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Eleição indefinida, ambiente externo mais turbulento 

As últimas semanas foram marcadas por novas turbulências nos mercados financeiros globais, 
parcialmente compensadas por algumas boas notícias nos indicadores domésticos. 

No ambiente externo, o destaque foi a forte desvalorização das moedas dos países emergentes, 
para o que contribuiu a crise turca. Ainda que esta possa ser creditada aos problemáticos 
fundamentos econômicos do país, a crise foi intensificada pelo anúncio do presidente 
americano, Donald Trump, de que os EUA vão dobrar as tarifas sobre importações de aço e de 
alumínio da Turquia, por conta de conflitos políticos entre as duas nações que tornaram o 
quadro ainda mais turbulento. A crise turca, por sua vez, estressou os mercados europeus, 
devido à preocupação com a situação dos bancos da região, bastante expostos ao risco de 
crédito de empresas e consumidores da Turquia, cuja solvência foi colocada em xeque pela 
desvalorização da lira. 

Esse foi mais um capítulo do movimento de piora das condições financeiras internacionais e da 
elevação da aversão ao risco de emergentes, que teve início em meados de março, com a 
revisão das expectativas do mercado financeiro em relação ao ritmo de alta dos juros nos 
Estados Unidos e do crescimento global fora dos EUA.  

Também faz parte desse quadro a intensificação da guerra comercial liderada pelos Estados 
Unidos, que tem produzido efeitos deletérios sobre a economia mundial, com possíveis reflexos 
sobre o desempenho da economia americana. De fato, os dados do comércio mundial mostram 
que já há uma desaceleração em curso. De acordo com a pesquisa do CPB World Trade Monitor, 
nos últimos três meses para os quais há valores divulgados (março, abril e maio), houve um 
recuo do comércio mundial de 0,7% em relação aos três meses anteriores, na série com ajuste 
sazonal. Nesta métrica, recuos ocorreram apenas no primeiro semestre de 2016 e agora nos 
meses de abril e maio. E as perspectivas para as próximas divulgações não são favoráveis. Isso 
é preocupante pois, sem dúvida, a robustez do comércio mundial foi fundamental para a 
manutenção do cenário de crescimento global dos últimos anos: uma guerra comercial mundial 
deve reduzir o crescimento econômico global no médio prazo. 

No todo, há, portanto, uma piora de cenário externo que vem afetando em particular os países 
mais dependentes de capitais estrangeiros, como Argentina e Turquia, mas que também traz 
uma mudança para pior no cenário para nações como o Brasil, em função de seus problemas 
fiscais e dificuldade de crescer. Não por outra razão, quando avaliamos outras economias 
latino-americanas com menores desequilíbrios macroeconômicos, vemos que a desvalorização 
das suas moedas tem sido bem menos intensa. 

Com relação ao ambiente doméstico no Brasil, vale destacar que os indicadores mais recentes 
de atividade econômica têm corroborado nossa expectativa de crescimento positivo no 
segundo trimestre deste ano. Depois de um período de pessimismo com relação à atividade 
econômica, por conta do impacto da greve dos caminhoneiros em maio, houve certa reversão 
nas projeções mais desfavoráveis, conforme foram sendo divulgados os indicadores referentes 
a junho. Algo semelhante ocorreu no front inflacionário, em que, após o choque registrado nos 
indicadores de junho, a inflação cedeu, podendo haver até deflação em agosto.   
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Não obstante as notícias mais favoráveis, estas não são suficientes para se traçar um cenário 
prospectivo menos nebuloso, pois as incertezas eleitorais dominam no curto prazo.  E, passadas 
as eleições, o desafio do próximo governo será hercúleo. Sem reformas fiscais profundas, não 
vamos conseguir reequilibrar as contas públicas e estabilizar a dívida pública. 

Não se deve descartar, portanto, que nos próximos meses o Brasil passe por momentos de 
estresse, fruto dessa combinação de um ambiente externo menos benigno e de uma eleição 
que precisa produzir um governo que deseje e seja capaz de fazer as reformas de que o país 
precisa: o espaço para procrastinar as reformas está se encurtando, o que torna o Brasil mais 
vulnerável aos choques externos.  

Em suma, o balanço de riscos segue negativo. Um resumo dos temas analisados neste Boletim 
inclui os seguintes destaques: 

1. A seção sobre atividade econômica discute a recuperação observada em junho, que veio 
em linha com as expectativas de nossos analistas, ratificando a projeção de crescimento do PIB 
no segundo trimestre de 0,3% TsT (1,2% AsA) e de 1,7% no ano de 2018. A composição do PIB 
foi ligeiramente modificada em relação à projeção anterior, com destaque para uma redução 
no crescimento da agropecuária e da indústria, compensada por alta mais forte de serviços e 
impostos. Porém, mesmo após a redução da projeção para agropecuária, a maior parte do 
crescimento observado no trimestre ainda é proveniente deste setor. (Seção 1) 

 

2. As sondagens mostram que os índices de confiança de julho recuperaram apenas uma 
fração das perdas expressivas ocorridas nos meses anteriores, que foram acentuadas pela greve 
dos caminhoneiros de maio. Em julho, o Índice de Confiança Empresarial avançou 0,9 ponto 
(1%) e o Índice de Confiança do Consumidor subiu 2,1 pontos (2,6%). Percebe-se uma melhora 
da conjuntura econômica pós-crise, com a evolução favorável do ISA Empresarial, que atingiu 
em julho o maior nível desde 2014. Apesar disso, a lentidão do ritmo de atividade e o aumento 
da incerteza política, com a proximidade das eleições, são elementos que devem conter o 
otimismo nos próximos meses. (Seção 2)  

 

3. O mercado de trabalho segue em trajetória de fraca recuperação. Mesmo com queda 
de 0,3 p.p. na taxa de desemprego da PNADC de junho, observou-se saldo negativo no CAGED 
de 664 vagas –  resultado surpreendentemente abaixo do esperado pela mediana de analistas 
–, aumento do mercado de trabalho informal e um preocupante movimento de saída das 
pessoas do desemprego para a inatividade. Mesmo com esse cenário desfavorável, a projeção 
de queda no desemprego para 2018 está mantida (média de 12,0% em 2018), impulsionada 
pela estimativa de alta do PIB de 1,7% para o ano. (Seção 3) 

 

4. A seção seguinte apresenta as estimativas do monitor de inflação para o IPCA e o IPCA-
15 de agosto, destacando as perspectivas para o fim do ano. Mesmo com uma projeção para o 
IPCA-15 de 0,10%, influenciada pelo aumento dos preços dos administrados, o IPCA de agosto 
deve apresentar taxa negativa, na esteira do cenário benigno para alimentos no IPA-10/FGV. 
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Essa dinâmica abre espaço para o IPCA registrar queda de 0,05% em agosto, o que pode levar 
a inflação a uma taxa inferior a 4,3% em 2018. (Seção 4) 

 

5. Na seção sobre política monetária, nosso analista argumenta que a resposta da 
economia à greve dos caminhoneiros, após os fortes efeitos de curtíssimo prazo, foi de retorno 
da atividade e da inflação para níveis anteriores a maio. A PIM teve uma queda de 11% em maio 
e um crescimento de 13,1% em junho. O IPCA cresceu 1,26% em maio e em junho apresentou 
forte desaceleração, subindo apenas 0,33%, com expectativas futuras controladas. Vale 
ressaltar que a crise e a reação do governo geraram quedas acentuadas no crescimento anual 
de 2018 e 2019. Porém, a projeção para a inflação de 2019 manteve-se relativamente 
inalterada. Isso leva a crer numa estabilidade da Selic no restante deste ano. (Seção 5) 

 

6. A seção sobre contas públicas discute as despesas discricionárias da União e sua 
importância para a sustentação do teto dos gastos.  A EC 95/16 determina que a despesa 
primária deve ser corrigida no máximo pela inflação acumulada até junho do ano anterior, 
tendo o gasto de 2016 como ano base. Respeitar a regra prevista na EC 95/16, sem realização 
de reformas direcionadas aos 90% de despesas obrigatórias, implica reduzir substancialmente 
as despesas discricionárias, até chegar a zero. No entanto, o fato de essas despesas serem 
classificadas como discricionárias não as torna irrelevantes a ponto de poderem ser zeradas. 
Portanto, estabelecer o nível mínimo de despesas discricionárias necessárias para não 
comprometer o funcionamento da máquina pública é de suma importância para definir até que 
ponto é possível sustentar o teto dos gastos, sem reformas e sem paralisar o governo. (Seção 
6) 

 

7. Na seção de setor externo, o destaque é o aumento expressivo das importações e 
exportações em julho de 2018, em relação ao mesmo mês do ano anterior, com crescimento 
de 49,5% e 21,9%, respectivamente. Em termos de volume, o crescimento das importações foi 
de 38,3% e o das exportações de 8,7%. O crescimento das importações se deve a compras de 
plataformas de petróleo no valor de US$ 3,3 bilhões. Sem as plataformas, a variação das 
importações cairia para 23,2%. Nas exportações, o aumento no volume e no preço das 
commodities explica grande parte do crescimento agregado. A China continua como a principal 
compradora das commodities brasileiras, registrando aumento na compra de soja, minério de 
ferro, petróleo, cobre e carnes. (Seção 7)  

 

8. Na seção internacional, os economistas Samuel Pessôa e Livio Ribeiro discutem os 
efeitos da reinflação americana na economia brasileira. Percebe-se que a inflação norte-
americana está reagindo conforme o avanço do crescimento interanual do salário por hora 
médio, refletindo os avanços e as “devoluções” deste indicador. Outro fator importante são os 
sinais de gargalos no mercado de trabalho, produzindo mais forças inflacionárias. A grande 
questão é a possibilidade de a inflação dos EUA surpreender o mercado, o que provocaria um 
aumento na incerteza, com repercussões negativas para os emergentes em geral e o Brasil em 
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particular (no caso brasileiro, agravadas pela indefinição quanto ao próximo presidente). (Seção 
8) 

 

9. Na seção do Analista Convidado, o tema é “As linhas de ação da política econômica”, de 
autoria de Manoel Pires. O texto discute como as atuais dificuldades conjunturais influenciam 
o debate dos presidenciáveis e como irão afetar o funcionamento do próximo governo. 
Questões sobre como o crescimento abaixo das expectativas, as políticas de aumento e 
reestruturação do crédito, a incerteza na desestatização das empresas de energia, o 
investimento público negativo e, principalmente, os desafios fiscais de cumprimento do teto 
irão facilitar ou não as ações no próximo mandato presidencial. (Seção 9)   

 

10.  E por fim, a seção Em Foco, de autoria de Bruno Ottoni Eloy Vaz e Tiago Cabral Barreira, 
discute os impactos da reforma trabalhista brasileira. (Seção 10) 

 

 

Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos  
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1. Atividade Econômica                                                                                                                                                                                    

 Recuperação da atividade econômica em junho sugere PIB positivo no 2º trimestre 

A atividade econômica mostrou 

recuperação em junho após o impacto 

negativo da greve dos caminhoneiros 

no mês anterior. De fato, a produção 

industrial registrou crescimento de 

13,1% em relação a maio, mais do que 

compensando as perdas com a 

paralisação. O mesmo ocorreu com o 

setor de serviços, que cresceu 6,6%, a 

maior taxa na variação mensal da 

série histórica. O comércio varejista 

ampliado, apesar de não ter 

recuperado o nível de abril, cresceu 

2,5% em relação ao mês anterior. O 

cenário observado veio em linha com 

as expectativas registradas no Boletim 

Macro de julho. Dessa forma, nossa 

projeção para o crescimento do PIB no 

segundo trimestre foi mantida em 

+0,3% TsT (+1,2% AsA), e em 1,7% 

para o ano de 2018.  

Apesar da manutenção de nossa 

previsão, a composição do PIB foi 

ligeiramente modificada em relação à 

publicação anterior. Dentre as 

atualizações realizadas, vale destacar 

uma redução no crescimento da 

agropecuária, puxada por um pior 

desempenho da pecuária, em conjunto 

com um crescimento mais fraco da 

indústria e mais forte de serviços e 

impostos. Mesmo após a redução da 

projeção para agropecuária, a maior 

parte do crescimento observado no 

trimestre é proveniente deste setor, como mostra o Gráfico 1. No lado da demanda, a trajetória 

do consumo e do investimento ao longo do ano são incertas, pois, a despeito de observarmos 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 
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juros básicos em níveis historicamente baixos, as taxas cobradas em empréstimos e 

financiamentos continuam elevadas, o que, junto com a indefinição político-eleitoral e um 

cenário internacional com conflitos geopolíticos e comerciais, faz com que consumidores e 

empresários ajam com cautela. 

O quadro prospectivo para a atividade econômica brasileira é desafiador. A agenda de reformas 

fiscais necessárias para reequilibrar as contas públicas do país continua indefinida e este quadro 

ainda se agravou com a greve dos caminhoneiros, impactando negativamente a confiança dos 

empresários e consumidores. A esse cenário desfavorável soma-se a questão do tabelamento 

dos fretes, que encarece principalmente os custos da indústria e do agronegócio, levando 

empresas e produtores a optar pela compra de suas próprias frotas de caminhões para escoar 

a produção, pressionando ainda mais o setor de transporte rodoviário em um contexto de alta 

ociosidade na economia. 

                  Silvia Matos e Luana Miranda 

2. Expectativas de Empresários e Consumidores 

A ressaca da greve 

Em julho, os índices de confiança 

recuperaram apenas uma fração das 

perdas expressivas ocorridas nos 

meses anteriores, que foram 

acentuadas pela greve dos 

caminhoneiros de maio. O Índice de 

Confiança Empresarial avançou 0,9 

ponto, para 91,6 pontos, e o Índice de 

Confiança do Consumidor subiu 2,1 

pontos para 84,2 pontos. 

A boa notícia é que a alta de julho foi 

disseminada entre os setores 

empresariais: houve avanço da 

confiança em 63% dos 49 segmentos 

pesquisados. Ainda assim, em somente 14 deles houve retorno aos níveis anteriores à crise, 

como mostra a Tabela 2. A timidez da reação reflete a combinação de melhora discreta das 

percepções sobre a situação atual e piora contínua das expectativas.  

Ao atingir o maior nível desde agosto de 2014, o ISA Empresarial sugere que a economia vai 

gradualmente retomando a trajetória ascendente após o susto de maio. O baque mais sério e 

persistente sobre as expectativas, por sua vez, indica que a greve teria contribuído para reduzir 

o potencial de crescimento da economia brasileira este ano, ao adicionar ingredientes de 

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

 

Fonte e elaboração: IBRE/FGV. 
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incerteza e desânimo, tendo reflexos importantes sobre as decisões de investimento e 

contratações.  

Na Indústria, a normalização dos estoques foi o fator preponderante para a recuperação da 

satisfação dos empresários. Em alguns segmentos, como os de derivados de petróleo, máquinas 

e equipamentos e outros equipamentos de transportes, os ganhos foram além do ajuste nos 

estoques e se refletiram numa alta do ISA para patamares superiores aos 100 pontos. No setor 

de Serviços, a maior contribuição para a alta do ISA veio do segmento de Informação e 

Comunicação, um possível reflexo do período eleitoral.  

Já no Comércio, o ajuste dos estoques após o período de crise foi insuficiente para mudar a 

opinião desfavorável dos empresários do setor com relação à tendência das vendas. A 

percepção é um pouco mais favorável nos segmentos de não duráveis, principalmente para 

alimentos, bebidas e fumo. Nos segmentos de duráveis, que evoluíam bem antes da greve, a 

situação piorou e não dá sinais de melhora.  

Entre os consumidores, a evolução favorável do Indicador de Compras de Duráveis em julho 

(4,5 pontos) é pequena diante da perda acumulada de 12,4 pontos nos três meses anteriores. 

A percepção de estagnação do mercado de trabalho e o aumento do uso de recursos de 

poupança para quitação de gastos correntes são sinais de que as famílias colocaram o pé no 

freio neste início de segundo semestre.  

Em síntese, a greve de maio atingiu a economia de duas formas: pelo seu efeito once and for all 

sobre o nível de atividade e pela piora das expectativas. A evolução favorável do ISA em julho 

sugere que o pior momento já passou e que a economia segue crescendo. Apesar disso, a 

lentidão do ritmo de atividade e o aumento da incerteza política com a proximidade das 

eleições são elementos que possivelmente devem conter o otimismo nos próximos meses.  

Tabela 2: Nível dos Indicadores em Julho Ainda Abaixo do Período Pré-Greve                                              
(Número de segmentos acima, iguais ou abaixo do nível de abril de 2018) 

 

Fonte e elaboração: IBRE/FGV. 
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Nas nossas projeções, nem mesmo no cenário mais otimista os índices de confiança retornariam 

até o final do ano ao nível neutro dos 100 pontos. Os olhares se voltam ao novo governo e em 

como os agentes econômicos perceberão seus primeiros passos. O espaço para experimentos 

é pequeno e as medidas terão de vir de forma rápida e consistente. 

   Aloisio Campelo Jr. e Viviane Seda Bittencourt 

3. Mercado de Trabalho                                      

Desalento amplia queda do desemprego 

A taxa de desemprego da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (PNADC) de junho registrou o 

nível de 12,4%, uma queda de 0,3 p.p. 

em relação a maio (12,7%). O resultado 

de junho é o mesmo projetado pelo 

IBRE no mês, e inferior à mediana de 

analistas (12,6%). Com ajuste sazonal, 

houve queda de 0,1 p.p., de 12,4% para 

12,3%, de maio a junho (Gráfico 3). O 

rendimento habitual do trabalho 

surpreendeu no mês, com crescimento 

real de 2,0% no interanual de junho/17 

a junho/18 (eliminado da amostra o 

outlier em junho/17). Esperávamos 

uma alta de 0,6% para esse indicador. 

O crescimento favorável da renda foi 

puxado pelos fortes reajustes nominais 

do mês, que mais do que 

compensaram os efeitos da corrosão 

inflacionária gerada pela greve dos 

caminhoneiros. Os reajustes salariais 

mais fortes, apesar do efeito greve, 

podem levar a revisões mais otimistas 

do cenário de massa salarial e 

rendimentos para 2018. 

Já o saldo de emprego formal medido 

pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) registrou perda líquida de 664 

vagas em junho, um resultado surpreendentemente abaixo do esperado pela mediana de 

analistas. O número dessazonalizado de junho representa perda líquida de 32.496 vagas 

Gráfico 3: Taxa de Desemprego 2018 (%) 

 

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

Gráfico 4: Saldo CAGED 

 

Fonte: CAGED (MTE). Elaboração: IBRE/FGV. 
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(Gráfico 4), encerrando o 2ºtri do ano com um resultado decepcionante de 14.842 novas vagas 

(saldo dessazonalizado acumulado de abril a junho). Esse resultado fraco do 2º tri tem motivado 

uma revisão mais pessimista do saldo CAGED acumulado em 2018. No início deste ano, 

esperávamos um saldo anual de 658 mil vagas geradas, número que se reduziu para cerca de 

400 mil na projeção mais recente (agosto/18). 

Neste 2º tri, notamos dois movimentos 

importantes no mercado de trabalho 

brasileiro. De um lado, percebemos na 

PNADC um ritmo intenso de queda da 

População Desocupada (PD) (-5,3% de 

março a junho), bem como da taxa de 

desemprego (de 13,1% para 12,4% de 

março a junho). De outro, notamos um 

ritmo muito fraco de geração de 

empregos formais CAGED, como 

podemos observar no Gráfico 5. De 

fato, tanto o estoque de emprego 

formal do CAGED como a População 

Ocupada (PO) formal da PNADC ainda 

apresentam variação acumulada 

negativa (em termos de variação média de 12 meses contra a média dos 12 meses anteriores).  

Na verdade, essa expressiva queda da PD, de 5,3%, sinaliza uma fraca recuperação do mercado 

de trabalho doméstico, caracterizada por dois fenômenos. Primeiramente, se observa um 

movimento de forte de geração de empregos informais, entre os quais o emprego sem carteira 

assinada e conta própria, que ameniza a fraca criação de empregos formais. Como 

consequência dessa fraca recuperação, observamos, como segundo fenômeno, a saída de 

pessoas do desemprego para a inatividade, ocasionando queda da População Economicamente 

Ativa (PEA). O recuo da PEA indica aumento do total de desalentados na economia. Podemos 

notar a dimensão desses dois fatores na Tabela 3. Observamos na tabela que a PO formal 

registrou queda de 0,24% no período de março a junho. A PO informal mais do que compensou 

essa queda da PO formal, com crescimento de 1,2%, levando à modesta expansão de 0,7% da 

PO total. O efeito desalento pode ser notado na queda da PEA de 0,1% no período.  

A saída de pessoas desalentadas para a inatividade no 2º trimestre vem impactando 

negativamente o ritmo de crescimento interanual da PEA em 2018. Em junho, a PEA observou 

crescimento interanual de 0,46%, número inferior aos 1,11% registrados em março. Essa 

desaceleração interanual da PEA de março a junho foi o principal fator explicativo para a queda 

da taxa de desemprego no período. Para um cenário de crescimento constante da PO, caso a 

Gráfico 5: Comparação Estoque Emprego CAGED X PO 
Formal PNADC (variação média móvel 12 meses, %) 

 

Fontes: PNADC (IBGE); CAGED (MTE). Elaboração: IBRE/FGV. 
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PEA mantivesse esse ritmo de crescimento interanual de março, o desemprego teria caído de 

13,1% para 13,0%.  

O cenário de efeito desalento e aumento da inatividade nos leva a manter a projeção de 

tendência baixista do desemprego para o final de 2018, mesmo diante de um cenário de 

atividade mais fraca e de maiores incertezas políticas. A taxa de desemprego deve alcançar 

10,9% em dez/2018 (média de 12,0% em 2018), como podemos notar no Gráfico 3. Esperamos 

que o desemprego siga em queda ao longo de 2018, puxado pelo crescimento de 1,7% do PIB 

projetado para o ano. 

              Fernando Holanda Barbosa Filho e Tiago Cabral Barreira 

4. Inflação   

E a desaceleração continua... 

Sem novas fontes de pressão inflacionária, o IPCA continuará a apresentar desaceleração em 
agosto. Após registrar o pico inflacionário do ano em junho, com alta de 1,26%, o IPCA 
desacelerou para 0,33% em julho. Para agosto, a coleta do Monitor da Inflação indica que não 
só há espaço para nova desaceleração, como também pode haver taxa negativa. 

O Monitor da Inflação antecipou, para o IPCA-15 de agosto, alta de 0,10%. Este número, 
apresentado como prévia do IPCA deste mês, segue influenciado por aumentos de preços 
administrados.  

Nos últimos dois meses, a tarifa elétrica, por exemplo, apresentou destacada contribuição para 
a formação do IPCA. Em junho, a troca para a bandeira vermelha ‘patamar 2’ foi a principal 
razão para o aumento. Em julho, contribuíram para a elevação da taxa de energia aumentos 
nas cidades de São Paulo e Curitiba. Já em agosto é a vez das revisões tarifárias em Belém e 
Vitória.  

Para a estimativa do IPCA-15 deste mês, a energia elétrica registrou variação média de 4,7%. 
Para o final de agosto, quando boa parte dos reajustes já tiver sido captada pelo índice, a 
variação média de energia recuará para 1,5%, desaceleração que abrirá espaço para que o IPCA 
encolha aproximadamente 0,12 ponto percentual – o que, mantido tudo mais constante, já 
garantiria taxa negativa este mês.  

Tabela 3: Evolução dos Indicadores PNADC (em milhares) 

 

Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: IBRE/FGV. 
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Além disso, as chances de ocorrer taxa negativa para o IPCA de agosto aumentam quando 
analisamos o resultado do IPA/FGV. O indicador confirma que o cenário para alimentos 
continua benigno.  

Segundo o IPA-10 de agosto, os alimentos in natura caíram 9,1%, acelerando a queda de forma 
relevante em relação a julho, quando tubérculos e frutas ainda apresentaram queda de 4,5%. 
Nesse segmento, o destaque foi o item ovos, que, após subir 11,3% em julho, caiu 15,1% em 
agosto, dissipando efeitos remanescentes da greve dos caminhoneiros.  

Ainda no grupo alimentação, os alimentos processados encontraram a mesma trajetória e, após 
alta de 4,8% em julho, registraram queda de 0,36% em agosto. Nesse grupo, as principais 
influências para a desaceleração partiram da carne bovina, cuja taxa passou de 4,7% para -1,6%, 
e da carne de aves, cujos preços desaceleraram de 9,3% para -3,3%.  

Ademais, a pecuária reforça a chance de inflação baixa este mês por meio dos preços dos 
laticínios, o que também amplia a participação das proteínas na desaceleração do IPCA. Para 
ilustrar tal contribuição, o preço do leite industrializado, que avançou 13% em julho, caiu 1,01% 
em agosto, sendo que ainda há espaço para quedas maiores à medida que a aproximação da 
primavera trouxer chuvas mais regulares, melhorando as condições das pastagens. 

Observa-se assim que a descompressão registrada na taxa dos alimentos no IPA/FGV partiu das 
proteínas em geral, que são itens de peso no orçamento doméstico e que podem contribuir 
para manter o grupo alimentação com taxa negativa no IPCA de agosto. 

No Monitor da Inflação, as estimativas diárias para o IPCA de agosto, sobretudo em sua versão 
ponta, já começaram a registrar quedas mais intensas nos preços das proteínas, de acordo com 
o que vem sendo antecipado pelo IPA/FGV.  

Essa dinâmica abre espaço para que o IPCA registre em agosto queda de 0,05%, podendo ser 
esta a menor taxa a ser registrada pelo índice oficial este ano. Se esse resultado for confirmado, 
a taxa em 12 meses passará de 4,48% para 4,23%, abrindo espaço para acomodar no final de 
2018 taxa não superior a 4,3%. 

         Salomão Quadros e André Braz 

5. Política Monetária    

Reforça-se a expectativa de estabilidade da Selic no restante do ano 

Em maio último a economia brasileira foi submetida a um importante choque de oferta. Como 
acontece nas ocasiões em que surge um choque desse tipo, a greve dos caminhoneiros 
acarretou, de imediato, forte contração da atividade econômica e acentuada alta da inflação. 
Tais movimentos, porém, foram rapidamente revertidos, como ilustram os Gráficos 6 e 7 
abaixo.  
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O Gráfico 6 mostra a evolução mensal da 
produção industrial desde janeiro de 
2017. Como é possível observar, na maior 
parte do período, as taxas mensais de 
variação da produção foram modestas. 
Em maio, porém, a indústria sofreu 
contração bastante expressiva, de 11,0%. 
No mês seguinte o movimento foi na 
direção contrária, em intensidade 
também bastante significativa, de 13,1%. 
Os números mostram, portanto, que a 
atividade econômica, aqui representada 
pela produção industrial, experimentou o 
que se pode chamar de uma recuperação 
em V.  

O Gráfico 7, no qual se apresentam as 
taxas mensais de variação do IPCA observadas até julho e projetadas daí por diante (estimativas 
Focus) até o final do corrente ano, permite-nos dizer que, no tocante ao comportamento da 
inflação, a recuperação também se deu em V – neste caso, um V invertido, com o vértice para 
cima.  

Foram semelhantes, portanto, as 
respostas da atividade econômica e da 
inflação ao choque de maio. Contudo, é 
fundamental notar uma diferença 
importante entre as duas respostas. No 
caso da atividade, a greve dos 
caminhoneiros e seus desdobramentos 
imediatos, particularmente em razão das 
reações do governo (introdução de frete 
mínimo e subsídio ao consumo de diesel), 
acabaram representando expressivo 
aumento das incertezas de modo geral, 
levando muitos a imaginar, para o futuro 
próximo, certa predominância de soluções 
populistas para nossos problemas 
econômico-sociais. Esse aumento do grau de incertezas veio acompanhado de uma visão mais 
pessimista acerca do crescimento econômico. Afinal, incerteza elevada inibe investimentos.  

Para ilustrar, podemos lembrar que, em meados de maio, a projeção Focus de crescimento para 
2018 era 2,5%. A última informação disponível indica 1,49%. Quando se pensa em 2019, a 
revisão das estimativas trouxe o crescimento esperado de 3,0% para 2,5%. Isso sugere que o 

Gráfico 6: Produção Industrial                                                       
(variação mensal, dados dessazonalizados, %) 

 

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 

Gráfico 7: IPCA e Mediana das Projeções Focus                                                      
(variação mensal, dados dessazonalizados, %) 

 

Fontes: IBGE; Focus / BCB. Elaboração: IBRE/FGV. 
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evento de maio e seus desdobramentos produziram efeitos mais duradouros do que à primeira 
vista se imagina.  

A diferença acima mencionada tem a ver com o fato de que não se notam efeitos mais 
permanentes no caso das expectativas e das projeções de inflação. A Tabela 4 mostra que 
pouco variaram as expectativas de inflação para 2019 (segundo a pesquisa Focus) entre meados 
de maio e agora, o mesmo podendo ser dito a respeito das projeções de inflação divulgadas 
pelo Banco Central nas notas das reuniões do Copom. Por certo, a generalizada previsão de 
enfraquecimento da atividade econômica concorre para a obtenção desses resultados.  

Parece confirmar-se, assim, a expectativa de estabilidade da taxa Selic no restante do ano. 

                      José Júlio Senna 

6. Política Fiscal 

Despesas discricionárias da União: não obrigatórias, porém relevantes 

Desde a recessão econômica iniciada em meados de 2014, o governo vem enfrentando 

dificuldades para gerar resultado primário positivo. Dessa forma, devido à forte retração da 

economia e, consequentemente, das receitas primárias recorrentes, para que a meta de 

resultado primário fosse cumprida a União gerou receitas não recorrentes, como, por exemplo, 

a criação de programas especiais de regularização tributária, repatriação e concessões; e 

reduziu substancialmente o nível dos investimentos. 

Se, até 2016, os cortes das despesas e aumento das receitas não recorrentes ocorreram por 

imposição da meta de resultado primário, hoje em dia, além da meta, existe o teto dos gastos.  

Assim, a EC 95/16 impõe um peso maior para que o ajuste necessário para equilibrar as contas 

públicas seja feito não só pelo lado das receitas, mas também pelo dos gastos. 

A EC 95/16 determina que a despesa primária deve ser corrigida pela inflação acumulada até 

junho do ano anterior, tendo o gasto de 2016 como ano base. Assim, respeitar essa regra 

implica, necessariamente, congelar a despesa em termos reais. 

Tabela 4: Expectativas e Projeções de Inflação para 2019 (%) 

 

Fonte: Focus / BCB. Elaboração: IBRE/FGV. 
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Há no Brasil uma estrutura de gasto primário em que cerca de 90% das despesas são 

obrigatórias e apenas 10% são discricionárias. Dessa forma, respeitar a regra prevista na EC 

95/16 sem realização de reformas direcionadas aos 90%, correspondente às despesas 

obrigatórias, implica reduzir substancialmente as despesas discricionárias, até chegar a zero. 

O ponto é que o fato de essas 

despesas serem classificadas 

como discricionárias não as 

torna irrelevantes ao ponto de 

serem zeradas. Os 

investimentos já caíram quase 

pela metade entre 2014 e o 

primeiro semestre deste ano, 

saindo de 1,3% do PIB para 

0,7%. Já as outras despesas 

discricionárias se mantiveram 

em torno de 1,1% do PIB no 

período – Gráfico 8. Cumpre 

notar que, dentro desse 1,1% do 

PIB, constam despesas com 

alimentação dos presidiários, 

controle do tráfego aéreo, água, energia elétrica, material de consumo, comunicação e 

processamento de dados, etc. 

Se entendermos que os investimentos não podem se contrair mais (o investimento líquido do 

governo central, isto é, descontada a depreciação, foi negativo em R$ 16 bilhões em 2017) e 

que não há mais espaço para cortes nos outros gastos discricionários (que oscilaram em torno 

da média de 1,1% do PIB nos últimos anos e, ainda assim, houve episódios de falhas no 

funcionamento da máquina pública, como atrasos de bolsas CNPQ, problema na emissão de 

passaportes, etc.), aceitamos que o mínimo para as despesas discricionárias deve ser algo em 

torno de 1,8% do PIB. 

Assim, compreender o nível mínimo de despesas discricionárias necessárias para não 

comprometer o funcionamento da máquina pública é de suma importância para definir até que 

ponto é possível sustentar o teto dos gastos, sem reformas e sem paralisar o governo. 

                                         Vilma Pinto  

 

 

 

Gráfico 8: Evolução das Despesas Discricionárias da União 

(Dados em porcentagem do PIB) 

 

Fontes: MF/STN e BCB. Elaboração: FGV IBRE 
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7. Setor Externo 

O caso das plataformas de petróleo e a balança comercial de julho 

As importações aumentaram 49,5% e as exportações 21,9% entre julho de 2017 e 2018. Em 
termos de volume, o crescimento das importações foi de 38,3%, e o das exportações de 8,7%. 
Sinal de aquecimento da atividade doméstica (aumento das importações) e de trajetória de alta 
nas exportações? 

O elevado crescimento das importações está associado às compras de plataformas de petróleo 
no valor de US$ 3,3 bilhões, sendo uma originária do Brasil (US$ 1,6 bilhão), o que, apesar de 
parecer estranho, é uma prática contábil do sistema; e outra da China (US$ 1,6 bilhão). Se 
retirarmos as plataformas, a variação das importações na comparação mensal cai para 23,2%.  

O Gráfico 9 mostra a variação do volume importado por categoria de uso da indústria de 
transformação. O peso das plataformas explica o crescimento de 223,5% das importações de 
bens de capital na comparação mensal, levando à liderança desta categoria quando se compara 
o acumulado no ano até julho de 2017 e 2018 (62,2%). Com esse resultado, deve-se ter cautela 
ao analisar o aumento na taxa de investimento no país, já que o peso das plataformas pode 
fazer diferença no cálculo da FBCF, sem caracterizar exatamente uma reação do investimento 
pelo lado da demanda.  

Observa-se que as importações de 
bens intermediários, que indicam o 
nível de atividade, aumentaram 13,9%, 
a segunda maior alta no ano, após 
terem recuado em maio e crescido 
1,2% em junho. No entanto, 
confrontando-se com os sinais de 
desaceleração da indústria de 
transformação, esse aumento não 
deve ser sustentado nos próximos 
meses. O receio de desvalorizações 
cambiais, associadas ao cenário incerto 
das eleições, pode ter antecipado as 
compras. Quanto aos bens duráveis de 
consumo (automóveis), o aumento de 
35,3% no acumulado do ano e de 
43,8% na comparação dos meses de julho é explicado pelo fim do Inovar Auto, que elevava em 
30 pontos percentuais o IPI pago sobre carros importados, exceto do Mercosul e do México.  

Nas exportações, o aumento no volume e no preço das commodities lidera o crescimento do 
agregado. No acumulado do ano, porém, a variação no volume exportado de commodities e 
não commodities é o mesmo (2,6%), conforme mostra o Gráfico 10.   

Gráfico 9: Variação (%) nos Índices de Volume 
Importados pela Indústria de Transformação por 

Categoria de Uso 

 

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IBRE/FGV. 
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A China continua como a principal 
compradora das commodities 
brasileiras e registrou aumento não 
somente nas matérias-primas 
tradicionais, como soja em grão, 
minério de ferro e petróleo, mas 
também variações acima de 100% para 
minério de cobre e carnes, que 
passaram a figurar entre os dez 
principais produtos de exportação para 
o país asiático. A política protecionista 
de Trump influenciou o preço da soja e 
o aumento das suas vendas. No entanto, 
não há motivos para supor que esses 
ganhos irão permanecer na presença de 
um acirramento das tensões comerciais que levem à desaceleração da demanda mundial, em 
especial da China. 

O efeito plataforma de petróleo também está presente nas exportações. Em termos da 
influência na comparação mensal, o impacto foi pequeno. Sem plataforma, as exportações 
teriam crescido 21,1% e, com a plataforma, cresceram 21,9%. No entanto, a venda de uma 
plataforma para Cingapura colocou o país como o terceiro principal mercado de exportação 
brasileira em julho, ultrapassando o lugar ocupado pela Argentina desde 2008. A crise na 
Argentina levou a um recuo de 24% das vendas brasileiras para o país.  

Ressalta-se que as compras e vendas de plataformas de petróleo são frequentemente 
operações de caráter contábil, que são legítimas, mas que tendem a distorcer os fluxos 
tradicionais de exportações e 
importações. O objetivo aqui é o de 
chamar atenção para esse fato. 

Duas considerações finais. As recentes 
turbulências na Turquia, as elevações 
de juros nos Estados Unidos e as 
incertezas no cenário eleitoral 
brasileiro têm levado a uma trajetória 
de desvalorização cambial (Gráfico 11), 
que auxilia as exportações. Entretanto, 
a presença de constante volatilidade 
cambial não é favorável para o cálculo 
da rentabilidade dos operadores de 
comércio exterior, o que prejudica os 
fluxos de comércio. Não chegamos 
ainda a esse cenário.  

Gráfico 10: Variação (%) no Índice de Preço e de Volume 
das Commodities e Não-Commodities 

 

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IBRE/FGV. 

Gráfico 11: Índice da Taxa de Câmbio Efetiva Real* 

 

* A cesta de moedas se refere aos países/áreas: Estados Unidos; China; 

Japão; Argentina; zona do euro; e, Reino Unido.                                         

Fontes: Bloomberg; Banco Central. Elaboração: IBRE/FGV. 
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A segunda consideração se refere aos resultados do balanço de pagamentos do primeiro 
semestre, que reforçam a hipótese de que o Brasil ainda possui um colchão de segurança para 
choques externos temporários. Em junho, o saldo em transações correntes foi positivo pelo 
quarto mês consecutivo, mas o saldo do balanço de pagamentos foi negativo, o que levou a 
uma perda de reservas de US$ 3 bilhões. Nada que assuste, pois as reservas internacionais se 
recompõem e estão em US$ 380 bilhões nos dias iniciais de agosto. Não se especula aqui sobre 
as interpretações do mercado quanto ao futuro cenário eleitoral, que poderiam levar à saída 
de capitais. 

                Lia Baker Valls Pereira 

8. Panorama Internacional  

Corrida de gato e rato entre economia doméstica e reinflação americana 

A piora de maio no mercado doméstico veio da conjunção de inúmeros fatores: greve dos 

caminhoneiros e demissão de Pedro Parente da Petrobras, com enorme demonstração de 

fragilidade do governo Temer; diversos gestores respeitados do mercado financeiro apostando 

que o país não irá arrumar o desequilíbrio fiscal em seguida às eleições; pesquisas eleitorais 

apontando as enormes dificuldades, naquele momento, de consolidação da candidatura de 

Geraldo Alckmin (fato revertido posteriormente); contágio de países emergentes – Argentina e 

Turquia – com crises claras de balanço de pagamentos.  

Esses fatores geraram um estresse no mercado que, em alguns momentos, chegou a precificar 

elevações de Selic ainda este ano – com inflação comportada e atividade fraquíssima – de 2,5 

pontos percentuais. O mercado passou a considerar que o regime monetário do país iria ser 

mudado e que o Banco Central passaria a empregar a política monetária para controlar o 

câmbio e não mais para operar o sistema de metas de inflação. 

Além dos motivos elencados no parágrafo anterior, que deflagraram o estresse de mercado em 

maio-junho, houve um fator adicional particularmente importante: a divulgação no final de 

maio dos dados de mercado de trabalho da economia americana referentes a abril. Eles 

mostraram uma aceleração da taxa de crescimento interanual do salário por hora médio pago 

pelo setor privado para 2,7%. 

Parte da calma atual do mercado deve-se à “devolução” dessa aceleração: o indicador em junho 

andou de lado e em julho caiu para 2,6%. De qualquer forma, o evento de maio mostrou que a 

reação imediatamente posterior ao impacto de uma surpresa inflacionária na economia 

americana será forte. 

Sobram sinais de gargalos no mercado de trabalho americano. Além da evidência casual – falta 

de caminhoneiros, falta de enfermeiros, entre outras –, todas as estatísticas quantitativas estão 

próximas das máximas históricas ou marcam os novos máximos: taxa de desemprego (com 

níveis mínimos de curto prazo e níveis de longo prazo ainda mostrando alguma pequena folga); 

trabalhadores em tempo parcial por não terem encontrado trabalho em tempo integral; criação 
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de vagas; trabalhadores que se demitem pois encontraram emprego melhor; oferta de postos 

de trabalho (superior ao número de trabalhadores desempregados); trabalhadores que no mês 

anterior estavam fora da força de trabalho e no mês seguinte estão empregados, entre tantas 

outras. 

Na superfície dos dados, o que temos é um longo e suave processo de elevação da inflação, 

tanto ao produtor quanto ao consumidor, muito menos claro no núcleo de inflação ao 

consumidor. O mesmo se pode afirmar para os salários. As diversas medidas de custo do 

trabalho indicam uma subida suave, mas consistente. 

As melhores estimativas que conseguimos fazer da curva de Phillips da economia americana 

sugerem que ela está em pleno funcionamento. No entanto, principalmente em função das 

expectativas muito ancoradas, o processo de reinflação para 2019 ainda é bastante moderado: 

com taxas de desemprego atingindo 3% no final do próximo ano, prevemos que o núcleo do 

PCE não passará de 2,2-2,3%. Pouco acima da meta. Não assusta, principalmente em função do 

elevado número de trimestres em que houve frustração da meta para o lado oposto e em 

seguida a avisos do FED de que há simetria em seus “erros”. 

Se o processo de reinflação americana ocorrer na forma prevista pelo mercado e como tem 

ocorrido nos últimos anos, teremos, do lado de cá do Equador, tempo para gerir nossas querelas 

políticas, eleger um político reformador e arrumar a casa fiscal – condições para estarmos 

melhor preparados para a plena normalização monetária dos mercados globais que está a 

caminho. 

O risco é haver alguma não linearidade que os modelos não captam. Olhando os dados e 

avaliando um conjunto de evidências casuais, parece ser o caso. Preocupa. 

            Samuel Pessôa e Lívio Ribeiro 

9. Analista Convidado 
As linhas de ação da política econômica 

O período eleitoral concentra, com razão, a atenção de toda a sociedade por mexer com os 

anseios sociais e ser sempre uma forma de renovar a esperança no futuro do país e na melhora 

das condições de vida. Boa parte dos analistas investe bastante tempo em prospectar futuro a 

partir de programas partidários e da construção das bases de apoio político. 

Ao mesmo tempo em que há muita atenção no futuro pós eleição, existe menor atenção no 

que está ocorrendo no dia a dia da política econômica. E o fato é que muito do que está 

acontecendo agora pode facilitar ou dificultar o trabalho do próximo governo. Nesse sentido, é 

importante não perder de vista os acontecimentos da política econômica brasileira nas últimas 

semanas. 
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O ponto de partida dessa análise é o crescimento decepcionante de 2018 em um contexto em 

que o governo dispõe de pouquíssimos instrumentos de política econômica. Por um lado, a 

política monetária encontra-se em uma zona de estabilidade em função das expectativas de 

inflação estarem próximas à meta. Por outro, a política fiscal está amarrada pela necessidade 

de um conjunto de reformas que buscam estabilizar o crescimento da razão dívida-PIB. 

Para este ano, restaram algumas medidas pontuais de estímulo à atividade econômica, em sua 

maior parte de caráter regulatório e no crédito. Também é possível avançar em alguns temas 

de natureza financeira e fiscal que busquem destravar questões delicadas que, se não forem 

resolvidas, voltarão à mesa do próximo governo, contribuindo para interditar a desafiadora 

agenda que já está posta. 

Na linha das medidas pró atividade, o governo ampliou o limite de financiamento com recursos 

do FGTS, anunciou o início das operações de crédito consignado com garantia do FGTS por parte 

do BB e da Caixa e estuda uma capitalização da Caixa que pode evitar a retração das operações 

financeiras da instituição no segundo semestre. Essas medidas devem levar algum tempo para 

se tornarem operacionais, mas o importante aqui é que cabe um aprendizado. 

Em 2016, o governo federal havia anunciado um conjunto de medidas que buscava reestruturar 

o mercado de crédito em ações de curto e longo prazo: reorientação das linhas de crédito 

direcionado, empréstimo consignado com recursos do FGTS, redefinição do papel dos órgãos 

públicos nos acordos de leniência e regulamentação do distrato. 

Com a mudança de governo, houve uma revisão de prioridades que focou em medidas 

institucionais com efeitos de longo prazo, como o cadastro positivo e a nova lei de falências. Da 

agenda anterior, manteve o interesse em regulamentar o distrato. Nenhuma dessas medidas 

institucionais foi implementada ainda. Com perspectiva de curto prazo, após muita hesitação, 

o governo liberou os saques do FGTS e do PIS-PASEP, um inquestionável sucesso. 

Apesar de tratar de temas muito importantes, é necessário entender que a política econômica 

deve atuar em várias dimensões e em várias frentes. Primeiro, porque o governo não possui 

controle sobre o resultado da agenda que requer tramitação no Congresso Nacional. Segundo, 

porque várias medidas possuem grande defasagem entre a sua implementação e o início dos 

seus resultados. Com as novas medidas, o governo agora revisa a agenda e tenta equilibrar o 

curto e o longo prazo no que é possível, dada a exiguidade de tempo. 

Pelo lado financeiro, os temas variam entre a desestatização das companhias de distribuição de 

energia elétrica, pendente de aprovação no Congresso Nacional, e o acordo de cessão onerosa 

da Petrobras, por exemplo. Seria um grande avanço resolver algum desses temas, pois eles 

custam bastante aos cofres públicos e sua eventual solução desinterdita parte da agenda do 

próximo governo. 
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No front fiscal, os desafios parecem aumentar. A partir da perspectiva de que no próximo ano 

o teto de gastos deve se tornar bastante restritivo, os grupos de poder estão disputando o 

último espaço do orçamento. A subvenção ao diesel, que em 2018 deve custar R$ 9,5 bilhões, 

pode ser mantida para 2019. O STF aprovou para si um reajuste de 16,3% que será o ponto de 

partida para as demais carreiras iniciarem a pressão por aumentos salariais. Além do seu 

impacto fiscal imediato, há risco de contaminar a proposta de adiamento do reajuste salarial 

dos servidores para 2019. Adicionalmente, me parece bastante difícil ocorrer um debate 

racional sobre o salário mínimo em 2020 nesse contexto. 

O investimento público líquido 

(descontando a depreciação do 

estoque de capital público) está 

negativo desde 2015. É possível que 

o investimento líquido seja negativo 

em um ano de maior contenção 

fiscal, mas isto não parece factível 

por período tão prolongado como 

está ocorrendo. Em um ambiente em 

que as despesas se tornam 

incomprimíveis, a política pública 

começa a ser operacionalizada por 

meio de renegociações de dívidas 

tributárias, um subsídio às avessas e 

muito pouco transparente. A revisão do teto de gastos me parece inevitável. 

O governo encaminhou um importante Projeto de Lei sobre tributação de Imposto de Renda. 

Essa medida já havia sido rechaçada no ano passado. Me parece que o melhor é que esse 

projeto faça parte de uma negociação política já na transição para o novo governo, como parte 

de um primeiro pacote fiscal. 

O conjunto das ações de política macroeconômica no próximo ano deve ser restritivo em um 

ambiente de baixo crescimento. O ideal é que isso seja equilibrado com outras medidas que 

possam compensar ao menos parcialmente o impacto das medidas restritivas na atividade 

durante a pior recuperação de uma recessão da nossa história.  

As medidas de caráter regulatório podem compensar a contração macro que poderia vir em um 

primeiro ano de governo? Nosso passado indica que a resposta para essa pergunta é negativa. 

Medidas restritivas de dimensão macro tendem a produzir efeitos mais rápido do que as 

necessárias medidas institucionais que promovem o crescimento da produtividade. 

Gráfico 12: Investimento Público Líquido – Governo 
Central (R$ bilhões) 

 

Fonte: STN. Elaboração: IBRE/FGV. 
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Uma aposta comum entre os economistas é que um novo ambiente político após a eleição crie 

novas perspectivas para as reformas e um círculo virtuoso baseado na retomada da confiança 

e do investimento. Eventualmente isso acontece, mas demora. Essa foi a aposta feita pelo 

governo atual e que se verificou incorreta.  

Me parece apropriado combinar essa agenda de reformas com medidas de curto prazo que 

possam acelerar a retomada e reduzir o desemprego. A proposta de saques do FGTS mostra 

que é possível fazer isso. Mas para encontrar soluções nessa linha, é necessário colocar a 

recuperação econômica como um objetivo central da política macroeconômica. Quem 

conseguir fazer isso no debate eleitoral irá apresentar um importante diferencial. 

Manoel Pires - Coordenador do Observatório de Política Fiscal e Pesquisador Associado da 
UnB 

10. Em Foco IBRE: os impactos da reforma trabalhista brasileira 

A reforma trabalhista, em vigor desde novembro de 2017, altera inúmeros aspectos da 
legislação trabalhista brasileira.  Entre as principais alterações se encontram a permissão por 
lei da prevalência do negociado sobre o legislado (válido para negociações coletivas) e a criação 
de novos contratos de trabalho, tais como o intermitente e o de tempo parcial. Em geral, a 
reforma representa uma expressiva flexibilização da legislação trabalhista brasileira.  

Desde a aprovação da reforma, o debate público vem sendo conduzido, de um lado, por críticos 
que apontam potenciais efeitos negativos da reforma sobre os salários e sua consequente 
precarização do emprego. De outro, por defensores que focam nos potenciais efeitos favoráveis 
da reforma sobre o crescimento do emprego e o aumento da formalização. Esta seção Em Foco 
visa contribuir para o debate público, ao fornecer um estudo comparativo que procura estimar 
quais devem ser os impactos da reforma trabalhista brasileira sobre a participação, o emprego 
e a desocupação.  

Os resultados apresentados aqui só serão confirmados se as mudanças de jure trazidas pela 
reforma forem capazes de alterar as práticas adotadas de facto no mercado de trabalho. Na 
realidade, diante do grande volume de questionamentos judiciais movidos contra diversos 
aspectos da reforma, as mudanças na lei parecem estar sendo mais bem-sucedidas em reduzir 
as ações trabalhistas do que surtir os efeitos esperados sobre os novos contratos mais flexíveis 
de emprego. 

Metodologia 

Esta seção Em Foco, baseada em nossa pesquisa que ainda se encontra em andamento, utiliza 
dados do Banco Mundial (World Development Indicators) e busca realizar três estudos de caso. 
Estes estudos se baseiam em três experiências de reformas trabalhistas implementadas nos 
seguintes países: na Alemanha (2003-2005), na Austrália (1994) e na Argentina (1991).  
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Selecionamos a Alemanha e a Austrália por 
apresentarem alto e baixo grau de rigidez 
trabalhista em comparação ao Brasil, 
respectivamente (ver Tabela 5). Esperamos que 
um país com alto grau de rigidez, como a 
Alemanha, tenda a apresentar impactos fortes 
de flexibilização trabalhista sobre o emprego, 
enquanto um país de baixa rigidez, como a 
Austrália, tenda a apresentar efeitos fracos. 
Ambos os impactos – fortes e fracos – 
estimados nos países selecionados serão assumidos, respectivamente, como os limites superior 
e inferior dos efeitos potenciais a serem verificados na reforma brasileira.  

Por fim, selecionamos a reforma argentina, por questões de similaridade econômica e 
geográfica com o Brasil (ambos são nações em desenvolvimento, com baixa proporção de 
mulheres na PEA, grande extensão geográfica, etc.).  

É muito comum observar análises que realizam apenas comparações no tempo, antes e depois 
do período de implementação da reforma. Contudo, há limitações nesse tipo de análise para 
avaliar o impacto de uma reforma trabalhista, dada a ausência de um contrafactual, ou seja, 
dada a falta de um cenário do que teria ocorrido sem a implementação da reforma. Com isso, 
optamos por adotar o Método de Controle Sintético, que constrói um país hipotético a partir 
de um subconjunto de nações previamente selecionadas. Esse procedimento procura lidar 
justamente com as limitações do método ‘antes e depois’. O método sintético permite estimar, 
a partir do país hipotético, também chamado de controle sintético, como teria evoluído o 
mercado de trabalho alemão, australiano e argentino sem as reformas trabalhistas (o 
contrafactual).  

Os resultados são apresentados na Tabela 6. As variáveis analisadas para os três países são a 
População Economicamente Ativa (PEA), a População Ocupada (PO) e a População Desocupada 
(PD, calculada como resíduo da subtração entre PEA e PO). O período considerado para cada 
estudo contempla um total de 20-25 anos, sendo 8 a 13 anos no período pré-tratamento 
(anteriores ao ano de aprovação da legislação trabalhista) e 12 anos de período pós 
tratamento.1 A amostra original de cada estudo de caso inclui todos os países membros do 
G20.2   

As variações percentuais apresentadas na tabela se referem à diferença em nível das variáveis 
de PEA, PO e TD, entre o cenário observado pós-reforma e o cenário contrafactual, caso a 

                                                           
1 O total de anos pré-tratamento varia conforme a disponibilidade de dados dos países tratados. Ex.: a série da Alemanha (10 
anos) é mais curta que a da Austrália (13 anos), dada a recente reunificação alemã (1990). 
2 Porém, a amostra total de países acaba variando, caso a caso, conforme a disponibilidade de dados. 

Tabela 5: Índice de Rigidez Trabalhista  

 

Fonte: Botero e Djankov, 2004. Elaboração: IBRE/FGV. 
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implementação da reforma não tivesse existido. O cenário contrafactual foi construído a partir 
do país sintético.3  

Além disso, as diferenças de nível entre o cenário observado e o contrafactual foram calculadas 
após o período de 12 anos de implementação para cada reforma. Como exemplo, uma alta de 
10,2% de PO na tabela significa que um dado país, após 12 anos a partir da implementação de 
sua reforma trabalhista, apresentou um nível de PO observada 10,2% maior em relação à sua 
PO contrafactual, caso a reforma não tivesse sido implementada. Vejamos agora os resultados 
dos três estudos de caso. 

Alemanha 

No início dos anos 2000, a Alemanha apresentava baixo crescimento e desemprego elevado, 
sendo vista como o “homem doente da Europa”. As Hartz Reforms (2003-2005), idealizadas 
pelo chefe da comissão de reforma trabalhista alemã, Peter Hartz, buscaram contornar esse 
cenário de desemprego elevado através da flexibilização da legislação trabalhista. A reforma foi 
implementada em quatro etapas entre 2003 e 2005.  

As três primeiras etapas, entre 2003 e 2004, foram voltadas à criação de novas modalidades de 
contratos de trabalho e ao estabelecimento de um subsídio governamental aos salários de 
trabalhadores há muito tempo desempregados. Também foi reestruturada a Agência Federal 
de Emprego (acelerar a recolocação via melhor pareamento). Por fim, na última etapa, em 
2005, foram implementadas regras mais rígidas para a concessão do seguro desemprego. 

                                                           
3 O país sintético gerado busca replicar o país verdadeiro: (i) em termos de trajetória semelhante com relação à variável de 
interesse (PEA, PO ou PD) no período pré-reforma (8-13 anos). (ii) Nas variáveis (no período pré-reforma) de PIB per capita, 

investimento (% do PIB), Indústria (% do PIB), população urbana (% do total), alguns anos/janelas (mudam de acordo com o 

país). 

Tabela 6: Resultados 

 

Fonte: Banco Mundial (WDI). Elaboração: FGV IBRE 
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Os resultados apresentados na Tabela 6 sugerem que, ao longo dos 12 anos do período pós-
implementação das medidas, a reforma alemã produziu um nível de PEA 6,1% maior em relação 
ao cenário contrafactual, sem reforma. Também produziu um crescimento da PO 10,2% 
superior ao do cenário contrafactual. Finalmente, houve queda no desemprego médio de 3,44 
p.p. 

Austrália 

A economia australiana registrou recessão no início dos anos 90, e sofria de baixo crescimento 
e alto desemprego (acima de 10%). Em resposta, a Austrália implementou uma onda de 
reformas nos mercados de produtos e de trabalho em meados dos anos 90. 

Entre as principais mudanças na legislação trabalhista estão a livre negociação salarial entre 
empregado e empregador, sem a intermediação de sindicatos, adotada em 1994. Essa medida 
levou ao declínio da taxa de sindicalização, com maior descentralização do processo das 
negociações salariais. No mesmo ano, também foram adotadas políticas de subsídio 
governamental à contratação de trabalhadores dependentes de seguro desemprego por tempo 
prolongado (18 meses). Por fim, em 1998, foi reestruturado o Serviço de Emprego Federal, com 
maior abertura à competição de agências de emprego. 

Os resultados indicam aumento de 2,9% na PEA, em relação ao cenário contrafactual sintético, 
alta de 4,8% na PO e queda de 1,19 p.p. na taxa de desemprego. Conforme esperado, por ser 
um país com um grau prévio de razoável flexibilidade trabalhista, as reformas implementadas 
na Austrália trouxeram impactos mais fracos sobre a PEA, a PO e a PD do que as Hartz Reforms 
da Alemanha.  

Argentina 

A Argentina antes dos anos 90 foi marcada por crise fiscal e externa, seguida de hiperinflação. 
Em face a esse cenário de colapso econômico, o governo reformista de Menem (1989-1999) 
implementou sucessivas medidas de flexibilização do mercado de produtos (privatização, 
desregulamentação) e de trabalho.  

Nesse contexto, entre 1991 e 1995 a Argentina implementou as seguintes mudanças na 
legislação trabalhista: (i) criação de contratos de trabalho de curto prazo (6 a 24 meses), (ii) 
redução de custos e encargos sobre a folha de pagamento (queda média de 15 p.p.) e (iii) 
estabelecimento de limite às indenizações por demissão (até três vezes o salário). Em 1995, 
outras medidas foram adotadas, tais como a flexibilização de contratos de trabalho com prazo 
indeterminado para pequenas e médias empresas. 

Os resultados sugerem aumento de até 7,5% na PEA, em relação ao cenário contrafactual 
sintético, alta de 9,3% na PO e queda de 2,94 p.p. na taxa de desemprego. Entre os países 
analisados acima, o exercício da Argentina é realizado em um ambiente bastante desafiador, 
por três fatores: (i) dados antigos (reforma trabalhista de 1991); (ii) expressivas reformas em 
outras áreas da economia ocorrendo concomitantemente à reforma trabalhista; (iii) muitas 
crises acontecem no período posterior à reforma trabalhista. 
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Conclusão 

Esta seção Em Foco não avalia os efeitos de reformas trabalhistas sobre a desigualdade, os 
rendimentos médios do trabalho e nem sobre a formalização. Na verdade, o foco reside aqui 
nos efeitos da reforma sobre a PEA, a PO e a PD. Como principal resultado, encontramos, a 
partir dos exercícios realizados acima, que a reforma trabalhista pode ter efeitos expressivos 
em termos de redução do nível da taxa natural de desemprego brasileira. Esse efeito sobre a 
queda do desemprego, contudo, tende a ocorrer de forma bastante lenta, como ilustrado pelos 
estudos de caso acima em que os impactos completos só foram sentidos após um longo período 
de 12 anos pós-tratamento. 

Em resumo, projetamos que esses efeitos de longo prazo sobre o desemprego natural brasileiro 
devem ficar contidos no intervalo de quedas entre 1,19 p.p. (impacto encontrado na Austrália, 
país do limite inferior) e 3,44 p.p. (efeito encontrado na Alemanha, país do limite superior). 
Ademais, os efeitos favoráveis da reforma na Argentina sobre o desemprego, com queda de 
2,94 p.p., corroboram ainda mais as projeções feitas aqui de que a reforma brasileira tende a 
reduzir o desemprego, dado o perfil similar de ambos os países.  

Porém, os impactos dependem da capacidade das mudanças de jure alterarem as práticas de 
facto. Existe ainda o risco político de reversão da reforma. Portanto, não está claro ainda em 
que medida as previsões feitas nesta seção em Foco tendem a se concretizar na prática. 

   Bruno Ottoni Eloy Vaz e Tiago Cabral Barreira 
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