo,
em conjunto com a piora das condições financeiras. Também está claro que o risco político e
eleitoral é um grande fator de incerteza e que o cenário externo deixou de ser benigno para o
Brasil, com o fortalecimento do dólar, o aumento da aversão ao risco e a crise enfrentada pela
Argentina, que deve impactar negativamente certos setores da indústria de transformação e as
exportações brasileiras, principalmente de bens manufaturados.
Silvia Matos e Luana Miranda

2. Expectativas de Empresários e Consumidores
Mais cautela depois do choque
Os índices de confiança recuaram
Gráfico 2: Índices de Situação Atual Empresarial e do
pelo segundo mês seguido em maio,
Consumidor (Dados padronizados e dessazonalizados)
sob influência do ritmo lento da
economia e do aumento da
incerteza econômica e política. O
Índice de Confiança Empresarial
(ICE) recuou 0,6 ponto e o Índice de
Confiança do Consumidor (ICC)
cedeu
2,5
pontos,
ambos
retornando aos níveis médios do
último trimestre do ano passado. E
o resultado poderia ser pior, caso a
pesquisa de campo se estendesse
Fonte e elaboração: IBRE/FGV.
para a última semana do mês,
quando a greve de caminhoneiros
teve seu impacto máximo sobre a economia e o cotidiano do país.
As empresas mantiveram as avaliações sobre a situação atual e pioraram suas expectativas em
relação aos próximos meses, um resultado que reflete a combinação de crescimento lento da
demanda interna, piora do cenário externo e aumento da incerteza. A Sondagem de
Investimentos corrobora o diagnóstico de aumento de incerteza ao registrar uma proporção
maior de empresas incertas quanto à execução de seus planos de investimentos (28,7%) do que
certas (28,3%), algo que não ocorria desde o último trimestre de 2016. A incerteza tem impacto
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direto nas decisões de investimento
ao disseminar a postura de se “esperar
para ver”. Não à toa, o Indicador de
Ímpeto de Investimentos recuou no
segundo trimestre, após duas altas
seguidas.

Gráfico 3: Parcela de Consumidores "Usando Poupança para
Quitar Despesas Correntes" Volta a Subir

Pela ótica dos consumidores, há
frustração com relação à evolução do
mercado de trabalho, o que impacta
negativamente as projeções de
evolução da renda familiar, levando a
uma postura ainda mais cautelosa nas
Fonte e elaboração: IBRE/FGV.
compras eletivas. Para piorar, a
parcela de consumidores que vem
utilizando recursos de poupança para quitar despesas correntes voltou a crescer a partir de
fevereiro, após recuar por mais de um ano (Gráfico 3).
A greve dos caminhoneiros do final de maio e seus desdobramentos devem pressionar
negativamente os índices de confiança em junho. A desaceleração temporária no ritmo de
atividade causada pela greve tende a impactar a percepção dos agentes em relação à situação
corrente da economia e das finanças pessoais. Mas as expectativas também podem evoluir
desfavoravelmente, uma vez que a greve chamou a atenção de uma parcela menos atenta da
população para a piora recente das perspectivas econômicas e para o aumento da incerteza
política. Esse padrão foi observado, por exemplo, nas manifestações de rua de junho de 2013.
Uma nova queda dos índices de confiança este mês, caso ocorra, colaborará para novas rodadas
de revisão do crescimento da economia em função do impacto potencial da perda de confiança
sobre as decisões de consumo e investimento.
Na ausência de novos choques políticos ou sociais no curtíssimo prazo, é possível que ocorra
uma calibragem da confiança no sentido contrário em julho. Afinal, a economia deve continuar
crescendo, impulsionada pelo efeito defasado da política monetária, pelo (ainda) bom
momento da economia mundial e pela injeção de recursos do PIS. Mas a incerteza percebida
com a proximidade das eleições deverá conter a alta e os índices podem demorar a retornar
aos níveis de março passado. Em outras palavras, mesmo no melhor cenário imaginado, algum
dano ao crescimento da economia em 2018 já está feito pela greve de maio e seus
desdobramentos políticos.
Aloisio Campelo Jr. e Viviane Seda Bittencourt
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3. Mercado de Trabalho
Incerteza ameaça mercado de trabalho?
A taxa de desemprego medida pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
(PNADC) registrou 12,9% em abril, ante 13,1% em março. Em termos de ajuste sazonal, houve
queda do desemprego de 12,4% para 12,3% entre março e abril, confirmando a tendência de
baixa iniciada em 2017. Para o 2º tri, o Ibre espera leve alta do PIB (0,7%), apesar das recentes
frustrações com os resultados de atividade e do ambiente de forte incerteza desencadeada pela
greve dos caminhoneiros. Essa leve alta na atividade pode levar o desemprego a cair para até
12,6% em maio e 12,2% em junho. Em relação ao saldo de emprego formal do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (CAGED), o resultado divulgado atingiu 33,6 mil vagas. Apesar
do resultado muito inferior ao então esperado para o mês (67 mil vagas), este número
dessazonalizado é levemente inferior ao mês anterior (11,3 mil em maio contra 14,9 mil em
março).
Podemos constatar, de fato, que os recentes resultados frustrantes de atividade têm levado a
perspectivas mais pessimistas para o mercado de trabalho no 2º tri. Pessimismo este que vem
sendo confirmado pelos dados recentes do indicador antecedente de emprego. Este indicador
tem apresentado queda sucessiva no nível desde fevereiro (de 109,6 para 101,1 no número
índice, entre fevereiro e maio). A greve dos caminhoneiros em maio é um segundo fator de
aumento de pessimismo neste trimestre, afetando o mercado de trabalho através de dois
efeitos. O primeiro está no menor volume de contratações estimado para maio, com a redução
do número de dias úteis. Com isso,
Gráfico 4: Efeito Greve sobre o Saldo CAGED
estimamos um saldo de CAGED de
(com ajuste sazonal)
115 mil vagas geradas sem o efeito
greve,
um
número
significativamente superior ao
resultado de 33,6 mil vagas do mês
(Gráfico 4). Um segundo efeito é o
impacto negativo da inflação sobre
os rendimentos reais. Estima-se o
impacto de alta inflacionária em 0,2
p.p e 0,3 p.p em maio e junho,
respectivamente,
implicando
corrosão dos rendimentos reais
Fonte: CAGED (MTE). Elaboração: IBRE/FGV.
projetados para o trimestre.
Apesar da leve queda no indicador antecedente do emprego e do forte impacto negativo da
greve de maio no mercado de trabalho, temos observado sucessivos resultados favoráveis para
o emprego formal do CAGED ao longo dos últimos meses. Esse comportamento positivo do
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CAGED, contudo, tem suscitado
alguns questionamentos por
analistas, em função de sua
discrepância com a trajetória da
População Ocupada (PO) formal
medida pela PNADC. É o que pode
ser percebido no Gráfico 5. Nele,
verificamos taxas de crescimento
do estoque de emprego CAGED
superiores à PO da PNADC com
carteira, em termos de variação
média de 12 meses. Enquanto em
abril o crescimento acumulado do
estoque CAGED está próximo de
zero (-0,45%), a PO com carteira
apresenta
um
resultado
acumulado negativo (-2,11%).

Gráfico 5: CAGED x PNADC (variação em 12 meses)

Fontes: PNADC (IBGE) e CAGED (MTE). Elaboração: IBRE/FGV.

Podemos reduzir essa discrepância nas variações de crescimento, de forma a aproximar
significativamente o indicador de PO formal PNADC do indicador de Estoque CAGED. Notamos
diferenças em nível entre o estoque CAGED e a PO formal que podem ser reduzidas com a
inclusão de vínculos de trabalho do setor público na PO com carteira da PNADC (Tabela 2). Entre
os vínculos do setor público está
incluído o trabalho estatutário, dos
Tabela 2: Diferenças entre o Estoque CAGED e a PO Formal
ingressados por concurso público.
Logo, é a PO total, dos vinculados
com carteira mais estatutários, que
reflete mais claramente o estoque
total do CAGED. Os números
revelam, portanto, a contabilização
de estatutários no estoque CAGED,
Fontes: PNADC (IBGE) e CAGED (MTE). Elaboração: IBRE/FGV.
contrariando a definição oficial de
registrado como somente celetista
ou trabalhador temporário.
Além disso, percebemos que, por serem declaradas pelo empregador, as movimentações de
admissão ou desligamento são primeiramente captadas pelo CAGED, e posteriormente pela
PNADC, baseada em declarações no local de residência do empregado admitido ou desligado.
Por exemplo: as fortes demissões sazonais por emprego temporário ocorridas no final de
dezembro são contabilizadas no CAGED no próprio mês de dezembro. Já na PNADC, sendo
declaradas pelo empregado, são registradas em janeiro.
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Com a redução da discrepância entre CAGED e PNADC, observam-se números mais favoráveis
de PO formal na PNADC do que aqueles comumente analisados. Com isso, podemos concluir
que tanto CAGED quanto PNADC apontam a mesma tendência de recuperação do emprego
formal, em aceleração gradual nos últimos meses.
A aceleração gradual do emprego, ao longo de 2018, ocorre mesmo com o efeito negativo da
greve de maio e com o ambiente de forte incerteza econômica, ocasionado por expectativas
quanto ao cenário pós-eleitoral. Entretanto, não se deve descartar revisões para cima na
previsão da taxa de desemprego, hoje em 10,9% no final de 2018 e uma redução do saldo do
CAGED que hoje estimamos em 524 mil vagas no ano. As revisões do nível de atividade também
irão ter consequências negativas no mercado de trabalho.
Fernando Holanda Barbosa Filho e Tiago Cabral Barreira

4. Inflação
O despertar da inflação
Boas safras, câmbio estável e a tímida atividade econômica garantiram preços bemcomportados por quase dois trimestres em 2018.
A comprovação está no comportamento do IPCA no primeiro trimestre, período em que a
inflação acumulou alta de 0,7%, taxa equivalente à variação média do IPCA só no mês de janeiro.
Já no segundo trimestre – mesmo com o avanço da depreciação cambial – o IPCA de abril subiu
apenas 0,22% e, na esteira de resultados abaixo do esperado, o IPCA-15 de maio avançou
somente 0,14%, quase a metade do número esperado pelo mercado, cuja mediana das
expectativas era de 0,26%.
Ainda em maio, após a divulgação do IPCA-15, surge uma nova surpresa: começa a greve dos
caminhoneiros.
O desabastecimento provocado pela paralisação gerou choques de oferta com reflexo imediato
nos preços de alimentos in natura e combustíveis. E, dessa vez, enquanto a expectativa
apontava inflação de 0,3%, o mercado foi surpreendido pela segunda vez no mês, com o IPCA
avançando para 0,4%.
Em junho, o resultado do IPA-10/FGV para Produtos Agropecuários, cuja taxa passou de 1,1%
para 2,8%, antecipa impactos em vários alimentos importantes para a cesta de consumo das
famílias.
Segundo o IPA, nos últimos 30 dias os preços das aves vivas subiram 14,5%, do trigo, 18,2%, e
do milho, 6,6%. Com esses aumentos, o preço do frango industrializado avançou 10,4% ao
produtor, pães e bolos, 1,8%, e as rações, 1,5%.
De acordo com o monitor da inflação, os preços do frango já estão ficando mais caros ao
consumidor, sendo, portanto, destaque na inflação de junho.
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A alta do frango se justifica também pelo encarecimento do milho, o qual já aumentou 38,2%
entre janeiro e junho de 2018.
Porém, entre os alimentos, ainda segundo o monitor da inflação, a lista de itens em alta no IPC
é grande: tubérculos, raízes e legumes, com 18,5%; leite longa vida, 5,7%; carnes, 1,7%; e pão
francês, 1,4%, são alguns destaques.
Por sua vez, esses movimentos já foram confirmados pela prévia da inflação oficial. O IPCA-15
de junho registrou alta de 2,3% em alimentação no domicílio, pressão que respondeu por
aproximadamente um terço do índice total.
Dessa forma, o IPCA de junho sofrerá múltiplas pressões: greve dos caminhoneiros, migração
para bandeira vermelha patamar 2 e desvalorização cambial. Todos esses efeitos farão a
inflação ficar acima de 1,20%, como antecipou o IPCA-15.
Contudo, apesar das fontes de pressão serem as mesmas, há chances de ocorrerem aumentos
mais tímidos para in natura até o final do mês, o que pode conter a aceleração da inflação,
mantendo próximas as taxas do IPCA-15 e do IPCA deste mês.
Se tal expectativa for confirmada, a inflação acumulará alta de 1,6% no segundo trimestre. Além
disso, será a maior taxa observada para junho desde 1996, quando o IPCA subiu 1,19%. Com tal
resultado, a inflação acumulada em 12 meses se aproximará da meta de inflação, ficando
próxima de 4,2%.
Para o segundo semestre não são esperados movimentos generalizados e de grande
magnitude, como os que estão sendo verificados em junho. No entanto, a taxa de inflação
acumulada em 12 meses deverá permanecer acima de 4% por todo o segundo semestre,
fechando o ano pelo mesmo 0,6 ponto percentual acima do que se podia prever no início do
segundo trimestre.
Salomão Quadros e André Braz

5. Política Monetária
Estabilidade da Selic no restante do ano: chances boas, mas nada assegurado
Na esteira da paralisação dos caminhoneiros iniciada em 21 de maio último, o ambiente
macroeconômico no Brasil experimentou deterioração. O prêmio de risco país ganhou impulso
altista adicional, com reflexos generalizados sobre os preços dos ativos nacionais, com destaque
para a cotação do dólar. O episódio expôs a fragilidade do governo, resultou na adoção de
medida de dificílima implementação e totalmente em desacordo com o teoricamente
recomendável (o tabelamento do frete) e trouxe de volta o subsídio a combustíveis fósseis
(desta vez apenas ao diesel). Adicionalmente, deixou no ar certa impressão de que os próximos
governantes terão pela frente reduzido espaço para reformas econômicas, ao mesmo tempo
em que enfrentarão expressiva demanda por medidas populistas. De certo mesmo temos
apenas que o grau de incerteza em torno do futuro da economia cresceu consideravelmente.
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No fundo, a economia nacional acaba de ser submetida a um choque de oferta, com efeitos
sobre a atividade econômica mais sérios do que sobre a inflação. Afinal, incerteza elevada tem
efeitos paralisantes, já que inibe gastos de modo geral, tanto de consumo quanto de
investimento.
Nesse primeiro Copom posterior ao mencionado episódio, o BC optou por manter estável a taxa
Selic em 6,5% a.a. Decisão acertada, sem dúvida. No regime de metas, as decisões são pautadas
fundamentalmente pelas projeções de crescimento de preços no horizonte relevante para a
política, algo como 18 ou 24 meses. No momento atual, projeções para o final de 2019
constituem um bom guia de política. E tais projeções mostram-se bem-comportadas (3,7% e
4,1%) nos dois cenários considerados pelo BC em seu comunicado pós-Copom.
No tocante aos próximos passos da política monetária, certamente continuarão dependendo
da evolução da atividade, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação.
A atividade econômica ficará mais fraca que o anteriormente esperado. E isso ajudará a conter
as pressões inflacionárias. O balanço de riscos tornou-se mais desfavorável, significando que a
ameaça de alta da inflação ficou mais concreta.
E sobre projeções e expectativas? Que dizer? Projeções para o final de 2019 baseadas em
modelos semelhantes aos utilizados pelo BC sugerem que, com as informações disponíveis hoje,
dificilmente a inflação irá além de 4,4% ou 4,5%, mesmo na hipótese de a cotação do dólar
chegar a R$ 4,0. Não surpreende. Afinal, inexistem sinais concretos de que efeitos de segunda
ordem estejam ou estarão presentes proximamente.
Sendo assim, o impacto da depreciação cambial sobre os preços de certos bens e alguns preços
administrados tende a se dissipar ao longo do tempo. Na medida em que tal cenário se
mantenha, o BC provavelmente deixará estável a taxa Selic, em consonância com o largamente
aceito princípio de que autoridades monetárias não reagem a efeitos primários de choques.
Muitos se preocupam, porém, com a possibilidade de surgimento de efeitos secundários do
choque cambial, situação que tem a ver com a propagação dos efeitos iniciais pelo restante da
economia, abrangendo segmentos de início não afetados. Capacidade ociosa elevada e
expectativas ancoradas seguramente atuam no sentido de evitar o surgimento desses efeitos.
Contudo, não parece recomendável desconsiderar a possibilidade de as expectativas se
alterarem. O fato de que a inflação de junho provavelmente ficará acima de 1,0% dificilmente
contaminará as expectativas para os meses seguintes. Mas a campanha eleitoral e eventual
piora adicional das condições financeiras internacionais poderão produzir efeitos indesejáveis
sobre a inflação esperada, com reflexos sobre as projeções de inflação.
De qualquer modo, não é possível prever o comportamento futuro das expectativas. A julgar
pelo comunicado pós-Copom deste mês, os dirigentes do BC parecem concordar, uma vez que
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retiraram do comunicado qualquer sinal sobre os próximos passos da política monetária. Em
síntese, são boas as chances de a Selic ficar estável até o fim do ano, mas tal evento está longe
de garantido.
José Júlio Senna

6. Política Fiscal
Subsídios ao diesel e seus impactos nas contas fiscais
Embora grande parte da sociedade e do setor privado tenha sentido os efeitos da greve dos
caminhoneiros no Brasil, a principal preocupação ficou com o setor público. Dentre as medidas
negociadas para pôr fim à paralisação que alcançava dez dias, o destaque ficou com a redução
do preço do diesel, no valor de R$ 0,46 centavos por litro, por tempo indeterminado.
Os cálculos do impacto desse desconto nas contas públicas – e de quais seriam,
consequentemente, as medidas necessárias para cobrir essa conta – demoraram a ter
consenso. Por fim, acabou sendo definido que:
i)
parte do desconto (R$ 0,16), correspondente à zeragem da alíquota da Cide e à redução
da alíquota de PIS/Cofins, será coberta com recursos advindos da reoneração da folha de
pagamentos, extinção de benefícios para indústria química, além de redução de créditos
tributários para fabricantes de refrigerante e exportadores; e
ii)
a outra parte (R$ 0,30), equivalente à subvenção econômica para indenizar a Petrobras
e importadores do diesel, será coberta por reservas orçamentárias do governo, além de cortes
em verbas para capitalização de estatais e para uma série de programas nas áreas de saúde,
educação, saneamento e transportes.
O impacto do bloqueio das rodovias sobre a atividade do setor privado e, consequentemente,
sobre a arrecadação tributária do governo, além dos efeitos negativos esperados das
compensações para custear a “bolsa caminhoneiro” – no valor total de aproximadamente R$
13,5 bi1 –, acabou rebaixando as estimativas para o resultado das contas públicas este ano.
De um lado, o incremento esperado das receitas por conta da elevação do preço do petróleo e
da depreciação da taxa de câmbio foi reduzido. Por outro, ao consumir toda a “folga” de R$ 6,2
bilhões – que tinha para cumprir a meta fiscal de 2018 – na concessão do desconto descrito
acima, o governo perdeu o espaço fiscal para acomodar futuros imprevistos orçamentários.
Além disso, por conta da noventena, o impacto da reoneração (sancionada pelo presidente em
30 de maio deste ano) demorará a ser sentido nos cofres públicos.

Estimativas próprias (realizadas antes da edição da MP nº 838/18) e, também, do governo. Disponíveis em:
http://blogdoibre.fgv.br/posts/imposto-sobre-combustiveis-e-resultado-primario e http://www.fazenda.gov.br/centrais-deconteudos/notas-tecnicas/2018/2018-nt-assesp-rfb-estimativas-medidas-diesel.pdf
1
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No primeiro relatório do Prisma Fiscal após a greve, analistas de instituições financeiras ouvidos
pelo Ministério da Fazenda estimaram um déficit em 2018 do governo central de R$ 151,1
bilhões, frente a R$ 138,5 bilhões no mês passado. Nossa estimativa para o ano já equivale à
meta de resultado primário (-R$ 159 bi) e, em relação à dívida bruta do governo geral, a
projeção passou de 74% do Produto Interno Bruto (PIB) para 74,9% em 2018.
Mesmo tendo sido garantido pela equipe econômica que, do ponto de vista fiscal, o desconto
no preço do diesel não traz risco ao cumprimento do teto dos gastos e da meta fiscal, a
dificuldade enfrentada para chegar a tal solução revela as limitações enfrentadas pelo atual
governo. Afetando negativamente uma economia cuja recuperação já era lenta, a greve dos
caminhoneiros deve deixar seus rastros ainda por algum tempo.
Vilma Pinto e Juliana Damasceno

7. Setor Externo
Cenário progressivamente mais turvo
Quando tratamos da conta corrente, gostamos de nortear nossa discussão em torno de três
grandes fundamentos. O primeiro deles é o diferencial de crescimento entre o Brasil e o mundo,
entendido como a comparação entre o crescimento de nossa demanda doméstica (privada) e
o crescimento do comércio mundial. O segundo são os termos de troca, a razão entre os preços
de exportações e importações brasileiras medidos em dólares. Por fim, temos que olhar
também para o comportamento da taxa de câmbio. Não a bilateral nominal em relação ao dólar
americano, mas sim a multilateral real (comparando parceiros e suas respectivas inflações).
Desde nossa última atualização, todos os fundamentos passaram por choques relevantes.
Alguns de caráter mais estrutural, outros que têm tudo para serem transitórios. De uma forma
ou de outra, choques que podem ser suficientes para mudar nossas projeções, ou ao menos a
assimetria em torno delas.
Falando inicialmente do diferencial de crescimento, tivemos choques negativos em suas duas
componentes. Do lado externo, os tambores da guerra comercial rufam cada vez mais alto. Se
por um lado os efeitos percebidos no comércio internacional ainda são tênues (ao menos até o
início do segundo trimestre), por outro é senso comum que teremos viés de baixa já no segundo
trimestre. Do lado doméstico, a uma recuperação mais lenta da atividade no início do ano agora
se somam os efeitos de choque de oferta (crise dos caminhoneiros) e aumento da incerteza
eleitoral – um crescimento do PIB nas cercanias de 3,0% passa agora ao nível aproximado de
2,0%.
A combinação desses dois choques acabou tendo impactos levemente negativos sobre nossa
projeção do diferencial. Ao contrário da atualização anterior, em que víamos relativa
estabilidade até o fim do ano, agora projetamos queda durante o segundo semestre, que nos
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leve a um diferencial de crescimento 4,0% menor do que o observado em 2017. Já para 2019,
nossas expectativas iniciais sugerem relativa estabilidade do diferencial de crescimento.
Nos termos de troca, não vimos grandes mudanças no cenário anteriormente traçado. Tanto os
preços de exportação como os preços de importação mostram tendência ascendente desde o
último trimestre de 2017, mantendo os termos de troca relativamente estáveis. Mais
recentemente, os preços de importação passaram a subir marginalmente mais do que os preços
de exportação, de forma que os termos de troca tomaram suave tendência declinante. Isso é
exatamente o que esperávamos, confirmando o cenário anteriormente traçado de queda de
3,5% dos termos de troca em 2018. Esperamos que tal tendência também seja observada
durante 2019.
Por fim, nossas projeções mais recentes para o comportamento da taxa de câmbio mudaram
de patamar ao incluirmos o novo cenário de fundamentos e o ponto de partida mais elevado.
Com um ambiente externo mais inóspito, houve fortalecimento do USD e abertura dos juros
longos americanos – dois fatores a pressionar prêmios de risco e cotações de todas as moedas
emergentes. No caso brasileiro, a isso se somaram questões domésticas como a greve dos
caminhoneiros, a percepção de certa paralisia no governo e a iminência das eleições
presidenciais. Isso posto, nosso novo cenário sugere taxa de câmbio real efetiva mais
depreciada, acompanhando os movimentos da moeda nominal – esperamos que termine o ano
nas cercanias de R$ 3,70/US$, o que levaria a uma depreciação de pouco menos de 15% em
relação ao observado em 2017. Já para 2019, esperamos nova depreciação adicional para as
cercanias de R$ 3,85/US$ no cenário
Gráfico 6: Fundamentos do Setor Externo Brasileiro
base, o que implicaria em
(2006=100)
enfraquecimento sequencial da
nossa moeda de 6,5%.
Um resumo do comportamento
estimado para os fundamentos da
conta corrente pode ser observado
no Gráfico 6. Como eles operam
com defasagens sobre a dinâmica da
conta corrente, grande parte das
mudanças descritas em 2018 terá
mais impacto em nossas projeções
Fontes: Banco Central do Brasil, FUNCEX, CPB, OMC, IBGE e IBRE/FGV.
do final de 2018 e início de 2019. De
Elaboração: IBRE/FGV.
forma equivalente, quanto mais
avançarmos nas projeções de 2019,
mais impactos teremos sobre a dinâmica do início da próxima década.
Dessa forma, nossa nova projeção para o déficit em conta corrente de 2018 é de US$ 12,0bi,
um pouco menor do que nosso número anterior (US$ 15,0bi) – com crescimento, taxa de
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câmbio e deflatores distintos da atualização anterior, isto seria equivalente a 0,6% do PIB. Em
sua composição, revisamos o superávit comercial para US$ 63,0bi (anterior: US$ 58,0bi), ao
passo em que o déficit de serviços e rendas oscilou para US$ 75bi (anterior: US$ 73bi).
Já para 2019, nossos números iniciais
(sujeitos a inúmeras incertezas)
indicam déficit de US$ 17bi, o que
seria equivalente a 0,8% do PIB. Tanto
para 2018 como para 2019, não
parece que teremos quaisquer
dificuldades
de
financiamento
externo – os níveis de déficits
continuarão historicamente baixos e
perfeitamente financiáveis.

Gráfico 7: Conta Corrente (% PIB)

Fontes: Banco Central do Brasil; IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV.
Nossas projeções possuem riscos para
ambos os lados. Do lado negativo (que
aumentaria o déficit), nosso maior desafio estaria na escalada da guerra comercial e nos seus
impactos deletérios sobre as trocas internacionais – ceteris paribus, um menor diferencial de
crescimento e potencial para queda mais intensa dos termos de troca. Já do lado positivo (que
diminuiria o déficit), há cenários onde a moeda brasileira depreciaria e o crescimento do ano
que vem seria ainda mais baixo – ainda que pelas razões erradas, colocando menos pressão
sobre a conta corrente. No momento, consideramos que a projeção base é centrada – mas essa
simetria pode mudar com novas informações até o final de 2018.

Lívio Ribeiro

8. Panorama Internacional
Não parece certo que o cenário externo evoluirá para pior
Exceção feita aos meses que cercaram a eleição de Donald Trump nos EUA, os dois anos
compreendidos entre janeiro de 2016 e de 2018 foram de condições financeiras internacionais
continuadamente mais favoráveis. Afora o impacto desse movimento nas economias
desenvolvidas, não há dúvida de que os emergentes, de modo geral, e o Brasil, em particular,
muito se beneficiaram da situação então vigente.
Embora do ponto de vista histórico o grau de aperto já observado nas condições financeiras
internacionais, avaliado pelo índice da Goldman Sachs para os EUA, esteja longe de representar
uma realidade especialmente severa, o fato concreto é que a piora já produziu efeitos
importantes sobre os preços de ativos financeiros brasileiros e, consequentemente, sobre a
nossa economia.
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A variável que mais de perto sofre os efeitos de variações das referidas condições é o chamado
prêmio de risco país. De fato, com a virada do jogo em janeiro último, o prêmio de risco Brasil
(CDS 5 anos) subiu de aproximadamente 145 pontos para a faixa de 180-190 pontos no início
de maio. Desse momento em diante, e mais especialmente a partir de junho, a alta adicional
experimentada pelo CDS (para cerca de 270-280) parece ter sido desencadeada por fatores de
origem doméstica, pois o índice da Goldman tem revelado certa estabilidade.
Ao longo deste ano, portanto, a elevação do risco Brasil (e seu impacto sobre os preços de ativos
nacionais) decorreu tanto de fatores externos quanto internos. Mas deixemos de lado questões
relacionadas com a situação interna do país e concentremos nossa atenção no que é possível
esperar da evolução das condições financeiras lá fora.
A grande questão diz respeito ao comportamento futuro da inflação. Como se sabe, a inflação
americana (PCE) já atingiu a meta de 2,0%. E é bem provável que a ultrapasse nos próximos
meses. Dependendo das hipóteses, simulações calcadas em estimativas razoáveis (baseadas na
experiência recente) da média de crescimento dos preços nos próximos meses sugerem duas
possibilidades importantes. Num caso, a inflação ficaria acima da meta durante todo o restante
do ano. Noutro, a inflação caminharia para cerca de 2,5% em poucos meses, mas fecharia o ano
muito perto da meta.
Por certo, a primeira hipótese não parece propriamente confortável, mas a grande
preocupação, na verdade, diz respeito à possibilidade de a inflação ganhar força ainda mais
expressiva. Por trás dessa preocupação está o forte impulso fiscal previsto para os próximos
anos, numa economia operando em pleno emprego. Projetado pelo CBO, o déficit fiscal
americano crescerá quase dois pontos de percentagem do PIB, entre 2017 e 2022, de 3,5% para
5,4%. Fonte legítima de preocupação.
Contudo, há dois fatores com potencial de amenizar os efeitos inflacionários desse impulso
fiscal: as expectativas inflacionárias e a tecnologia. O primeiro tem a ver com o fato de que nos
últimos dez anos, aproximadamente, a inflação observada ficou abaixo da meta em mais de
80% dos meses. Isto concorre para manter as expectativas inflacionárias bem-comportadas. Na
verdade, em praticamente todo o mundo desenvolvido inexistem sinais objetivos de apreensão
com a inflação. Quanto à tecnologia, à onda de choques favoráveis provocada pelo avanço do
comércio eletrônico (Amazon, principalmente) somam-se os efeitos da automação e da
robotização, que aparentemente reduziram o poder de barganha dos trabalhadores,
contribuindo para manter baixas as taxas de inflação.
Em síntese, não parece certo que o cenário internacional evoluirá para pior, o que significa dizer
que talvez tenhamos mais com que nos preocupar no quadro interno do que propriamente no
externo.
José Júlio Senna
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9. Em Foco IBRE: Cenário Macroeconômico para 2018
Curto prazo menos favorável com mais riscos a médio prazo
Economia Internacional
Depois de surpreender positivamente em 2017, o cenário global mudou ao longo de 2018, e o
período denominado interregno benigno para as economias emergentes acabou.
Em primeiro lugar, estamos caminhando para uma guerra comercial. Após afetar os países
marginais, como o Brasil, os EUA iniciaram disputas com grandes parceiros como Europa, NAFTA
e China. A disputa comercial entre EUA e China é outro fator que tem alimentado as oscilações
de mercado, e continua sendo um risco relevante.
Sem dúvida, a robustez do comércio
mundial foi fundamental para a
manutenção do cenário de crescimento
global. Por isso, uma guerra comercial
mundial deve reduzir o crescimento
econômico global no médio prazo. Em
particular, o quantum do comércio
mundial, que atingiu alta de 4,7% em
valores acumulados em 12 meses, já
tem mostrado reversão na margem
(Gráfico 8). Nos últimos dois meses
divulgados (fevereiro e março) houve
recuo
de
0,7%
e
1,2%,
respectivamente, nos dados com ajuste
sazonal.

Gráfico 8: Quantum do Comércio Mundial e Quantum de
Importação para Grupos de Países (valores acumulados em 12
meses, %)

Fonte: CPB. Elaboração: IBRE/FGV.

Em segundo lugar, a economia americana tem mostrado crescimento forte, ganhando
dinamismo em relação ao resto do mundo. Isto se reflete no indicador PMI global composto,
que engloba o setor manufatureiro e o de serviços. Esse indicador ficou estável em torno de 54,
mas o movimento entre as regiões está bem distinto, como podemos ver no Gráfico 9, em que
há aceleração nas economias desenvolvidas e desaceleração nos emergentes.
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Com relação às aberturas setoriais,
também se observa um movimento
distinto: indústria piorando e serviços
melhorando. Vale destacar que o
setor manufatureiro tem mostrado
reversão em todas as regiões. Porém,
nos países desenvolvidos, o setor de
serviços tem compensado a queda da
indústria e mantido o indicador
agregado constante.

Gráfico 9: PMI Composto: Global, Países Desenvolvidos e
Emergentes*

Já nos EUA os indicadores de atividade
mostram melhora em ambos os
setores. De fato, o crescimento norte*Valores acima de 50 representam expansão do setor.
americano tem se beneficiado da
Fonte: Bloomberg. Elaboração: IBRE/FGV.
forte demanda interna favorecida por
condições financeiras ainda flexíveis,
além de medidas fiscais expansionistas como cortes de impostos e gastos do governo. E esse
cenário tem levado à redução da taxa de desemprego, com aumento gradual de salários e da
inflação. Com o desemprego em queda e a inflação em alta, o Fed continuará elevando as taxas
de juros.
Já na Europa, a recuperação
econômica tem perdido fôlego, com
forte reversão em todos os
indicadores do PMI. O indicador
composto da região recuou para
54,1 em maio e já acumula queda de
8% desde janeiro.
E, com o
aumento do risco político, devido às
incertezas na Itália, há também
piora
nas
perspectivas
de
crescimento na região.

Gráfico 10: PMI Composto e Aberturas: Zona do Euro

Nesse cenário, é razoável que as
Fonte: Bloomberg. Elaboração: IBRE/FGV.
métricas de incerteza avancem, o
que é prejudicial ao crescimento.
Deve-se destacar também que, diante do atual cenário europeu, as condições financeiras têm
mostrado deterioração mais intensa, descolando-se do índice americano.
E, nesse contexto de descolamento da economia americana e de aumento da incerteza global,
o dólar se valoriza diante de todas as moedas, tornando as condições para os mercados
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emergentes muito turbulentas. Os emergentes com muita fragilidade nas contas externas,
como Turquia e Argentina, tiveram que aumentar a taxa de juros de forma expressiva. Mesmo
com a baixa vulnerabilidade externa do Brasil, o real também se desvalorizou. Em nosso caso,
os desequilíbrios fiscais num cenário eleitoral incerto amplificam o choque externo.
Como havíamos alertado em nossos Boletins, os desafios para a economia brasileira persistem.
Como não avançamos na consolidação fiscal, as fragilidades brasileiras ficam mais exacerbadas
com a mudança de humor internacional.
Cenário Doméstico
Após um desempenho bem razoável nos primeiros quatro meses do ano, maio deve mostrar
uma inflexão em todos os indicadores de atividade econômica, devido à greve dos
caminhoneiros (ver seção de Atividade Econômica). Além disso, a resposta do governo à greve
foi o primeiro evento político relevante do ano e se mostrou muito ruim para as perspectivas
de crescimento para o restante de 2018. E, somadas à piora do cenário externo, as condições
financeiras domésticas se deterioram: houve aumento dos juros de mercado, depreciação
relevante da taxa de câmbio e queda generalizada nos preços de ativos financeiros. Com isso,
reduzimos a projeção de crescimento para 1,9% (ante 2,8% em março) em 2018, não se
descartando novas revisões para baixo nas próximas semanas. Sem dúvida, a piora do cenário
internacional, somada aos desdobramentos da greve, aumenta a incerteza na economia, com
redução nos níveis de confiança dos empresários e consumidores.
O cenário prospectivo é muito preocupante. Depois de passar por uma das mais severas
recessões de nossa história, ainda estamos recuperando apenas parte do que foi perdido em
termos de crescimento. Após cinco trimestres desde a saída da recessão, segundo o Comitê de
Datação dos Ciclos Econômicos, o
Gráfico 11: Recessões Longas e Crescimento no Brasil
Brasil cresceu apenas 2,7% em
(o período (t – 1) é o trimestre imediatamente anterior ao começo
termos acumulados, ou seja, o país
da recessão, nível = 100)
que crescer ainda 5,5% para voltar
ao patamar pré-crise (ver Gráfico
11).
Em comparação aos outros períodos
de longas recessões, como a do início
dos anos dos anos 80 (perda de 8,5%
entre 1981T1-1983T1) e a do início
dos anos 90 (perda de 7,7% entre
1989T3-1992T1), o ritmo de
crescimento tem sido muito lento,
em média de apenas 0,5% por
trimestre. Se esse ritmo for mantido,

Fontes: IBGE; IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV.
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demorará mais 11 trimestres para se atingir o nível pré-crise, algo realmente inédito na história
brasileira. Mas não há nem mesmo garantia de que esse ritmo seja mantido nos próximos
trimestres.
Outro ponto relevante é a elevação da nossa previsão de inflação para 4,0% em 2018 e 4,3%
em 2019, devido a uma taxa de câmbio mais depreciada e aos efeitos da greve. Ou seja, a
revisão no cenário de inflação é decorrente de choques de oferta que não devem gerar efeitos
secundários, pois as expectativas de inflação ainda continuam ancoradas, apesar da emergência
de novas incertezas no cenário internacional e doméstico. Além disso, todas as medidas de
núcleo de inflação prosseguem bem-comportadas.
De qualquer forma, menor
crescimento econômico em um
contexto de taxa de juros de
mercado mais elevadas e de novas
rodadas de benefícios fiscais tornam
o cenário fiscal ainda mais
desafiador. A distância entre as
despesas e as receitas recorrentes é
ainda muito elevada, como
podemos ver no Gráfico 12.
Todo o ajuste nas despesas
recorrentes está sendo feito no item
"Demais Despesas" (ver Gráfico 13),
que contempla investimentos,
subsídios e despesas com a máquina
pública, excluindo os "Gastos com
Pessoal". No entanto, não é possível
manter esse ritmo de redução nessa
rubrica. De fato, essas despesas
estavam em 4,6% do PIB em janeiro
de 2018 e cresceram para 4,9% do
PIB em abril, mostrando que o
espaço para cortes de gastos nesses
itens é muito restrito e já chegou ao
seu limite.

Gráfico 12: Evolução das Receitas e Despesas Recorrentes
(valores acumulados em 12 meses em % do PIB)

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

Gráfico 13: Composição das Despesas Primárias
(valores acumulados em 12 meses em % do PIB)

Por outro lado, os gastos com
Fontes: MF/STN; BCB. Elaboração: IBRE/FGV.
“Transferências
de
Renda"
continuam crescendo e atingiram
10,6% do PIB, ante 8,5% no segundo trimestre de 2014, quando a recessão começou, de acordo
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com o Comitê de Datação dos Ciclos Econômicos. Com isso, o total das despesas recorrentes
está em torno de 20% do PIB e tem permanecido neste patamar elevado nos últimos dois anos
de acordo com os dados do Gráfico 12.
Outro ponto que preocupa é o quadro eleitoral ainda muito incerto. Não está claro que será
eleito um candidato que manterá uma agenda de reformas necessárias para restaurar a
solvência fiscal. O risco de não perserverar por esse caminho pode ser muito custoso em termos
de crescimento e inflação. Vamos aguardar.
Silvia Matos

Revisão Editorial do Boletim Macro IBRE: Fernando Dantas
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