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Cenário econômico muito incerto
Desde a última divulgação do Boletim Macro, acumularam-se notícias pouco animadoras nos
fronts internacional e doméstico.
Pelo lado externo, houve intensificação dos conflitos comerciais entre EUA e China. Essa disputa
pode desencadear uma guerra comercial generalizada, ainda que o cenário mais provável
continue sendo a ocorrência de um acordo negociado entre os dois países, pois o agravamento
dos conflitos seria ruim para ambos os lados. Porém, pelo menos até as eleições legislativas
norte-americanas de novembro próximo, a retórica política do presidente Trump não deve
mudar, o que permanecerá gerando turbulência nos mercados financeiros globais.
A China, como destacado na seção Internacional, está em processo de gradual desaceleração,
com aumento da participação relativa de consumo/serviços, em detrimento de
indústria/investimentos, e a digestão de desequilíbrios previamente acumulados no setor
financeiro. No cenário de possível guerra comercial, o governo chinês tem atuado afrouxando
a política monetária e fiscal. O destaque é que os juros referenciais chineses não estão mais
acompanhando as elevações das taxas básicas americanas, levando a uma relevante diminuição
do diferencial de juros entre as duas economias e ajudando a enfraquecer o renminbi.
E, por fim, na zona do euro o quadro político continua marcado por incertezas. Além disso, a
região pode sofrer com as tarifas de importação que os EUA pretendem impor para produtos
exportados pela União Europeia, em especial automóveis. Porém, sem riscos inflacionários
visíveis, a política monetária da zona do euro deve permanecer acomodatícia por um bom
tempo, o que ajuda a evitar maior desaceleração na região.
Esse contexto internacional mais turbulento continuou a pressionar os ativos dos países
emergentes, em especial suas moedas. Como esperado, os países com maiores desequilíbrios
macroeconômicos estão sofrendo mais com a mudança do humor internacional. Na América
Latina, Argentina e Brasil são as economias com desempenho mais aquém das expectativas do
início do ano. Mas o crescimento econômico deve desacelerar na região como um todo, pois a
desvalorização cambial tem levado a uma política monetária mais apertada, com destaque para
Argentina e México. Os bancos centrais de países como Chile, Peru e Colômbia também têm
sinalizado o fim da flexibilização da política monetária.
No Brasil, a piora do ambiente externo também fechou o espaço que parecia haver no início do
ano para redução mais pronunciada da taxa de juros. Hoje, mesmo em um contexto de
frustação com o desempenho da atividade econômica, de dissipação dos choques inflacionários
causados pela greve dos caminhoneiros e de expectativas inflacionárias bem ancoradas, não há
qualquer expectativa de afrouxamento monetário. O cenário mais benigno é o de estabilidade
da taxa de juros até o fim do ano, mas isto ainda não está garantido. De fato, um aumento das
incertezas domésticas e internacionais pode acabar forçando uma alta dos juros básicos.
Nesse contexto, reduzimos as projeções de crescimento do PIB de 1,9% para 1,7% em 2018,
mantendo a previsão para 2019 em 2,0%. A greve dos caminhoneiros contraiu a atividade
econômica em maio, com impactos mais severos na indústria de transformação. Para junho,
nossos modelos apontam forte crescimento da indústria, mais do que compensando as perdas
do mês anterior. Essa recuperação, junto com o bom desempenho da economia em abril,
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sustenta nossa avaliação de que, no segundo trimestre, o PIB cresceu 0,3% (ante o primeiro
trimestre), o que é uma boa notícia, ainda que seja uma alta bem aquém da esperada no início
do ano, de 1,0%.
Para o restante de 2018, ainda há muita incerteza sobre o desempenho da economia. Mas
nosso cenário básico é de crescimento baixo, muito aquém do necessário para reverter as
perdas da recessão. Desde que esta acabou, o ritmo de crescimento foi de apenas 0,5% por
trimestre, em média, muito pouco frente a uma recessão tão longa e tão profunda. A nossa
previsão de alta de 1,7% do PIB este ano contempla a manutenção desse ritmo para o segundo
semestre do ano. Porém, não podemos descartar novas revisões para baixo.
Um ponto que preocupa é o recuo generalizado do nível de confiança de empresários e
consumidores. Como destacado na seção dedicada a esse tema, na enquete de junho se incluiu
um quesito para identificar quais seriam, no momento, os fatores mais importantes na
formação de expectativas para os próximos meses. Entre as empresas, os principais fatores
citados foram o ritmo lento da economia, as incertezas políticas e a falta de confiança no
governo. Entre os consumidores, além desses fatores, destacam-se as dificuldades de colocação
no mercado de trabalho e a piora do cenário externo (leia-se, alta do dólar). É difícil, portanto,
imaginar uma melhora significativa nas expectativas de empresas e consumidores para o
restante do ano.
Em suma, para além da piora do nosso cenário de referência, o balanço de riscos ainda segue
negativo. Um resumo dos temas analisados neste Boletim inclui os seguintes destaques:
1.
Na seção sobre atividade econômica, analisamos por que os resultados ruins de maio
levaram a uma redução de nossas projeções de crescimento para o ano, de 1,9% para 1,7%,
ainda que a expectativa seja de recuperação parcial em junho. Para o segundo trimestre, a
revisão foi de 0,7% TsT (+1,7% AsA) para +0,3% TsT (+1,2% AsA), sendo que a expansão da
agropecuária explica quase todo o crescimento da economia no trimestre. Além da greve de
maio, a piora do cenário internacional, somada ao aumento da incerteza, fragiliza a confiança
dos empresários e consumidores, algo que tende a se refletir nos níveis de consumo e
investimento. A esse cenário já turbulento acrescenta-se a incerteza a respeito do preço do
frete no país. A política do preço mínimo encarece principalmente os custos da indústria e do
agronegócio, ajudando a piorar as perspectivas de crescimento para o resto do ano. (Seção 1)
2.
As sondagens mostraram recuo dos índices de confiança em junho, por conta do efeito
defasado da greve dos caminhoneiros, intensificando uma tendência que vinha se desenhando
desde abril. O Índice de Confiança Empresarial (ICE) cedeu 1,9 ponto no mês e o Índice de
Confiança do Consumidor caiu (ICC) 4,8 pontos, o que representa recuos de 2,1% e 5,5%,
respectivamente. Com a greve, todos os fatores que vinham influenciando negativamente a
confiança se acentuaram, principalmente a percepção sobre o ritmo lento da economia e os
elevados níveis de incerteza econômica e política. Parte dessa queda pode ser revertida com a
recuperação da atividade, conforme o impacto da greve se dissipe, mas o mix de fatores
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determinantes da confiança sinaliza chance pequena de que esta se recupere expressivamente
até o final do ano. (Seção 2)
3.
Em relação ao mercado de trabalho, a taxa de desemprego medida pela PNADC se
manteve estável em 12,3% de abril para maio, controlando para a sazonalidade. Segundo
nossos pesquisadores, a greve de maio não impactou nitidamente o resultado da PNADC do
mês, pelo fato de esta ser uma média móvel trimestral e por ela ser uma pesquisa realizada no
domicílio do empregado, apresentando por isto defasagens nos registros. Portanto, os registros
de demissões de maio somente poderão ser verificados a partir de junho. Esperamos que o
desemprego prossiga em queda ao longo do ano e que a alta gradual do emprego formal
medido pelo CAGED continue, mantendo a trajetória verificada ao longo de 2018, mesmo com
o efeito negativo da greve. (Seção 3)
4.
Quanto à inflação, junho registrou a maior taxa para o período desde o plano Real. O
mês foi marcado por várias fontes de pressão inflacionária: desvalorização cambial, greve dos
caminhoneiros, efeitos sazonais típicos da estação e, finalmente, o aumento de preços
administrados. A combinação desses efeitos fez com que a inflação subisse em vários grupos
importantes do IPCA, como Alimentação e Bebidas, Habitação e Transportes. Apesar do choque
registrado nos preços em junho, seus efeitos não são permanentes, e a inflação deve voltar a
cair, especialmente devido à lenta recuperação da atividade econômica e às expectativas bem
ancoradas. (Seção 4)
5.
Na seção sobre política monetária, argumentamos que a greve dos caminhoneiros
aumentou a importância das fontes domésticas de pressão sobre o risco Brasil. Agora, além de
preocupações com a evolução das condições financeiras lá fora, temos também um expressivo
aumento das incertezas quanto aos rumos da política econômica, provocado pela disputa
eleitoral. É enorme a influência de um ambiente como esse sobre a condução da política
monetária. Incertezas quanto ao futuro sempre existem, mas, desta vez, parecem
excepcionalmente elevadas. Diante das circunstâncias, natural que os prêmios nos mercados
futuros de juros tenham aumentado, quadro este que dificulta a administração financeira de
maneira geral e – o que talvez seja a principal consequência – representa mais um pesado
entrave à expansão da atividade econômica nos próximos meses. (Seção 5)
6.
A seção sobre contas públicas discute os efeitos da greve sobre a arrecadação federal e
estadual. A paralisação dos caminhoneiros, que durou 11 dias, gerou instabilidade que pôde ser
observada não apenas nos indicadores de atividade econômica, mas também nos números da
arrecadação, revertendo a tendência de alta registrada até então. Espera-se que a arrecadação
federal em junho fique 0,4% abaixo da do mesmo mês no ano anterior, descontada a inflação.
Adicionalmente, levando-se em conta as informações que foram disponibilizadas pela grande
maioria dos estados, estima-se que o ICMS tenha caído 4,2% em nível nacional, evidenciando o
forte impacto negativo da greve sobre as contas públicas. (Seção 6)
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7.
Na seção sobre o setor externo, comentamos a guerra comercial entre os Estados
Unidos e a China iniciada este ano, que resultou na imposição de tarifas sobre importação por
parte de ambos. Tal situação pode aumentar as exportações brasileiras de soja para a China,
mas o ambiente atual de conflito não é benéfico no todo para o país, pois gera muita incerteza
e afeta negativamente o panorama mundial. Apesar disso, o saldo comercial da balança foi de
US$ 5,8 bilhões em junho. As vendas de commodities, que representaram 58% das exportações
brasileiras, cresceram 2,9% no primeiro semestre. As importações continuam aumentando
relativamente a 2017. É possível que essa alta seja causada pelo aumento da incerteza no
cenário político, que pode estar estimulando antecipação das compras externas, por receio de
desvalorização mais forte do real à frente. No entanto, não prevemos a manutenção dessa
tendência e esperamos que, a partir do segundo semestre, as importações caiam. Também
antevemos que os impactos negativos da guerra comercial não vão ser totalmente sentidos em
2018. (Seção 7)
8.
Na seção internacional, discutimos a ciclotimia do humor do mercado financeiro em
relação à China, que oscila conforme variam os dados de crescimento do país. Associe-se a isso
um ambiente global inóspito e indicadores financeiros internos negativos: está pronta a receita
para o início da “inevitável”, e tantas vezes antecipada, “derrocada chinesa”. Certamente não
é o início do fim. As diretrizes estruturais estabelecidas pelo Partido Comunista Chinês (PCC)
são claras: a transição do modelo econômico é necessária e está longe de ser trivial, mas ainda
assim será perseguida. O debate correto não é sobre a derrocada da economia, mas sim sobre
a intensidade do ajuste que será feito pelo governo. Correções de rota já estão em curso, e
certamente outras virão. Evidentemente, o cenário internacional está ficando cada vez mais
desafiador e os riscos de trajetória têm aumentado, como mostra o recente comportamento
da moeda. (Seção 8)
9.
No Observatório Político, o tema é “O declínio dos estados, a nacionalização da política
e o Exército brasileiro”. As finanças do Rio de Janeiro entraram em colapso em 2016, enquanto
Minas Gerais tem alguns de seus principais líderes políticos cercados pela Justiça e uma péssima
situação nas contas públicas. São Paulo, ainda que com alto endividamento, conta com uma
situação fiscal e administrativa muito superior às de Rio e Minas. Seria o grande momento para
Alckmin se projetar como candidato presidencial altamente competitivo. Mas não é o que se
vê. Os problemas causados pelo envolvimento de Aécio Neves em um horripilante escândalo
de corrupção e a associação do PSDB de Alckmin ao impopular governo Temer têm contribuído
para o cambaleante desempenho do ex-governador de São Paulo na corrida presidencial.
Lamentavelmente, a nacionalização da política decorreu da desmoralização generalizada do
sistema partidário. Não é à toa que parte da população começa a apelar para a última instituição
nacional que parece ter ficado de pé: o Exército brasileiro. Isso é um equívoco, para o qual os
comandantes militares têm sabiamente alertado. Para que o equívoco não resulte em desastre,
é urgente a tarefa de (re)construção de partidos de caráter nacional. (Seção 9)
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10.
Finalmente, a seção Em Foco, de autoria de Vilma da Conceição Pinto, discute o
resultado fiscal estrutural do Brasil, seus aspectos metodológicos, e o efeito comparado de
diferentes medidas de hiato do produto sobre o resultado final. (Seção 10)
Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos
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1. Atividade Econômica
PIB perde força após atividade ruim no mês de maio, mas deve ser positivo no 2º trimestre
Após o bom desempenho registrado
nos quatro primeiros meses do ano, os
indicadores da atividade econômica
de maio refletiram o impacto negativo
da greve dos caminhoneiros. De fato,
a queda de dois dígitos na indústria
em relação a abril foi o pior
desempenho do setor desde a crise
financeira de 2008, enquanto o varejo
registrou o primeiro recuo do ano. Os
resultados ruins de maio levaram a
uma redução de nossas projeções de
crescimento, ainda que a expectativa
seja de recuperação parcial destas
perdas em junho. Face a esse cenário,
nossa projeção de crescimento do PIB
em 2018 foi revisada de +1,9% para
+1,7%. Para o segundo trimestre,
revisamos o crescimento de 0,7% TsT
(+1,7% AsA) para +0,3% TsT (+1,2%
AsA). Quase todo o crescimento
observado no trimestre é proveniente
da agropecuária, como mostra o
Gráfico 1.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tabela 1: PIB: Projeções
2018.II
(TsT)
Consumo das Famílias 0,4%
Consumo do Governo 0,5%
Atividades

2018.II
(AsA)
2,2%

2018
2,3%

0,1%

0,1%

Investimento

-1,7%

4,0%

3,8%

Exportação

1,2%

5,6%

Importação

-1,3%
-1,9%

7,2%

6,9%

PIB

0,3%

1,2%

1,7%

Agropecuária

1,4%

1,8%

Indústria

1,1%
-0,3%

1,7%

1,9%

Extrativa

0,7%

1,1%

-0,1%

Transformação

-0,7%

2,0%

3,0%

Construção Civil

0,1%
-0,8%

1,1%

0,5%

Eletricidade e Outros

1,4%

1,1%

Serviços

0,3%

1,2%

1,5%

Fonte e Elaboração: IBRE/FGV
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Além da greve de maio, a piora do
cenário internacional, somada ao
aumento da incerteza, fragilizam a
confiança
dos
empresários
e
consumidores, algo que tende a se
refletir nos níveis de consumo e
investimento. Diante disso, reduzimos
nossa projeção para o crescimento do
Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV.
investimento no segundo trimestre de
+4,2% AsA para +4,0% AsA e o consumo
das famílias de +2,7% AsA para +2,2% AsA (ver Tabela 1).
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A trajetória do consumo das famílias ao longo do ano é incerta. Por um lado, há o impacto
negativo do menor repasse da queda dos juros aos consumidores e a piora da confiança; por
outro, as liberações das cotas do fundo PIS/Pasep já pagaram R$ 6,6 bilhões desde outubro de
2017 e a medida tem potencial para injetar R$ 39,3 bilhões na economia, o que pode acarretar
algum viés de alta em nossas projeções. Pela ótica da oferta, as principais revisões de baixa
foram provenientes da indústria de transformação e dos serviços, com destaque para o setor
de transportes, que sofreu influência negativa do choque de oferta gerado pela greve dos
caminhoneiros em maio.
O quadro prospectivo é preocupante. O cenário internacional mais desafiador, envolvendo
conflitos geopolíticos e comerciais, combinado com a incerteza quanto ao compromisso do
próximo presidente com a agenda de reformas necessárias para reequilibrar as contas públicas,
tem contribuído para a deterioração das condições financeiras. Hoje observamos um risco país
mais elevado, taxa de câmbio mais depreciada e aumento dos juros de longo prazo. Além disso,
a crise da Argentina, um dos principais parceiros comerciais do Brasil, deve impactar
negativamente a indústria de transformação e as exportações brasileiras, principalmente do
setor automotivo.
A esse cenário já turbulento soma-se a incerteza a respeito do preço do frete no país. A medida
provisória para a criação de um preço mínimo para o frete rodoviário, editada pelo governo
para acabar com a paralisação dos caminhoneiros, foi aprovada na Câmara dos Deputados e
deve seguir para votação no Senado Federal apenas em agosto. A política do preço mínimo
encarece principalmente os custos da indústria e do agronegócio, levando a uma piora das
perspectivas de crescimento para o resto do ano.
Silvia Matos e Luana Miranda

2. Expectativas de Empresários e Consumidores
Desdobramentos da greve
Sob efeito defasado da greve dos caminhoneiros, os índices de confiança recuaram em junho,
intensificando uma tendência que vinha se desenhando desde abril. O Índice de Confiança
Empresarial (ICE) recuou 1,9 ponto no mês e o Índice de Confiança do Consumidor (ICC), 4,8
pontos. Ambos retornaram a níveis observados pela última vez no terceiro trimestre do ano
passado.
Como evoluirão esses índices nos próximos meses? É difícil dizer neste momento. Em choques
recentes, como o da greve de maio, a confiança caiu inicialmente, acomodou-se um pouco
acima num segundo momento e retomou a tendência anterior à crise logo a seguir. O problema
atual é saber qual seria a tendência a ser retomada. No segundo semestre de 2017, a confiança
avançava, refletindo a retomada do crescimento; no primeiro trimestre deste ano, começou a
ratear; a partir de abril entrou em rota declinante.
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Com a greve, todos os fatores
que
vinham
influenciando
negativamente os índices de
confiança
se
acentuaram,
principalmente a percepção em
relação ao ritmo (lento) da
economia e quanto aos
(elevados) níveis de incerteza
econômica e política. O
profundo mal-estar do período
pós greve deve passar aos
poucos, mas o dano sobre o
crescimento da economia em
2018 já está dado.

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

Fonte e elaboração: IBRE/FGV.

Com a queda de quase 5 pontos
de junho, a perda acumulada de confiança dos consumidores no segundo trimestre alcançou
10 pontos. Segundo Bittencourt et al., 2015,1 a inclusão da confiança do consumidor melhora
modelos de projeção para o consumo das famílias brasileiras. O artigo também mostra que um
choque negativo de 10 pontos (1 desvio padrão) no ICC provocaria um impacto de até 1,1 ponto
no consumo das famílias.
Parte desse impacto será atenuado com a recuperação do componente temporário do choque
com a greve. Mas o mix de fatores determinantes da confiança sinaliza uma chance muito
pequena de que estes índices voltem a subir expressivamente até o final do ano.
Para ajudar na formulação de cenários para os próximos meses, foi incluído um quesito na
enquete de junho para identificar quais seriam, no momento, os fatores mais importantes na
formação de expectativas para os próximos meses. Entre as empresas, os principais fatores
citados foram o ritmo lento da economia, as incertezas políticas e a falta de confiança no
governo. Entre os consumidores, além desses fatores, destacam-se as dificuldades de colocação
no mercado de trabalho e a piora do cenário externo (leia-se alta do dólar). Na maioria dos
casos, a perspectiva de evolução nos próximos meses é pouco alentadora.
Empresas e consumidores tendem a se recuperar do choque das paralisações de maio, na
medida em que os transportes se normalizem no país. Ainda assim, a greve contribuiu para
aumentar o nível de incerteza política e econômica, levando consumidores a adiar gastos e
empresários a engavetar investimentos. Neste cenário, o único fator a impulsionar a confiança
será mesmo a sonolenta economia que, a despeito dos tropeços, deve continuar crescendo,
1

http://portalibre.fgv.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A7C82C5557F25F20157D2F88F29075B
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sob o efeito defasado da política monetária, pelo crescimento mundial e contando com
recursos liberados do PIS nos próximos meses.
Tabela 2: Fatores que Estão Influenciando Negativamente as Expectativas
(Citações em % do total. Respondentes podiam marcar quantas opções quisessem)

Fonte e elaboração: IBRE/FGV.

Aloisio Campelo Jr. e Viviane Seda Bittencourt

3. Mercado de Trabalho
A importância da PEA na dinâmica do mercado de trabalho
A taxa de desemprego da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (PNADC) registrou 12,7%
em maio, uma queda ante o mês
anterior (12,9% em abril). A taxa de
maio, apesar de ser inferior ao nível
do mesmo mês do ano anterior
(13,3% em mai/17), é levemente
superior à projeção do IBRE para o
período (12,6%).

Gráfico 3: Taxa de Desemprego PNADC

Com o resultado dessazonalizado, o
desemprego
se
manteve
relativamente estagnado em 12,3%
Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: FGV IBRE
de abril para maio (Gráfico 3). Os
efeitos da greve em maio não foram
sentidos nitidamente no resultado da PNADC do mês, por dois fatores. Primeiro, pelo fato de a
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PNADC ser uma média móvel trimestral. Em segundo, a PNADC é uma pesquisa realizada no
domicílio do empregado (distinta do CAGED, no estabelecimento do empregador),
apresentando por isso defasagens nos registros. Assim, somente verificaremos os registros das
demissões de maio a partir de junho.
Apesar do forte impacto da greve nas expectativas de inflação para 2018-19, comprometendo
o ritmo de recuperação dos rendimentos reais, esperamos que o desemprego siga uma
trajetória de queda ao longo do ano. Dado um cenário de crescimento de 1,7% do PIB em 2018,
o desemprego deve recuar + até 10,9% em dez/18 (12,0% na média anual deste ano).
Esperamos também que a aceleração gradual do emprego CAGED, verificada ao longo de 2018,
prossiga mesmo com o efeito negativo da greve. Este efeito negativo teria levado, em maio, ao
aumento de demissões com ajuste sazonal em alguns setores de forma localizada, como
indústria, enquanto o ritmo de contratações manteve-se relativamente constante como um
todo. Estimamos assim um saldo CAGED de aproximadamente 68 mil em junho, e de 452 mil
vagas no ano. As revisões do nível de atividade também terão consequências negativas no
mercado de trabalho.
Notamos na PNADC uma redução
do desemprego nos últimos três
Gráfico 4: Evolução dos Indicadores PNADC
meses, puxada principalmente
pela queda da PEA (-0,9% entre
fev/18 e mai/18). A PO também
recuou no mesmo período
(-0,22%). Ao longo de 2018, tanto
a PO quanto a PEA têm registrado
sucessivas quedas no ritmo de
crescimento (Gráfico 4). Na
variação do ano contra ano, a PO
cresceu 1,34% em maio, ante
2,06%
em
dez/17.
Paralelamente, a PEA cresceu
Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: FGV IBRE
0,64% em maio, ante 1,8% em
dez/17. Duas hipóteses podem
ser levantadas para a desaceleração da PEA ao longo de 2018.
A primeira hipótese está no crescimento do total de pessoas desalentadas. A fraca retomada
do mercado de trabalho ao longo de 2018 teria contribuído para a saída de pessoas
desempregadas e/ou subocupadas para a inatividade. Esta hipótese é confirmada pela recente
queda da PO por Conta Própria, vínculo caracterizado por uma parcela importante de
trabalhadores envolvidos em atividades de baixa remuneração (Alojamento e alimentação,
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transporte, etc.). No Gráfico 4, notamos como esse vínculo tende a acompanhar os fluxos de
entrada e saída de pessoas na PEA.
Uma segunda hipótese, mais otimista, está relacionada ao crescimento da renda real do
trabalho observado ao longo de 2017 (variação anual de 1,7%), dada a desaceleração
inflacionária. O aumento da renda teria levado ao gradual retorno de membros da família à
inatividade, como estudantes e donas de casa. Estes grupos, em particular, apresentam um
envolvimento flutuante na força de trabalho. Verificam-se fluxos de entrada desses grupos na
PEA durante períodos de queda de rendimentos familiares e de aumento de desemprego, e de
saída da PEA durante fases de queda de desemprego e alta na renda. Esse fenômeno foi
observado durante o auge da crise em 2015-2016, quando ouve aumento da PEA, e parece
demonstrar agora seu efeito reverso, de saída para a inatividade, com o fim da crise em 201718.
A compreensão da dinâmica da PEA será fundamental para melhor entendermos a trajetória
do desemprego ao longo de 2018. As explicações para a queda da PEA dos últimos meses
apontam interpretações opostas. A primeira, mais pessimista, atribui a redução da força de
trabalho ao desestímulo dos trabalhadores subocupados ao trabalho. A segunda, mais otimista,
atribui à melhora dos rendimentos familiares o retorno de membros de família à inatividade.
Na verdade, consideramos que a primeira hipótese deve explicar a maior parte desse
movimento. Uma queda mais intensa da PEA para os próximos meses pode levar a revisões
para baixo do desemprego para o final de 2018.
Fernando Holanda Barbosa Filho e Tiago Cabral Barreira

4. Inflação
A inflação retorna à normalidade
A inflação de junho fez história, afinal foi a maior taxa registrada para o mês desde o plano Real.
Comportamento atípico para o fechamento do primeiro semestre, momento em que a
neutralidade climática costuma abrandar efeitos sazonais, permitindo que a inflação registre as
menores taxas do ano.
No entanto, contrariando a sazonalidade, o mês de junho foi marcado por várias fontes de
pressão inflacionária: desvalorização cambial, greve dos caminhoneiros, efeitos sazonais típicos
da estação e, finalmente, aumento de preços administrados. A combinação desses efeitos
permitiu que a inflação se manifestasse em vários grupos importantes do IPCA, como:
Alimentação e Bebidas, Habitação e Transportes.
Cada fonte de pressão inflacionária influenciou um conjunto de itens do IPCA. A desvalorização
cambial, por exemplo, afetou as cotações da soja, do milho e do trigo, cujos preços, segundo o
IPA/FGV, já subiram, em 2018, 13,75%, 31,44% e 46,20%, respectivamente. Essas commodities
são utilizadas para fabricação de alimentos industrializados e ração para trato animal. Foi dessa
maneira que o câmbio contribuiu para o aumento dos preços de pães e de quase todas as
carnes, especialmente a de aves.
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Já a greve dos caminhoneiros exerceu efeito indireto, mas não irrelevante, ao contribuir para a
inflação por meio da mortandade de frangos devido à falta de ração, ou mesmo pela repentina
escalada dos preços dos alimentos in natura.
Os efeitos sazonais foram percebidos pelo encarecimento do leite, cujo preço também foi
influenciado pela greve e pela escalada dos preços das rações. No IPA/FGV, o leite
industrializado subiu 17,32% em junho.
Por fim, veio a contribuição dos preços administrados. Em junho começou a vigorar a bandeira
vermelha patamar 2 e, além disso, algumas cidades também registraram aumentos no preço
do kW/h por força de revisões tarifárias. Ainda entre os preços administrados, os combustíveis
também subiram influenciados pelo avanço do preço do petróleo e pela desvalorização cambial.
Com tantas fontes de pressão, o IPCA alcançou o seu maior patamar em 2018, 1,26%. No
entanto, tão impressionante quanto a súbita elevação em junho será a desaceleração em julho.
O IPC-S/FGV – que fechou junho com alta de 1,19% – apurou desaceleração em suas duas
primeiras quadrissemanas de julho, para as quais registrou variação de 1,01% e 0,67%,
respectivamente.
Ainda que a inflação de julho não figure no ranking das taxas mais baixas apuradas pelo IPCA
para o mês, o movimento do IPC-S deve ser seguido pelo IPCA-15, e a expectativa é de que haja
expressivo recuo em comparação a junho.
Segundo o Monitor da Inflação, o IPCA-15 de julho pode variar 0,74%, inflação elevada, mas
0,52 ponto percentual abaixo da apurada pelo IPCA no mês passado.
Já para o IPCA de julho, a coleta indica variação próxima de 0,25%, um ponto percentual abaixo
da taxa apurada no mês anterior. A contribuição para o recuo da inflação virá exatamente dos
itens que mais subiram em junho, como: tubérculos, raízes e legumes, cujos preços avançaram
5,08% em junho e podem cair 32% em julho, frutas (1,61% para -10%), carnes (4,6% para -1%)
e gasolina (4,22% para -5,6%). As taxas de variação de tarifa elétrica e etanol também devem
desacelerar, contribuindo para o recuo do IPCA.
Dessa forma, apesar do choque registrado nos preços em junho, seus efeitos não são
permanentes, e a conquista da inflação baixa deve ser duradoura, especialmente devido à lenta
recuperação da atividade econômica.
Salomão Quadros e André Braz

5. Política Monetária
Consequências do aumento das incertezas
Nos últimos quatro ou cinco anos, mostrou-se especialmente forte a correlação entre o
comportamento das condições financeiras internacionais e o prêmio de risco Brasil. Nesse
período, aparentemente, o risco país oscilou mais em função de acontecimentos externos do
que de eventos domésticos. Numa primeira fase, mensuradas pelo índice da Goldman Sachs
para os EUA, as condições financeiras tornaram-se mais apertadas e o risco país (CDS-5, p. ex.)
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subiu. Numa segunda etapa, as condições melhoraram seguidamente, trazendo o prêmio de
risco para baixo. Essa etapa durou do início de 2016 até janeiro do corrente ano.
A partir desse ponto, porém, as condições financeiras prevalecentes nos EUA voltaram a ficar
mais apertadas, fruto, como se sabe, da política de juros posta em prática pelo banco central
americano e de preocupações com eventual aceleração da inflação naquele país, hipótese que
possivelmente provocaria reação ainda mais firme do Fed. Com isso, depois de atingir nível tão
baixo quanto 143 pontos em janeiro, o CDS-5 voltou a se elevar. As usuais reações de mercado
a eventos como esse não deixaram de aparecer, ou seja, a bolsa cedeu, o dólar subiu e os juros
reais de mercado tornaram-se mais altos.
Com o advento da greve dos caminhoneiros, cresceu a importância das fontes domésticas de
pressão sobre o risco Brasil. Agora, além de preocupações com a evolução das condições
financeiras lá fora, temos também os efeitos do expressivo aumento das incertezas quanto aos
rumos da política econômica, provocado pela disputa eleitoral. Na verdade, e sem que isso
signifique o desaparecimento das questões externas, é bem possível que os fatores domésticos
de influência sobre o risco se tenham tornado dominantes.
Na seção sobre política monetária do Boletim Macro de junho, argumentamos que a
paralisação dos caminhoneiros e seus desdobramentos deixaram no ar certa impressão de
redução expressiva da probabilidade de virmos a ter um próximo governo reformista,
ampliando-se, ao mesmo tempo, a sensação de que, a partir de 2019, poderão predominar
medidas populistas. De um lado, isso tem a ver com o quadro econômico adverso (economia
fraca e desemprego ainda muito elevado) e com a aparente contaminação da agenda reformista
pela impopularidade do governo atual. De outro, com a ausência de compromisso com
reformas por parte dos líderes das pesquisas de intenção de votos, além de um aparente
crescimento da “demanda” por medidas populistas.
É enorme a influência de um ambiente como esse sobre a condução da política monetária.
Incertezas quanto ao futuro sempre existem, mas, desta vez, parecem excepcionalmente
elevadas. Como destacamos em junho, era realmente nulo o espaço para o BC sinalizar o
mínimo que fosse a respeito dos próximos passos da política monetária. Na ocasião,
acrescentamos que a chave da questão reside no comportamento futuro das expectativas e
seus efeitos sobre as projeções de inflação no horizonte relevante para a política monetária.
Nada tem de desprezível a probabilidade de surgirem, durante a campanha eleitoral, sinais
concretos de namoro com a heterodoxia e com iniciativas populistas, ou de simples desprezo
por medidas capazes de efetivamente conter a trajetória explosiva da dívida pública. Na
hipótese de algo assim se materializar, experimentaríamos alta do risco e depreciação cambial
adicional, com potencial para desancorar as expectativas e elevar as projeções de inflação,
acarretando eventual redefinição da política de juros. Diante das circunstâncias, natural que
tenham surgido prêmios expressivos nos mercados futuros de juros, quadro este que dificulta
a administração financeira de maneira geral e, talvez principalmente, representa mais um
pesado entrave à expansão da atividade econômica nos próximos meses.
José Júlio Senna
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6. Política Fiscal
Em que medida a greve dos caminhoneiros afetou a arrecadação até o momento?
Devido
à
greve
dos
caminhoneiros que durou 11
dias, de 21 a 31 de maio, o país
passou um momento de grande
instabilidade econômica. Em
busca de suas reivindicações, a
categoria
provocou
uma
escassez de abastecimento e
paralisação de alguns serviços.
Assim, os efeitos do movimento
puderam ser sentidos nos mais
diversos
indicadores
econômicos dos meses de maio
e junho. Na arrecadação das
receitas federais e estaduais não
foi muito diferente.

Gráfico 5: Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB
(Taxa de Crescimento Real, %)

Fonte: Tesouro Gerencial. Elaboração: FGV IBRE

Como existe uma defasagem entre fato gerador e arrecadação, os impactos da greve ocorridos
em maio podem ser sentidos em termos de receita governamental a partir de junho. Dessa
forma, analisando o montante arrecadado pelo Governo Federal e pelos principais estados em
termos de tributos, observa-se certa desaceleração da tendência de crescimento verificada nos
primeiros meses do ano.
Os números da arrecadação das receitas federais foram obtidos através do banco de dados
“Tesouro Gerencial”, que espelha os dados do SIAFI (Sistema de administração Financeira
Integrado). Os dados foram extraídos pela modalidade de natureza de receita e organizados
por tributos, permitindo uma análise prévia aproximada dos números que devem ser
divulgados pela Secretaria da Receita Federal mais adiante. Já os dados de ICMS dos governos
estaduais foram obtidos no portal da transparência de alguns estados,2 cobrindo cerca de 70%
de tudo que é arrecadado em termos de ICMS no Brasil.
Os dados para todos os estados foram obtidos nos Relatórios Resumidos da Execução
Orçamentária (RREO). Como só existe informação até o mês de abril, para chegar a uma série
nacional de ICMS para os meses de maio e junho para os demais estados pressupomos que as
proporções se mantiveram em cerca de 70%, de modo que o valor coletado corresponde a
aproximadamente 70% do total nacional.
Tentou-se obter dados para pelo menos um estado de cada região, priorizando aqueles que mais arrecadam. Os estados dos
quais foi possível obter os dados, foram: AC, AM, PE, MG, RJ, SP, SC, RS, GO.
2
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Analisando as taxas mensais,
trimestrais e anuais da arrecadação
federal e do ICMS dos estados,
notamos uma desaceleração em
junho, em comparação com a
tendência
de
crescimento
observada nos primeiros meses do
ano.

Gráfico 6: Arrecadação do ICMS Nacional
(Taxa de Crescimento Real, %)

A arrecadação das receitas federais
deve apresentar queda real de 0,4%
na comparação de junho ante o
mesmo mês de 2017. A arrecadação
Fontes: Compara Brasil; Portal da Transparência dos Estados SP, MG, RJ, RS,
do ICMS apresentou queda real de
SC, GO, PE, AM, AC; RREO dos estados PR e RR e IBRE/FGV.
Elaboração: FGV IBRE
3,9% para a amostra dos estados e
deverá registrar queda de 4,2% para
o total nacional, se assumirmos que, para os meses de maio e junho, mantenham-se as
proporções observadas nos anos anteriores, de cerca de 70% do total.
Essa queda observada em junho interrompeu a trajetória de crescimento das receitas, fazendo
com que as taxas mensais e trimestrais, ou seja, as taxas de curto prazo, se mantivessem abaixo
da taxa anual. Os resultados indicam que, de fato, houve impacto negativo nas contas públicas
devido à greve dos caminhoneiros, sobretudo naqueles tributos vinculados a vendas e
produção.
Vilma Pinto

7. Setor Externo
Turbulências no comércio mundial ainda não afetam a balança comercial
A guerra comercial iniciada pelo governo Trump não teve um momento de trégua desde o
anúncio de aumento nas tarifas de importações de painéis solares e máquinas de lavar, em
janeiro de 2018, que afetou não só a China, mas outros países asiáticos. Seguiram-se medidas
incidentes sobre importações de aço e alumínio, que incluíram vários países, inclusive o Brasil,
e medidas voltadas somente para a China, associadas a uma investigação sobre direitos de
propriedade intelectual. Neste último caso, as retaliações dos Estados Unidos foram
respondidas com a imposição de aumentos tarifários sobre produtos estadunidenses, inclusive
a soja exportada pelos Estados Unidos para a China. No dia 10 de julho, os Estados Unidos
anunciaram que estudam a imposição de uma tarifa de 10% sobre US$ 200 bilhões de
importações chinesas. Além disso, foi iniciada uma investigação sobre importações de
automóveis e autopeças – que inclui não somente a China –, justificada como tema de
segurança nacional.
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É difícil enxergar ganhos para o Brasil. Poderá haver aumento nas exportações de soja para a
China, mas 78% das exportações brasileiras de soja em grão já são destinadas a este país (dado
referente ao primeiro semestre de 2018). Além dos produtos siderúrgicos, o Brasil poderá ser
afetado pela investigação do setor automotivo. A intensificação do conflito comercial cria
incertezas e impacta negativamente o crescimento do comércio mundial. Até o momento,
porém, o cenário pessimista não tem prejudicado o desempenho da balança comercial do
Brasil.
Em junho, o saldo comercial foi de US$ 5,8 bilhões e, no acumulado do ano, foi de US$ 30
bilhões. O valor exportado cresceu 5,7% e o importado 17% na comparação entre o primeiro
semestre de 2017 e 2018. O aumento em valor foi liderado pelos índices de preços: nas
exportações (+9%) e nas importações (+9,2%). Os índices de volume das importações cresceu
4,1% e o das exportações recuou 6,2%, na comparação entre junho de 2017 e 2018.
O desempenho das commodities
Gráfico 7: Variação (%) dos Índices de Preços e Quantidade das
respondeu
por
58%
das
Exportações de Commodities Brasileiras
(jan/junho 2017/2018)
exportações
brasileiras
no
primeiro semestre de 2018, com
crescimento
de
2,9%
na
comparação com o mesmo
período de 2017. O aumento no
valor foi puxado pelos preços
(+3,6%), pois o volume registrou
um pequeno recuo (-0,9%), como
mostra o Gráfico 7. Entre as
commodities, destaca-se o preço
do petróleo e derivados, com alta
de 31%. Aumento de preços e
Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IBRE/FGV.
volume só é observado no caso do
complexo soja. Em junho, o
volume exportado de soja cresceu
12% em relação a junho de 2017. Parte pode ser efeito do anúncio da retaliação chinesa, mas
atribui-se o resultado principalmente aos embarques que haviam sido postergados pela greve
dos caminhoneiros.
Deve ser ressaltado o valor das exportações de não commodities, que aumentou 9,7% entre o
acumulado de janeiro a junho de 2017 e 2018. O melhor desempenho em termos de valor, em
comparação com as commodities, é explicado pelo aumento nas exportações de aviões,
embarcações (plataformas) e máquinas de terraplanagem.
A desvalorização cambial favorece o resultado positivo das exportações de manufaturas não
commodities. Entre janeiro e junho, a taxa de câmbio efetiva real aumentou em 11% (Gráfico
8). No entanto, essa mesma desvalorização não teve até o momento um impacto negativo nas
importações, que mantêm trajetória de crescimento em relação a 2017. A maior expansão da
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atividade econômica para este ano é um
dos fatores que contribuem para esse
Gráfico 8: Índice da Taxa de Câmbio Real Efetiva
(Deflator IPC, base janeiro 1999, gráfico maio 2017=100)
resultado. Observa-se, porém, que as
revisões no sentido de um menor
crescimento para 2018 deverão
arrefecer o aumento das importações
no segundo semestre. Ao mesmo
tempo, o temor de uma maior
desvalorização, com aumento de
incertezas no cenário político, pode
estar antecipando as compras externas,
o que explica a elevação nas
importações até o momento. A previsão
Fonte: Bloomberg e Banco Central do Brasil. Elaboração: IBRE/FGV.
de US$ 63 bilhões para 2018 registrada
pelo modelo IBRE no Boletim Macro de
junho é próxima ao valor de 2017, US$ 66 bilhões, e reflete as considerações aqui apontadas:
menor crescimento das importações a partir do segundo semestre, e a suposição de que a
guerra comercial ainda não terá seus possíveis efeitos negativos plenamente sentidos este ano.
Por último, o efeito comércio, via termos
Gráfico 9: Índice dos Termos de Troca
de troca na renda do país, mostra no
primeiro semestre uma queda de 4,3%
entre janeiro e maio de 2018. No
entanto, com a alta de 2,4% entre maio
e junho, aquela queda se reduziu para
2%. As tensões comerciais ChinaEstados Unidos poderão afetar o preço
das commodities, dada a importância
dos dois como exportadores e
importadores destes produtos. Por
enquanto, o quadro é incerto. Para o
Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IBRE/FGV.
Brasil, deve ser enfatizado que a guerra
comercial, além dos possíveis efeitos na
demanda mundial, engloba os dois principais mercados de exportação do Brasil. No primeiro
semestre de 2018, a China respondeu por 27% das exportações brasileiras, seguida dos Estados
Unidos (12%) e da Argentina (8%). Tensões que se traduzam em redução no crescimento dos
principais parceiros irão resultar em perdas para o Brasil, que não são compensadas com
ganhos pontuais em setores específicos.
Lia Baker Valls Pereira
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8. Panorama Internacional
Muita calma nessa hora
O humor do mercado em relação à China varia de tempos em tempos. Nas fases positivas, é
lembrado como um país de forte crescimento, motor do comércio global, com grande
capacidade de investimento, ascendente na cadeia global de valor e que possui um projeto
organizado para aumentar a sua projeção externa de poder (econômico, político e cultural): um
desafiante, cada vez mais real, à posição hegemônica americana.
Já nas fases negativas, a China é um país com crescimento desbalanceado e insustentável,
viciado em crédito de qualidade obtusa, onde as estatísticas oficiais são forjadas, a taxa de
câmbio manipulada e os desequilíbrios financeiros cada vez mais intensos: o principal
postulante a epicentro da próxima grande crise econômica global.
Tipicamente, o humor do mercado oscila de acordo com os dados de crescimento: as
interpretações mais negativas emergem sempre que aparecem evidências de desaceleração.
Associe-se a isso um ambiente global inóspito e indicadores financeiros internos negativos: está
pronta a receita para o início da inevitável, e tantas vezes antecipada, derrocada chinesa.
Indicadores mais negativos têm, de fato, se avolumado. Do lado externo, ocorreu claro avanço
do contencioso comercial entre China e Estados Unidos, com a imposição de alíquotas de
importação em ambos os lados e ameaças cada vez mais estridentes de ampliação do seu
escopo. Em paralelo, o combate ao plano estratégico chinês de inovação e ascensão na cadeia
global de valor (o China 2025) fica cada vez mais evidente – e com ações que não partem
somente dos Estados Unidos.
Já do lado doméstico, os indicadores de atividade de alta frequência registraram contínua
desaceleração durante o primeiro semestre de 2018, particularmente mais intensa na indústria
(e, em específico, nas indústrias pesadas). Sinais mais negativos emergiram no mercado
imobiliário, com uma importante desaceleração das vendas e certa moderação nos preços.
Indicadores de investimento mostraram declínio. As métricas mais amplas de crédito3 estão em
contração e, no curto período desde o início de junho, a moeda chinesa (o renmimbi) perdeu
aproximadamente 5,0% em relação ao dólar americano.
É o início do fim? Certamente não! Já afirmamos em outras ocasiões que as diretrizes
estruturais estabelecidas pelo Partido Comunista Chinês (PCC) são claras: a transição do modelo
econômico é necessária e está longe de ser trivial, mas ainda assim será perseguida. A direção
indicada combina menor crescimento, aumento da participação relativa de consumo/serviços
em detrimento de indústria/investimentos e digestão de desequilíbrios previamente
acumulados – menos crédito, menos endividamento, menor repressão financeira, mais

3

O Total Social Financing, que combina tanto as operações bancárias como as não bancárias no shadow banking.
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regulação e diminuição da capacidade produtiva de certos setores. Em linhas gerais,
exatamente o que tem ocorrido....
Entendemos que análises menos superficiais possam derivar desconforto não tanto da direção,
mas sim da intensidade do ajuste. Essa lógica assume que o processo declarado de restrição
conjunta das políticas fiscal, creditícia e monetária durante 2018 seria excessivamente intenso,
podendo precipitar uma evolução disfuncional da economia.
Os postulantes dessa interpretação falham em reconhecer que os planos originais já foram
ajustados. No lado fiscal, o ritmo de consolidação do superávit primário é hoje muito menor do
que o ocorrido entre o final do ano passado e o início deste ano. Com o atual ritmo de
consolidação fiscal, a meta de déficit primário para 2018 (que passou de -3,0% em 2017 para
-2,6%) não deve ser alcançada – e isso não representa um grande problema, posto que as metas
fiscais não foram respeitadas nos últimos anos.
Do lado creditício, há um brutal ajuste que busca coibir o uso de instrumentos não bancários (o
shadow banking) e priorizar a emissão de crédito bancário. Tal expediente é salutar em termos
prudenciais (o crédito bancário é muito mais regulado), mas tem levado a restrições ao crédito
em determinados setores. No entanto, nos últimos dois meses tivemos vários cortes das taxas
de depósitos compulsórios e, mais ainda, alguns destes cortes foram direcionados – não por
acaso, para operações ligadas aos setores historicamente mais associados ao shadow banking.4
Por fim, em termos monetários temos observado uma leve tendência de recuo nas taxas de
mercado durante os últimos dois meses, lembrando que ainda se encontram aproximadamente
150bps acima dos níveis observados no mesmo período do ano passado. Mais importante do
que isso é que há clara evidência de mudança na gestão da política monetária: os juros
referenciais chineses não estão mais acompanhando elevações nas taxas básicas americanas,
levando a uma relevante diminuição do diferencial de juros entre as duas economias
(aproximadamente 80bps desde dezembro/2017).
Em conclusão, o debate correto não é sobre a derrocada da economia, mas sim sobre a
intensidade do ajuste que será engendrado pelo Governo. Correções de rota já estão em curso,
e certamente outras virão. Evidentemente, o cenário internacional está ficando cada vez mais
desafiador e os riscos de trajetória têm aumentado, como mostra o recente comportamento
da moeda. Mas isso é assunto para outro texto...
Lívio Ribeiro

Tais como pequenas e médias empresas, setores inovadores (biotecnologia, novos materiais, painéis solares) e certos
segmentos de infraestrutura.
4
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9. Observatório Político
O declínio dos estados, a nacionalização da política e o Exército brasileiro
As finanças do Rio de Janeiro entraram em colapso em 2016. Boa parte da liderança política
fluminense está agora na cadeia. O estado acéfalo se encontra sob intervenção federal desde
fevereiro em virtude da pavorosa situação da segurança pública. Já Minas Gerais, no dizer de
Maria Cristina Fernandes, jornalista do Valor Econômico, “está onde nunca esteve” por se
verem seus principais líderes políticos cercados pela Justiça,5 sem falar na péssima situação das
contas públicas. Não à toa, os governadores de Rio e Minas simplesmente sumiram do cenário
nacional.
É dessa forma que, num ano de eleições presidenciais e congressuais, apresentam-se ao
eleitorado brasileiro a segunda e terceira maiores economias e populações da Federação. Numa
tal conjuntura, com seus principais rivais à deriva, era para São Paulo estar nadando de braçada.
Mas não está. Por quê? Antes de responder a essa pergunta, cabe uma rápida digressão sobre
a relação dos estados com a União.
Como se sabe, a Carta de 1988 procurou descentralizar o poder político – em reação à
concentração imposta pelos militares – por meio da transferência de amplos recursos fiscais
para as unidades subnacionais. Todavia, a luta contra a inflação a partir de 1989 acabou por
entrar em conflito com o projeto descentralizador da nova Constituição. A queda radical da
inflação em 1995 desvelou a profunda crise fiscal dos estados. O governo FHC os ajudou no
esforço de saneamento das contas públicas, mas não sem cobrar um preço: a privatização de
empresas e bancos. Foi o primeiro passo – não planejado – de um amplo processo de
centralização, cuja principal expressão tem sido uma crescente carga fiscal, alcançada
frequentemente por meio de contribuições tributárias que não têm que ser compartilhadas
pela União com estados e municípios.
A Lei de Responsabilidade Fiscal, de 2000, foi outro passo importante do referido processo. Lula
deu continuidade ao mesmo processo através tanto do aumento da carga fiscal quanto do
Programa Bolsa-Família. O Bolsa Família, a política social eleitoralmente mais eficaz do período
2004-2016, foi decisivo para enfraquecer mais ainda os estados porque o governo petista
decidiu usar os municípios – não os estados – como base administrativa do programa. Por
último, a profunda recessão econômica de 2015-2016 e a fraca recuperação em 2017-2018
deixaram a grande maioria dos estados no chinelo em termos fiscais, tornando-os mais
dependentes do governo central e ainda mais fracos como atores políticos no plano nacional.
Ou seja, desde 1995, os estados, como um todo, têm definhado politicamente, ainda que haja

Maria Cristina Fernandes, “Minas estará onde nunca esteve”, Valor Econômico, 19/04/2018, disponível em
https://www.valor.com.br/politica/5465103/minas-estara-onde-nunca-esteve.
5
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considerável variação na influência de cada uma das 26 unidades federativas nos corredores de
Brasília.
Voltemos a São Paulo. Ainda que com alto endividamento, o estado conta com uma situação
fiscal e administrativa muito superior às de Rio e Minas. Geraldo Alckmin, governador até há
pouco, não tem problemas com a Justiça comparáveis aos de Luiz Fernando Pezão e Fernando
Pimentel (governadores do RJ e MG, lembram-se?). Seria o grande momento para São Paulo
imperar absoluto na política nacional e Alckmin ser um candidato presidencial altamente
competitivo. Mas não é o que se vê.
Sim, os problemas causados pelo envolvimento de Aécio Neves em um horripilante escândalo
de corrupção e a associação do PSDB de Alckmin ao impopular governo Temer têm contribuído
para o cambaleante desempenho do ex-governador de São Paulo na corrida presidencial.
Conquanto alguns renomados analistas, tais como Alberto Almeida, insistam em que São Paulo
levará o candidato tucano ao segundo turno, esta possibilidade parece cada vez mais
improvável. Para além do que poderá vir a acontecer com Alckmin, São Paulo não está tão
dominante na definição dos rumos da política nacional como foi nas eleições passadas.
Isso tem a ver com o PT. O PT nasceu em São Paulo e sempre foi conduzido por paulistas. As
necessidades políticas do partido no estado sempre se sobrepuseram às dos seus rivais,
sobretudo às do Rio. Porém, o mensalão e a Lava-Jato golpearam grandes líderes petistas de
extração paulista: Lula, José Dirceu, José Genoíno e Antônio Palocci. Além disso, por meio do
Bolsa-Família, a partir de 2006 o PT “nordestinizou-se”. Ainda que a maioria do eleitorado
paulista seja, hoje, antipetista, o depauperamento da substância paulista do partido resulta em
considerável perda de ativos políticos para São Paulo. Afinal, o PT é a grande criação da história
partidária brasileira.
O papel de Bahia, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Sul merecia também ser analisado em
detalhe, mas não há espaço aqui para tanto. Apenas para referir a um deles, onde estão os
líderes baianos na atual sucessão? Ou seja, os grandes estados, tradicionais atores políticos
desde a implantação da República, parecem estar mais fracos do que nunca no plano nacional.
Isso não é necessariamente ruim, pois significa que a política brasileira está mais nacionalizada
e menos paroquial. Todavia – e aqui vem a tragédia –, os grandes partidos, os atores que sempre
concorreram com os estados na determinação dos rumos do país, também estão muito
enfraquecidos. Lamentavelmente, a nacionalização da política decorreu da desmoralização
generalizada do sistema partidário.
A nacionalização – a promessa de ser a política estruturada em torno da provisão de bens
públicos a cidadãos de todos rincões do país – precisa de organizações políticas sólidas para
realizar esta aspiração. Essa seria a função primordial dos partidos. Como estão radicalmente
desmoralizados, não é à toa que parte da população começa a apelar para a última organização
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política nacional que ficou em pé: o Exército brasileiro. Isso é um equívoco, para o qual os
comandantes militares têm sabiamente alertado.
Para que o equívoco não resulte em desastre, é urgente a tarefa de (re)construção de partidos
de caráter nacional. O enfraquecimento político dos estados em Brasília continuará por conta
da inevitável entrada maciça da União na questão da segurança pública. Esse novo passo da
nacionalização precisará mais ainda de efetivas organizações políticas civis para que os
brasileiros possam voltar a viver em paz.
Octavio Amorim Neto - Professor da EBAPE/FGV

10. Em Foco IBRE: Resultado Fiscal Estrutural: Aspectos metodológicos e
updates
Este artigo corresponde a uma resenha e atualização dos resultados da dissertação de mestrado
de título “Resultado fiscal estrutural: desafios para uma nova meta orçamentária nacional”.
Dessa forma, os detalhes metodológicos e de base de dados podem ser consultados em Pinto
(2018).6
O resultado fiscal estrutural pode ser entendido como aquele resultado fiscal, seja nominal ou
primário, livre de influências do ciclo econômico e de fatores atípicos e não recorrentes.
Diversos países da União Europeia e o Chile adotam o resultado fiscal estrutural como objetivo
da regra fiscal a ser seguida, por se tratar de um indicador capaz de dimensionar a real direção
fiscal que o governo está perseguindo (se expansionista ou contracionista).
No Brasil, os primeiros estudos buscaram adaptar as metodologias internacionais à nossa
realidade nacional. Foi aí que sugiram as metodologias de cálculo do resultado fiscal estrutural
de autores como Gobetti et al (2010), Schettini et al (2011), Oreng (2012),7 dentre outros. Em
2016, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda (MF/SPE)8 divulgou a
primeira nota metodológica oficial com cálculo do indicador de resultado fiscal estrutural, e
atualmente a republica com periodicidade anual.
Estudos mais recentes – Borges (2017) e Gobetti (2014)9 – defendem a adoção do indicador de
resultado fiscal estrutural para fins de regra fiscal, como é feito em países da Europa e no Chile.
Ocorre que, apesar de a metodologia da MF/SPE ser bastante detalhada e cuidadosa, o
indicador ainda precisa ser melhor avaliado, para que se inicie uma discussão sobre a
possibilidade de torná-lo o objetivo de uma regra fiscal.

6

A dissertação de mestrado está disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/22979 .
Gobetti et al (2010), disponível em: http://bit.ly/2ftj1Xs. Schettini et al (2011), disponível em
https://bit.ly/2moY8SX. Oreng (2012) disponível em: https://bit.ly/2gl8Gxq.
8
Disponível em: https://bit.ly/2zNDSEc.
9
Borges (2017) disponível em: https://bit.ly/2NoEUZd e Gobetti (2014) disponível em: https://bit.ly/2Jybg1h.
7
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Assim, se faz necessário estimar o resultado primário fiscal estrutural para o Brasil, adaptando
a metodologia proposta pela MF/SPE, visando avaliar se o indicador é robusto a ponto de ser
capaz de se tornar uma regra fiscal (meta de resultado estrutural).
As adaptações têm por objetivo trazer maior transparência ao cálculo do indicador de resultado
fiscal estrutural, além de explicitar um problema metodológico que pode fragilizar o indicador.
Assim, constatou-se que alguns dados fiscais, necessários para a decomposição das receitas em
grupamentos, não vinham de fontes públicas de informação – como por exemplo, o Imposto de
Renda das pessoas físicas relativo ao ganho de capital –, sendo necessário a adaptação da
distribuição das receitas para cálculo das elasticidades. Além das adaptações em termos de
decomposição de receitas, neste artigo a metodologia da SPE foi aplicada considerando o PIB
efetivo, em vez do PIB potencial, como variável dependente para o cálculo das elasticidades.
Uma vez de posse das receitas separadas por grupamentos e das elasticidades dos grupos de
receitas em relação ao PIB (e ao preço do petróleo, em se tratando das receitas com royalties e
participações especiais), foi possível estimar o resultado fiscal estrutural para diferentes
metodologias de hiato do produto, com objetivo de verificar o quão sensível é o resultado fiscal
estrutural a mudanças do hiato, e para atualizar os resultados fiscais estruturais.
Dessa forma, foi calculado o resultado fiscal estrutural para o setor público consolidado
considerando as seguintes metodologias de hiato do produto (Gráfico 10):






10
11

Metodologia
Areosa:
Gráfico 10: Metodologias de Hiato do Produto
Corresponde
a
uma
adaptação da metodologia
proposta por Areosa (2008).10
Esta série de hiato foi
estimada por meio de função
de produção com suavização
via filtro de Kalman e controle
por horas trabalhadas.
Metodologia IPEA: Proposta
por Souza-Júnior e Caetano
(2013),11 o hiato foi estimado
por meio de função de
produção com suavização via
Fontes: IBRE/FGV, Braulio Borges, IPEA. Elaboração: IBRE/FGV.
filtro de Hodrick–Prescott
(HP).
Filtro HP: O hiato foi estimado por meio de suavização da série efetiva do PIB via filtro
de Hodrick–Prescott (HP).

Disponível em: https://bit.ly/2sonKFC.
Disponível em: https://bit.ly/2ms7DB0.
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Metodologia
Comissão
Europeia/Borges: O hiato do
produto calculado por
Bráulio Borges foi inspirado
na metodologia empregada
pela Comissão Europeia.

O método de divulgação do
resultado fiscal estrutural proposto
pela SPE é em proporção do
produto efetivo.12 Neste artigo,
porém, calculamos o indicador
seguindo
a
metodologia
internacional que apresenta os
resultados como proporção do
produto potencial – Gráfico 11.

Gráfico 11: Resultado Fiscal Estrutural do Setor Público
Consolidado – Em % do Produto Potencial

Fontes: IBRE/FGV, Braulio Borges, IPEA. Elaboração: IBRE/FGV.

A análise do impulso fiscal
(diferença em pontos percentuais do resultado fiscal estrutural) indica uma neutralidade
(próximo de zero) quando utilizamos as metodologias de hiato de Bráulio Borges, Filtro HP e
IPEA. No entanto, quando usamos a metodologia de hiato do produto da Areosa, o resultado
fiscal estrutural aponta para uma contração de 0,5 ponto percentual em março de 2018 em
relação ao mesmo período do ano anterior.
Analisando o impulso fiscal em
perspectiva histórica, é possível
observar que no ano de 2005,
seguindo metodologias de hiato do
produto
da
Comissão
Europeia/Borges, o impulso fiscal
indicou expansão, enquanto que em
outras metodologias foi observado
contração. Destaca-se que a
depender da metodologia de cálculo
do hiato do produto empregada, o
impulso
fiscal
pode
mudar
completamente em termos de
intensidade – Gráfico 12.

Gráfico 12: Impulso Fiscal do Setor Público Consolidado – Em
pontos percentuais do Produto Potencial

Fontes: IBRE/FGV, Braulio Borges, IPEA. Elaboração: IBRE/FGV.

Assim, foi constatado que, a
depender da metodologia de
A SPE divulga as informações como proporção do PIB efetivo. Embora neste artigo, tenha sido divulgado o resultado como
proporção do produto potencial, na dissertação de mestrado a análise foi feita com o resultado como proporção do PIB efetivo,
conforme SPE. A conclusão que se chega é de que o cálculo do resultado fiscal estrutural se assemelha muito ao da SPE, quando
medidos em função do produto efetivo.
12
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produto potencial utilizada para cálculo do indicador de resultado fiscal estrutural, este pode
mudar completamente seu resultado, gerando interpretações muito distintas. Por isso, o
estudo alerta para a urgente necessidade de uma metodologia de produto potencial mais
robusta, além de informações mais transparentes, para que o debate sobre a possibilidade de
se ter uma regra fiscal voltada para o indicador de resultado fiscal estrutural seja iniciado.
Vilma Pinto
Revisão Editorial do Boletim Macro IBRE: Fernando Dantas
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