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Economia em compasso de espera em um contexto de acirramento da 
guerra comercial e de intensa polarização eleitoral 

O ano começou com a expectativa de um cenário externo favorável à retomada da atividade 
econômica no Brasil, que prometia expansão de 2,5% ou mais do PIB, em meio a uma inflação 
que se projetava permanecer abaixo da meta, facilitando novas quedas dos juros. Isso ajudaria 
a derrubar o desemprego e a eleger um candidato comprometido com reformas, criando um 
círculo virtuoso entre avanços na economia e redução da incerteza política.  

Foi esse o cenário que prevaleceu em quase todo o primeiro trimestre. A partir de meados de 
março, porém, a situação começou a mudar de forma dramática. O cenário externo, em 
especial, mudou para pior, com a alta do dólar, do petróleo e da aversão ao risco de investir em 
países emergentes. O acirramento da guerra comercial promovida pelos EUA foi um importante 
detonador desse processo, assim como o foram as frustrações com a atividade econômica na 
Europa, a repatriação de recursos por corporações americanas e a queda da produção de 
petróleo na Venezuela e no México, além da perda de oferta causada pelo rompimento do 
acordo nuclear com o Irã. 

Neste ambiente global bem mais hostil, os países emergentes com maiores vulnerabilidades 
externas sofreram depreciações cambiais intensas. Por exemplo, na Argentina, entre o início de 
agosto e 20 de setembro, a taxa de câmbio desvalorizou-se em 38,9%. Já a lira turca se 
depreciou 24,1% no mesmo período. E por fim, entre 15 de março e 31 de agosto, o real se 
desvalorizou em 23,4%. Mas vários outros emergentes, como a África do Sul, a Índia e a 
Indonésia, além de outros países latino-americanos, também viram suas moedas se 
desvalorizarem e o risco país subir com rapidez, mostrando que o processo tinha raízes que iam 
além dos desequilíbrios nacionais.  

Sem dúvida, Argentina e Turquia são os países mais vulneráveis. Nosso vizinho, em especial, 
tem elevados déficits gêmeos (conta corrente e fiscal), com dívida pública dolarizada e escassas 
reservas internacionais. Além disso, a inflação é muito elevada e a atividade está se 
desacelerando rapidamente, o que dificulta ainda mais o processo de ajuste fiscal. Já na 
Turquia, além do elevado déficit externo e da inflação bem acima da meta, a política monetária 
não vinha atuando na direção esperada e, com isso, a desvalorização da moeda acabou sendo 
mais intensa que o previsto. 

Nos outros emergentes, a depreciação cambial tem sido mais moderada, refletindo o contexto 
doméstico, tanto econômico como político, que, da mesma forma que pode ampliar o 
movimento mundial de depreciação das moedas, também pode suavizá-lo. Outros fatores, 
como a liquidez dos mercados financeiros locais, também influem de forma relevante para 
ampliar ou moderar esse impacto.  

No Brasil, a piora do quadro externo teve repercussões significativas, contribuindo muito para 
a deterioração do cenário doméstico. Agora a expectativa é que o PIB cresça 1,5% este ano; que 
a inflação seja mais alta, podendo superar a meta; que o desemprego caia devagar e que o 
espaço para estímulos monetários tenha sido significativamente reduzido. Com isso, o círculo 
virtuoso entre recuperação econômica e previsibilidade política se foi, elevando a incerteza. 
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Apesar dos cenários externo e doméstico turbulentos, o desempenho da atividade econômica, 
pelo menos no curto prazo, segue em linha com o esperado pelo FGV IBRE. Assim, projetamos 
que o PIB cresça 0,9% no terceiro trimestre, em relação ao trimestre anterior. Essa projeção se 
dá em parte por conta da base de comparação muito deprimida do segundo trimestre, quando 
a greve dos caminhoneiros prejudicou a atividade econômica. A expansão projetada do terceiro 
trimestre traria o crescimento médio desses seis meses para 0,5% por trimestre, o que revela 
um desempenho relativamente favorável da atividade, dado o quadro mais amplo que se 
instalou desde março. 

Nas últimas semanas, houve certa acomodação no cenário externo, que se refletiu em uma 
queda do dólar e na estabilização das moedas dos emergentes. É possível que esse quadro se 
mantenha no curto prazo, em que pese a intensificação dos conflitos comerciais entre os 
Estados Unidos e a China, que vai se tornar uma característica da cena internacional por muitos 
anos. Parece ter prevalecido, para acalmar o mercado, a percepção de uma posição menos 
“hawkish” de Jerome Powell no encontro de Jackson Hole e a amenização dos conflitos 
comerciais dos EUA com a Europa e os parceiros do Nafta. Naturalmente, tudo isso pode mudar, 
se houver uma guerra comercial em grande escala, que teria efeitos negativos sobre o 
crescimento global, gerando uma nova rodada de aumento da aversão ao risco e reduzindo os 
preços das commodities.  

Nossa avaliação, como desenvolvido em mais detalhe neste Boletim, é que a depreciação do 
real este ano resultou primordialmente da piora do cenário externo, com pouca influência das 
incertezas eleitorais, cujo impacto tem recaído mais fortemente sobre a confiança e a atividade. 
Se isso não mudar, a estabilidade no câmbio observada nas últimas semanas pode se estender 
até o fim das eleições. A má notícia é que um resultado eleitoral desfavorável para a economia 
ainda não está refletido no preço dos ativos e ainda pode contribuir para intensificar a 
depreciação do real. A recíproca também é verdadeira: mesmo na hipótese de o resultado da 
disputa eleitoral mostrar-se favorável às reformas econômicas, pressões externas podem gerar 
uma nova rodada de desvalorização dos ativos, ainda que este não seja nosso cenário base.  

Com esse pano de fundo, um resumo dos temas analisados neste Boletim inclui os seguintes 
destaques: 

 

1. Os indicadores de julho sinalizaram continuidade da gradual recuperação da atividade 
econômica. Junto com o PIB do segundo trimestre e as estimativas para agosto, eles 
corroboram nossa projeção de alta de +0,9% TsT (+1,8% AsA) no PIB no terceiro trimestre e de 
crescimento de +1,5% este ano. Esperamos expansão nos três grandes setores da atividade: 
agropecuária, indústria e serviços. O PIB pelo lado da demanda deverá registrar os impactos da 
nova forma de contabilização de plataformas de petróleo implementada este ano com a criação 
da Repetro-Sped, regime tributário que dá tratamento especial aos investimentos feitos no 
setor de petróleo e gás.  Ainda não está claro a forma como o IBGE irá tratar essa nova forma 
de contabilização. Já para 2019, as perspectivas para a economia brasileira seguem 
dependentes da definição do quadro eleitoral. (Seção 1) 
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2. Nas sondagens, a tendência de elevação da confiança que vinha ocorrendo desde o 
início de 2017 perdeu fôlego ao longo do primeiro semestre deste ano e a sua relativa 
estabilidade em agosto mostra que os agentes econômicos permanecem em compasso de 
espera. Portanto, é de se esperar pouca novidade nas avaliações dos empresários sobre o 
momento presente, que vêm oscilando pouco em 2018. Na percepção dos consumidores, a 
situação atual continua se deteriorando, principalmente em função da piora na avaliação das 
condições financeiras familiares. As expectativas de curto prazo estão mais alinhadas: 
empresários e consumidores reportaram melhora nas perspectivas para os meses seguintes. 
Essa reação, no entanto, é insuficiente para recompor as perdas sofridas nos meses anteriores. 
Diante de um quadro de incertezas internas e externas, é difícil imaginar que a confiança 
retome a trajetória de alta de forma consistente nos próximos meses. (Seção 2) 

 

3. A taxa de desemprego do trimestre terminado em julho ficou em 12,3%, um pouco 
abaixo da registrada no mesmo trimestre em 2017; e estável, na série com ajuste sazonal, em 
relação ao mês anterior, revelando a dificuldade do mercado de trabalho de sair da difícil 
situação em que entrou com a recessão de 2014-16. Já a renda habitual média real do trabalho 
registrou alta anual de 0,8% no mesmo mês, e, por fim, o CAGED apontou geração de um saldo 
líquido de 47 mil vagas formais em julho; ajustando para os efeitos da sazonalidade, esse valor 
cai para cinco mil vagas, corroborando a visão de uma melhora muito gradual nas condições de 
inserção laboral. A série da PNAD-C também mostrou um arrefecimento do ritmo de 
crescimento da população ocupada, de uma taxa de 2% a.a. no início de 2017 para cerca de 
1,1% a.a. nos últimos dois trimestres móveis. Isso se deve a uma forte desaceleração na 
expansão do número de ocupados por conta própria sem CNPJ, sinalizando a proximidade do 
limite da capacidade de absorção destes trabalhadores pelo mercado. Desse modo, cada vez 
mais o aumento da população ocupada dependerá da volta do crescimento econômico. No 
todo, projetamos que a taxa de desemprego alcance 11% em dez/2018 na série sem ajuste 
sazonal, com média de 12,0% em 2018. A taxa foi de 11,8% e 12,7%, respectivamente, no último 
trimestre de 2017 e no ano passado fechado. (Seção 3) 

 

4. Atividade econômica fraca, alto desemprego e boas safras agrícolas contribuíram para 
que a desvalorização cambial iniciada no segundo trimestre não impactasse a inflação ao 
consumidor. Porém, a partir de agosto o Índice de Preços ao Produtor Amplo da FGV começou 
a captar aumentos em produtos agrícolas e industriais devidos à intensificação de repasses 
causados pela desvalorização cambial.  Parte desses movimentos estão sendo transmitidos para 
o IPC, principalmente através do encarecimento de carnes e combustíveis. A intensificação do 
pass-through cambial aumenta as chances de a inflação encerrar o ano acima da meta. (Seção 
4)  

 

5. Na seção sobre política monetária, nosso analista argumenta que quase toda a alta 
recente dos juros futuros representa prêmios de risco mais salgados, fator este que, em 
princípio, não deveria servir de base para alteração da política monetária. Contudo, observação 
contida no último comunicado do Copom deixou claro que o atual estímulo monetário 
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começará a ser removido gradualmente na hipótese de o cenário prospectivo para a inflação 
apresentar piora. Sendo assim, números projetados eventualmente superiores aos hoje obtidos 
nas simulações conduzidas pelo BC realmente ensejarão o início da retirada da acomodação 
monetária. Não custa lembrar: o ritmo da retirada dependerá da variação das expectativas no 
período, sendo importante que a iniciativa represente aumento de juros em termos reais. 
(Seção 5) 

 

6. A seção sobre contas públicas discute o Projeto de Lei Orçamentaria Anual de 2019 
(PLOA 2019) da União, em especial no que tange às premissas macroeconômicas utilizadas e à 
aderência às regras fiscais. O PLOA 2019 se baseia em premissas macroeconômicas mais 
otimistas que as do IBRE. Além disso, prevê um baixo volume de despesas discricionárias, de 
forma a se poder cumprir a regra do teto dos gastos, além de apresentar um descasamento de 
R$ 258,2 bi com relação às exigências da “regra de ouro”. Em relação a esta, destaca-se ainda 
que o governo apenas condiciona a insuficiência da regra de ouro à aprovação de crédito 
suplementar ou especial, ou seja, encaminha um orçamento em que não cumpre a regra 
constitucional. Assim, conclui-se que o novo governo terá de trabalhar com um orçamento 
bastante desafiador, seja pelo risco de frustração de premissas macroeconômicas, seja pelo 
aperto das despesas discricionárias ou seja pela imposição de regras fiscais que já iniciam o ano 
não sendo cumpridas. (Seção 6) 

 

7. Na seção de setor externo, o economista Livio Ribeiro ressalta que os últimos três meses 
foram marcados por notável mudança no cenário cambial, com enfraquecimento importante 
da moeda. Em paralelo, o diferencial de crescimento entre o Brasil e o resto do mundo e os 
termos de troca continuaram caindo. Ao comportamento dos fundamentos se somaram 
questões contábeis relativas ao novo regime REPETRO, que estão “inchando” a corrente de 
comércio e afetando as contas de serviços. Combinando tudo, revimos nossas projeções para o 
déficit em conta corrente para 0,7% do PIB em 2018 e 0,9% do PIB em 2019. Ainda que exista 
pequena assimetria negativa de riscos (no sentido de déficits mais elevados), o financiamento 
externo continua não sendo uma questão no horizonte relevante. (Seção 7) 

 

8. Na seção internacional, preocupações com a trajetória da inflação nos Estados Unidos 
e, consequentemente, com a política monetária daquele país estão presentes já há bastante 
tempo. Pode-se dizer que até recentemente essa foi a principal fonte de pressão externa sobre 
o risco Brasil. De agosto para cá, porém, os efeitos das crises na Argentina e na Turquia parecem 
dominantes. E dada a gravidade do quadro econômico nesses países, é pouco provável que as 
pressões deles advindas desaparecerão em curto espaço de tempo. (Seção 8)    

 

9. No Observatório Político deste mês, o tema é a eleição de outubro, com o título “Cinco 
Candidatos em Seis Dimensões”. O autor reflete mais profundamente a respeito de possíveis 
atributos de um eventual governo liderado pelos principais candidatos que disputam o primeiro 
turno. Um ponto importante da análise é que o vencedor da disputa pela chave do Palácio do 



 

 
6 

Boletim Macro    

Setembro de 2018 

Planalto terá, provavelmente, um máximo de 1/3 dos votos no primeiro turno. Ou seja, nosso 
próximo mandatário começará com um núcleo relativamente pequeno, tal qual Collor, que teve 
30,5% dos sufrágios na primeira rodada de 1989. Isso é preocupante porque, se as coisas não 
andarem bem no primeiro semestre de 2019, a popularidade do presidente poderá 
rapidamente cair para um nível baixo, o que certamente afetará a aptidão do governo para 
aprovar as profundas reformas de que precisa a economia nacional. Além disso, a campanha 
eleitoral poderá ficar mais radicalizada ainda. Diante desse quadro ominoso, é fundamental que 
se inicie um esforço sério de pacificação nacional logo após o fim do pleito. (Seção 9) 

 

10. A seção Em Foco, finalmente, de autoria de Livio Ribeiro, discute os principais fatores 
responsáveis pela depreciação cambial observada entre os dias 26 de janeiro e 13 de setembro. 
(Seção 10) 

 

 

Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos  
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1. Atividade Econômica                                                                                                                                                                                    

Atividade econômica de julho seguiu em trajetória gradual de recuperação 

A divulgação do PIB do segundo 

trimestre evidenciou ritmo morno de 

evolução da atividade econômica 

brasileira, com crescimento de 0,2% 

na passagem do primeiro para o 

segundo trimestre do ano. Em julho, 

os indicadores de atividade 

mostraram uma continuidade desse 

processo gradual de recuperação. De 

fato, a produção industrial e o 

comércio varejista ampliado 

registraram crescimento de 4% e 3%, 

respectivamente, em relação ao ano 

anterior. Por outro lado, o setor de 

serviços exibiu resultado bastante 

inferior ao esperado pela mediana dos 

analistas, caindo 0,3% em relação a 

julho de 2017.  

O cenário observado em julho e as 

previsões para agosto corroboram 

nossa projeção para o crescimento do 

PIB no terceiro trimestre de +0,9% TsT 

(+1,8% AsA), e de +1,5% no ano de 

2018. Já o crescimento do PIB excluindo 

agropecuária seria +1,2% TsT, como 

exibido no Gráfico 1. Vale ressaltar que 

a base baixa de comparação, tanto no 

segundo trimestre deste ano quanto no 

terceiro trimestre do ano passado, 

contribuem para um crescimento um 

pouco mais forte no terceiro trimestre.  

No lado da oferta, esperamos 

crescimento positivo nos três grandes 

setores da atividade: agropecuária, 

indústria e serviços, como mostra a Tabela 1.  No lado da demanda, esperamos crescimento de 

+1,0% TsT (+1,8% AsA) para o consumo das famílias, uma vez que observamos melhorias nas 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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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condições de crédito para pessoa física, crescimento positivo nas vendas do varejo ampliado e 

na massa ampliada real de rendimentos. Para o investimento projetamos +2,1% TsT (+3,0% AsA) 

no terceiro trimestre.  A trajetória do consumo e do investimento ao longo do ano carregam 

bastante incerteza, pois a indefinição político-eleitoral e um cenário internacional instável 

fazem com que consumidores e empresários ajam com cautela.  Além disso, a nova forma de 

contabilização de plataformas de petróleo implementada este ano, com a criação da Repetro-

Sped, regime tributário que dá tratamento especial aos investimentos feitos no setor de óleo e 

gás, deverá impactar diretamente o resultado do PIB pelo lado da demanda. Ainda não está 

claro a forma como o IBGE irá tratar essa nova forma de contabilização.  

O quadro prospectivo segue dependente da definição do quadro eleitoral. A implementação 

das reformas fiscais necessárias para reequilibrar as contas públicas do país e a consequente 

recuperação da confiança dos empresários e consumidores são ingredientes fundamentais para 

a construção de um cenário de crescimento mais robusto para a atividade econômica do país. 

                  Silvia Matos e Luana Miranda 

2. Expectativas de Empresários e Consumidores 

Evolução na estabilidade 

A relativa estabilidade da confiança em 

agosto retrata um quadro em que, na 

presença de incerteza elevada, os 

agentes econômicos permanecem em 

compasso de espera. A confiança 

empresarial variou 0,1 ponto em 

agosto, para 91,6 pontos, enquanto a 

confiança do consumidor caiu 0,4 

ponto, para 83,8 pontos. Em médias 

móveis trimestrais, ambas 

permanecem em queda – a quinta 

consecutiva para a confiança 

empresarial e a quarta consecutiva 

para a confiança do consumidor, 

refletindo o lento ritmo de recuperação da economia brasileira. 

Portanto, é de se esperar pouca novidade nas avaliações dos empresários sobre o momento 

presente, que vêm oscilando pouco em 2018. Na percepção dos consumidores, a situação atual 

continua se deteriorando, principalmente em função da piora na avaliação das condições 

financeiras familiares. Há mais consumidores qualificando a situação financeira de suas famílias 

como ruim, assim como também cresce o número de famílias utilizando recursos da poupança 

Gráfico 2: Índices de Confiança Empresarial e do 
Consumidor                                                                                               

(dados padronizados e dessazonalizados - MM3) 

 

Fonte e elaboração: IBRE/FGV. 
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para quitar despesas correntes. Os empresários do comércio percebem a postura conservadora 

e cautelosa dos consumidores e, em agosto, relatam a quarta piora consecutiva da situação 

corrente do setor. 

As expectativas de curto prazo estão mais alinhadas: empresários e consumidores reportaram 

melhora nas perspectivas para os meses seguintes. Essa reação, no entanto, é insuficiente para 

recompor as perdas sofridas nos meses anteriores. Pelo lado da oferta, a melhora é 

setorialmente disseminada e sugere certa sustentabilidade. A exceção é o setor da construção, 

que continua a apresentar mais dificuldades que os demais. 

O movimento das opções de resposta nas sondagens empresariais contribui para o 

entendimento da evolução recente da confiança. 

A melhora das avaliações sobre a situação atual nos últimos dois anos ocorreu 

majoritariamente pela migração de respostas desfavoráveis para respostas neutras. Mesmo 

assim, como o nível de insatisfação estava extremamente alto no ponto de partida, ainda hoje 

é consideravelmente maior do que a média histórica1 (mais de um desvio-padrão). Portanto, 

sobre as avaliações, predomina o “compasso de espera”, ou seja, aumenta o volume de 

percepções regulares ou neutras. Para as expectativas, o movimento predominante é de 

melhora mais marcante do otimismo, com migração das respostas pessimistas e neutras para 

respostas otimistas.   

     

  

                                                           
1 Para o período-base da pesquisa, de julho de 2010 a junho de 2015. 

Gráfico 4: Parcelas do Índice de Expectativas Empresariais 
(dados dessazonalizados) 

 
          Fonte e elaboração: IBRE/FGV. 

Gráfico 3: Parcelas do Índice de Situação Atual                        
(dados dessazonalizados) 

 

 Fonte e elaboração: IBRE/FGV. 
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A tendência de elevação da confiança, que vinha ocorrendo desde o início de 2017, perdeu 

fôlego ao longo do primeiro semestre deste ano. Diante de um quadro de incertezas internas e 

externas, lenta recuperação do mercado de trabalho, risco de aceleração da inflação e 

dificuldades com o orçamento familiar, é difícil imaginar que a confiança retome a trajetória de 

alta de forma consistente nos próximos meses. 

             Tabi Thuler Santos e Silvio Sales 

3. Mercado de Trabalho                                      

Desalento amplia queda do desemprego 

A taxa de desemprego da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (PNADC) de julho registrou o 

nível de 12,3%, uma queda de 0,15p.p. 

em relação a junho. O resultado é o 

mesmo projetado pelo IBRE, e em linha 

com a mediana dos analistas. Com 

ajuste sazonal, permaneceu estável, 

com 12,3%, em junho e julho (Gráfico 

5). O rendimento habitual do trabalho, 

por sua vez, cresceu em termos reais 

0,8% no trimestre terminado em julho. 

O saldo de emprego formal medido 

pelo Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED) registrou 

geração líquida de 47.319 vagas em 

julho, um resultado em linha com 

nossa projeção, e acima do esperado 

pela mediana de analistas. O número 

dessazonalizado de julho representa 

ganho líquido de 5.345 vagas (Gráfico 

6), um número positivo, porém ainda 

aquém do que seria necessário para 

compensar as vagas perdidas no mês 

anterior (32.556).  

Nos últimos meses, notamos dois 

movimentos importantes no mercado 

de trabalho brasileiro. De um lado, percebemos na PNADC arrefecimento do crescimento da 

População Ocupada (PO), que passou de um patamar de 2% a.a. nos trimestres terminados em 

Gráfico 5: Taxa de Desemprego 2018 (%) 

 

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

Gráfico 6: Saldo CAGED 

 

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



 

 
11 

Boletim Macro    

Setembro de 2018 

dezembro de 2017 e janeiro de 2018 

para cerca de 1,1% a.a. nos trimestres 

terminados em junho e julho. De outro, 

notamos um ritmo muito fraco de 

geração de empregos formais CAGED 

até junho, mas com aceleração no 

último mês, como podemos observar 

no Gráfico 7. De fato, tanto o estoque 

de emprego formal do CAGED como a 

PO formal da PNADC ainda apresentam 

variação acumulada negativa (em 

termos de variação média de 12 meses 

contra a média dos 12 meses 

anteriores).  

O menor crescimento da População Ocupada sinaliza a redução da expansão dos ocupados por 

Conta Própria sem CNPJ e Empregados sem Carteira Assinada, que correspondem a mais de 

30% da PO e passaram de um crescimento de mais de 5% no terceiro trimestre de 2017 para 

menos de 2% no trimestre terminado em julho de 2018, como mostra o Gráfico 8. Por outro 

lado, há também uma redução gradual na queda da população empregada no setor privado 

com carteira assinada (exclusive trabalho doméstico).  

A redução do ritmo de crescimento dos 

trabalhadores por conta própria 

mostra que, embora tenha liderado o 

movimento de recuperação do 

mercado de trabalho, o crescimento  

desta categoria ocupacional está sendo 

limitado pela redução da capacidade 

de absorção do mercado destes 

trabalhadores e pelo baixo ritmo de 

crescimento econômico. A redução do 

ritmo de demissões de empregados 

com carteira, por sua vez, sinaliza a 

proximidade do fim do ajuste do 

emprego no setor privado, salvo uma 

nova recessão. Desse modo, cada vez 

mais o crescimento da população 

ocupada dependerá da volta do crescimento econômico.    

Gráfico 7: Comparação Estoque Emprego CAGED X PO 
Formal PNADC (variação média móvel 12 meses, %) 

 

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

Gráfico 8: Contribuição do Crescimento YoY da PO por 
Tipo de Ocupação (%) 

 

Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: IBRE/FGV. 
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Essa nova dinâmica de redução da 

expansão de ocupações informais está 

fazendo com que o efeito composição 

da variação da renda real fique 

próximo de zero, frente a uma  

contribuição negativa em torno de 

0,15 e 0,7 p.p. do segundo trimestre de 

2017 ao primeiro de 2018. Esta 

dinâmica refletiu também o 

arrefecimento da queda dos 

Empregados com Carteira Assinada.   

O cenário de recuperação lenta e 

gradual do emprego e de aumento do 

desalento e da inatividade nos leva a 

manter a projeção de tendência de baixa 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 11% em dez/2018 (média de 12,0% em 2018), como podemos notar no Gráfico 

5. Esperamos que o desemprego siga em queda ao longo de 2018, puxado pelo crescimento de 

1,5% do PIB projetado para o ano. 

               Fernando Holanda Barbosa Filho e Daniel Duque 

4. Inflação   

Câmbio acelera inflação em 2018 

A aceleração da inflação em 2018 está acontecendo em etapas. A primeira ocorreu após a greve 
dos caminhoneiros e o aumento de preços administrados – principalmente energia e gasolina 
–, o que permitiu avanço expressivo do IPCA, que passou de 0,4% em maio para 1,3% em junho.  
A expectativa inicial era de que esse choque levaria tempo para ser dissipado, o que poderia 
contribuir para a aceleração da inflação nos meses subsequentes. 

No entanto, boas safras, atividade econômica fraca e alto desemprego permitiram que os 
preços que pressionaram a inflação de junho recuassem mais rapidamente, sobretudo os dos 
alimentos. Entre os administrados, ainda que não tenha havido reversão dos aumentos 
captados em junho, a trégua veio através de movimentos mais discretos, sobretudo em agosto, 
quando o aumento médio foi de 0,12%, ante 2,49% e 0,89% nos meses de junho e julho, 
respectivamente. Como resultado, a inflação recuou para 0,33%, em julho e -0,09% em agosto.  

Mas o bom humor da inflação durou pouco. E, a partir de setembro, começou a segunda etapa 
de aceleração da inflação. Para o mês em curso, o Monitor da Inflação antecipa que a pressão 
sobre os preços advém da desvalorização cambial. No ano, o real já se desvalorizou quase 30%, 
e de agosto para setembro, a depreciação foi de quase 6%. Esses movimentos gradualmente 
estão encarecendo os preços de matérias-primas utilizadas pela indústria. O que já pode ser 

Gráfico 9: Efeito Nível e Composição da Variação Anual 
da Renda (%) 

 

Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: IBRE/FGV. 
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notado pela aceleração dos preços de commodities agrícolas e industriais, que contribuíram 
para que o IPA-10 de setembro subisse 1,8%, o triplo da taxa registrada em agosto.  

Isso pode ser ilustrado pelos aumentos dos preços do milho e da soja – matérias-primas 
utilizadas para a fabricação de rações –, que subiram 8,4% e 3,8%, respectivamente. Esses 
aumentos tendem a se transmitir aos preços de produtos derivados. A variação de carne de 
aves, por exemplo, foi de 0,9% em setembro, ante -3,3% em agosto. Esses aumentos seguem 
na direção das gôndolas dos supermercados.   

Segundo o Monitor da Inflação, coletas recentes indicam intensificação da aceleração dos 
preços de alimentos e combustíveis, principalmente a partir da segunda quinzena de setembro, 
movimentos que podem fazer com que a inflação deste mês avance para 0,4%. E, dado que o 
período de maior volatilidade da taxa de câmbio deverá permanecer até as eleições, tudo indica 
que a inflação seguirá em aceleração em outubro, guiada, sobretudo, pelo comportamento dos 
preços de itens comercializáveis, o que, aliás já se observa pelo comportamento recente da taxa 
acumulada em 12 meses para esta classe de produtos. 

Em junho, os comercializáveis acumulavam alta de 0,7% em 12 meses. Já em agosto, a taxa 
saltou para 1,9% e, considerando as antecipações do Monitor, a taxa deverá continuar em 
aceleração em setembro, quando poderá avançar para 2,2%. Esse movimento seria mais 
intenso se a gasolina fizesse parte desse grupo. O que, aliás, seria mais adequado dada a política 
de preços adotada atualmente.  

Mesmo diante da tímida atividade econômica e do alto desemprego, o pass-through cambial 
está ganhando espaço e logo não ficará restrito a alimentos e energéticos, tornando mais 
evidente os efeitos da desvalorização cambial sobre a inflação. 

Com essas pressões se acumulando, a inflação de 2018 poderá fechar acima da meta. 
Considerando os impactos em curso, o IPCA poderá acumular alta de 4,7% no final do ano, 
número 0,4 ponto percentual acima do anunciado pelo Boletim Focus em setembro.   

         Salomão Quadros e André Braz 

5. Política Monetária    

Alta dos juros antes do final do ano não está descartada 

Nas mesas de operações das instituições financeiras, um dos assuntos que mais se discutem no 
momento refere-se à fortíssima alta das taxas de juros nos mercados futuros. Como esperado, 
a imprensa dá destaque ao tema. A partir dessa constatação, duas questões relevantes se 
apresentam: seria o mencionado movimento indicativo de que os participantes de mercado 
esperam elevação expressiva da inflação nos próximos anos, a começar de 2019? Deveria o 
Banco Central agir preventivamente, promovendo a alta da taxa Selic nas próximas reuniões do 
Copom? 

O Gráfico 10 ilustra as oscilações dos juros futuros nos chamados mercados de DI. Como é 
possível notar, movimento semelhante ao atual já ocorrera há pouco tempo, na esteira da greve 
dos caminhoneiros. Naquela ocasião, o conjunto de reações do governo às ações dos grevistas 



 

 
14 

Boletim Macro    

Setembro de 2018 

(tabela de frete, subsídio ao diesel) 
contribuiu significativamente para uma 
certa deterioração de expectativas quanto 
ao futuro. De fato, muitos ficaram com a 
impressão de que o tom da resposta 
governamental sinalizaria uma espécie de 
“padrão nacional”, no sentido de que, 
diante de problemas complexos, de 
solução difícil, nossa natureza nos faria 
optar por caminhos ilusoriamente fáceis, 
de cunho populista. Em pleno início da 
campanha eleitoral, tal raciocínio teria 
produzido ampliação do grau de incerteza 
prevalecente na economia brasileira, e os 
juros futuros subiram com força.  

De algum modo, a situação se acalmou e as taxas cederam. Contudo, nova onda pessimista 
tomou conta do mercado. Seria esse novo movimento sinal de que devemos esperar alta 
expressiva da inflação mais adiante? A nosso ver, a resposta é negativa. Fora alguns choques de 
preços provocados pela elevação das cotações da moeda estrangeira, por sua vez parcialmente 
provocada por crises em mercados emergentes, inexistem razões objetivas capazes de justificar 
pressões inflacionárias mais à frente. Afinal, em tempos recentes, a capacidade ociosa da 
economia só fez aumentar, ao mesmo tempo em que nos três últimos trimestres o ritmo de 
crescimento da absorção doméstica, estimado sem considerar a variação de estoques, reduziu-
se significativamente, tornando-se negativo no segundo trimestre do ano. Desse modo, com 
larga dose de subutilização dos recursos da economia e demanda agregada fraca, fica difícil 
pensar em aceleração da inflação.  

Além disso, é preciso acrescentar que as expectativas de inflação se mostram bem 
comportadas. Sendo assim, por que motivo os juros futuros teriam subido tão 
expressivamente? A nosso ver, a esmagadora maior parte da alta tem a ver com insegurança, 
ou seja, com aumento do grau de incerteza. Em poucas palavras, quase toda a alta dos juros 
representa prêmios de risco mais salgados, fator este que, em princípio, não deveria servir de 
base para alteração da política monetária.   

É preciso considerar, porém, as novas informações contidas no último comunicado do Copom. 
Nesse documento, o BC informou que as projeções de inflação para 2019 subiram, passando de 
3,8% para 4,0% no cenário baseado em juros e câmbio da pesquisa Focus. No cenário de juros 
e câmbio constante, a projeção chegou a 4,5%. A meta para o próximo ano é 4,25%.  

A julgar pela observação de que o atual estímulo monetário começará a ser removido 
gradualmente na hipótese de o cenário prospectivo para a inflação (e/ou seu balanço de riscos) 
apresentar piora, números projetados superiores aos mencionados ensejarão o início da 
retirada da acomodação monetária. Não custa lembrar: o ritmo da retirada dependerá da 

Gráfico 10: Stress Atual (Mercado de DIs) 
Comparável ao Iniciado em Maio (%) 

 

Fonte: Bloomberg. Elaboração: IBRE/FGV. 
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variação das expectativas no período, sendo importante que a iniciativa represente aumento 
de juros em termos reais.                       
                                        José Júlio Senna 

6. Política Fiscal 

Os difíceis desafios na Lei Orçamentária de 2019 

O projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o exercício de 2019 foi encaminhado em 31 

de agosto de 2018, e trouxe questões relevantes e que merecem destaque. 

A começar pelo otimismo no tocante às premissas macroeconômicas. A PLOA de 2019 trabalha 

com uma premissa de crescimento econômico de 2,5% do PIB, que, embora em linha com a 

mediana das expectativas de mercado (o FOCUS do Banco Central), está muito otimista em 

relação ao esperado pelo IBRE, que é 1,9%. Outros pontos de dissonância entre as premissas 

macroeconômicas adotadas no PLOA 2019 e as do IBRE dizem respeito a inflação, juros e preço 

do petróleo. Essas premissas impactam diretamente a projeção de receita e a fixação das 

despesas, de modo que, se o cenário macro desenhado pelo governo for frustrado, 

automaticamente haverá frustração no resultado primário. 

Outro ponto a levar em consideração é o volume de recursos previstos para as despesas 

discricionárias do Poder Executivo. O valor fixado no PLOA para as despesas discricionárias do 

Executivo é de R$ 102,5 bilhões, dos quais R$ 27,4 bilhões se referem aos investimentos e R$ 

75,1 bilhões ao custeio.  

Esse volume para as despesas discricionárias já começa a revelar os possíveis efeitos restritivos 

da EC 95/16 (Emenda constitucional do Teto dos Gastos Primários), uma vez que prevê uma 

queda maior dos investimentos, que já estão em níveis muito baixos, além de uma redução do 

custeio discricionário, que engloba despesas que, embora não sejam obrigatórias, são 

importantes para manter a máquina pública funcionando (ex: material de consumo, energia 

elétrica, água, etc.). De acordo com o orçamento, as despesas obrigatórias irão ocupar 93% do 

total de despesas primárias já em 2019. 

Contudo, a regra de ouro para 2019 se mostra ainda mais desafiadora que a meta de resultado 

primário e o teto dos gastos. O rombo previsto pelo governo é de R$ 258,2 bilhões de reais e, 

no PLOA 2019, a única medida que foi adotada em relação ao problema da regra de ouro é a 

que prevê receitas e despesas condicionadas à aprovação de Projeto de Lei de crédito 

suplementar ou especial previsto na Constituição, art. 167, Inciso III: 

São vedadas (...) “a realização de operações de créditos que excedam 

o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas 

mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade 

precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta”.  
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Assim, conclui-se que o novo governo contará com um orçamento bastante desafiador, seja 

pelo risco de frustração de premissas macroeconômicas, seja pelo aperto das discricionárias, 

seja pelas regras fiscais que já iniciam o ano não sendo cumpridas. 

                                         Vilma Pinto  

7. Setor Externo 

Poucas mudanças, mais riscos 

Em nossa última atualização trimestral, destacamos que as projeções para a conta corrente 
apresentavam um nível relativamente elevado de riscos, ainda que em balanço a projeção 
apresentada fosse centrada.  

Em especial para 2019, riscos de uma escalada da guerra comercial (efeitos negativos sobre 
crescimento global e termos de troca) se cancelavam em relação a uma desaceleração da 
atividade doméstica e (potencial) depreciação da moeda. Eram números bastante moderados 
para o déficit em conta corrente, fosse neste ano ou no próximo (entre 0,5% e 1,0% do PIB 
durante todo o período). 

Como sempre, norteamos a discussão da conta corrente em torno de três grandes vetores. O 
primeiro é o diferencial de crescimento entre o Brasil e o mundo, entendido como a relação 
entre o crescimento de nossa demanda doméstica (privada) e o crescimento do comércio 
mundial. O segundo são os termos de troca, a razão entre os preços de exportações e 
importações brasileiras (medidos em dólares). Por fim, temos que olhar também o 
comportamento da taxa de câmbio, no caso a multilateral real (comparando o real às moedas 
dos principais parceiros e suas respectivas inflações). 

Olhando esses vetores, os últimos três meses foram marcados por notável mudança no cenário 
cambial. Com um ambiente externo progressivamente mais inóspito (em muito devido ao 
avanço do contencioso comercial dos EUA com China e outros grandes parceiros) e sucessivos 
eventos de aversão ao risco (choques cambiais na Turquia e na Argentina, sem contar a 
importante depreciação do renmimbi chinês), as cotações das principais moedas emergentes 
sofreram. 

No caso brasileiro, o senso comum também sugeriria que a (cada vez mais) incerta dinâmica 
eleitoral seria fator a pressionar os prêmios de risco soberano e, portanto, tenderia a depreciar 
nossa moeda (nossas opiniões a respeito deste tema estão na seção "Em Foco" deste Boletim).  

Tudo isso posto, sugere-se uma taxa de câmbio real efetiva ainda mais depreciada do que o 
esperado há alguns meses, reflexo do novo caminho projetado para a taxa de câmbio nominal. 
Para 2018, esperamos que a moeda termine o ano nas cercanias de R$ 3,90/US$, o que levaria 
a um enfraquecimento de aproximadamente 20% em relação à média de 2017. Já para 2019, 
esperamos oscilação pouco abaixo de R$ 4,00/US$ durante todo o ano, implicando em 
enfraquecimento adicional de pouco menos de 7,0% (na média do ano). 
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Já no caso do diferencial de crescimento, mantiveram-se as tendências negativas observadas 
nas últimas atualizações. Do lado externo, os efeitos deletérios do contencioso comercial sobre 
as trocas internacionais já são claros – ainda que tenham sido menores do que o originalmente 
esperado. Do lado doméstico, confirmaram-se os temores de desaceleração do crescimento no 
segundo trimestre e, pior, de um ritmo mais lento da atividade tanto no final de 2018 como, 
potencialmente, também em 2019 – nossas novas projeções colocam a expansão deste ano em 
torno de 1,5% e, no ano que vem, em torno de 2,0%. 

Para 2018, agora esperamos que o diferencial de crescimento seja 2,2% menor do que o 
realizado em 2017 – combinando menos comércio global, por um lado e, por outro, menos 
crescimento doméstico. Já para 2019, esperamos relativa estabilidade. 

Por fim, os termos de troca comportaram-se praticamente em linha com o esperado para 2018, 
com desempenho dos preços de importação superior ao dos preços de exportação. Os sinais 
mais recentes, no entanto, sugerem queda mais pronunciada nos preços das principais 
commodities (ecos da guerra comercial) a partir do segundo semestre de 2018, com efeitos 
mais intensos na pauta exportadora do que na importadora. Em números, recuo de 2,5% nos 
termos de troca este ano e de 6,8% em 2019. 

O comportamento esperado para os 
fundamentos está condensado no 
Gráfico 11. Como eles operam com 
defasagens sobre a dinâmica da conta 
corrente, grande parte das mudanças 
descritas acima terá mais impacto 
sobre as projeções de 2019. 

Ao contrário do que usualmente 
ocorre, temos desta vez questões 
metodológicas que afetarão as 
projeções para a conta corrente 
(destacamente em 2018). Com 
mudanças no regime REPETRO, temos 
observado importantes fluxos 
comerciais contábeis de plataforma 
petrolíferas, ao menos por enquanto afetando mais as importações do que as exportações.  

Como corolário, mudou-se a dinâmica da rubrica de aluguel de equipamentos, muito relevante 
para a balança de serviços nos últimos anos. Em miúdos, corrente de comércio “inchada”, 
menor saldo comercial e menos pressão em serviços, tudo por questões que passam ao largo 
dos fundamentos discutidos anteriormente – e que não refletem fluxos reais de bens. 

Incorporando tanto os fundamentos como essas questões “técnicas”, elevamos a nossa 
projeção de déficit em conta corrente para US$ 14bi em 2018 (anterior: US$ 12bi), equivalente 
a 0,7% do PIB. Em sua composição, revisamos o saldo comercial para US$ 58bi, ao passo em 

Gráfico 11: Fundamentos do Setor Externo Brasileiro 
(2006=100) 

 

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

Elaboração: IBRE/FGV. 
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que o déficit de serviços e rendas foi reduzido para US$ 72bi. Já para 2019, nossa projeção 
passou a déficit de US$ 19bi (anterior: US$17bi), equivalente a 0,9% do PIB, com balança 
comercial superavitária em US$ 55bi e déficit em serviços e rendas de US$ 74bi. 

A evolução da conta corrente (como % 
do PIB) pode ser observada no Gráfico 
12. Tanto para 2018 como para 2019, 
os valores a serem financiados são 
particularmente baixos, não 
implicando qualquer dificuldade de 
financiamento externo – mesmo com 
um mundo progressivamente menos 
benevolente com países emergentes. 

Nossa projeção continua com riscos 
para ambos os lados. Do lado negativo 
(maior déficit em conta corrente), há 
ruídos relevantes advindos da guerra comercial (sua escalada é uma possibilidade real que 
afetaria crescimento global e termos de troca), do choque argentino (menor demanda por 
nossas exportações) e das questões contábeis ligadas ao REPETRO (mais importação fictícia de 
plataformas). Já do lado positivo, há cenários plausíveis em que a moeda brasileira se 
depreciaria ainda mais e o crescimento do ano que vem seria mais baixo – pelas razões erradas, 
colocando menos pressão sobre a conta corrente.  

Em conclusão, e ao contrário do trimestre anterior, consideramos que há assimetria para 
realizações um pouco menos favoráveis da conta corrente – um déficit um pouco maior tanto 
este ano quanto no próximo. Note-se que, mesmo nesse cenário, não mudamos o resultado 
qualitativo central: as necessidades de financiamento externo não parecem ser uma questão 
no horizonte relevante. 

                     Lívio Ribeiro 

8. Panorama Internacional  

A cambiante influência das fontes externas de pressão sobre o risco Brasil 

Na parte superior do Gráfico 13, apresentamos a evolução recente do índice de condições 

financeiras nos Estados Unidos estimado pela Goldman Sachs. Dada a importância central 

daquele país para os mercados financeiros globais, pode-se dizer que o comportamento do 

referido índice constitui uma boa proxy para a evolução das condições financeiras 

internacionais. Como se sabe, os preços de ativos financeiros em países cujas contas de capital 

são relativamente abertas, como é o caso do Brasil, costumam ser afetados por essas condições.  

Gráfico 12: Conta Corrente (% PIB) 

 

Fontes: Banco Central e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV. 
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Na parte de baixo do gráfico 

apresentamos a evolução de uma 

média dos prêmios de risco dos países 

emergentes, aqui representada pelo 

índice CDX, e a evolução do risco Brasil, 

aferido pelo CDS de 5 anos.  

Analisando-se em conjunto as duas 

partes do gráfico, é possível ter uma 

boa visão acerca dos fatores externos 

que têm influenciado o risco Brasil no 

decorrer de 2018, especialmente a 

partir do segundo trimestre. Grosso 

modo, em abril, as condições 

financeiras internacionais deram um 

salto para cima, estabilizaram-se em 

maio, e voltaram a ficar mais apertadas 

a partir de junho. Ao longo desse 

período (na verdade, desde março), a 

média dos prêmios de risco dos 

emergentes subiu consistentemente, 

como reflexo das crises que se 

instalaram na Argentina e na Turquia. 

O risco Brasil também subiu, 

adquirindo impulso extra a partir de junho, na esteira da greve dos caminhoneiros.  

Em síntese, é possível identificar várias etapas na evolução recente do risco Brasil. Numa 

primeira fase, o risco subiu gradualmente de cerca de 145 pontos em meados de março para 

próximo de 280 pontos em meados de junho. Nessa fase, as condições financeiras 

internacionais tornaram-se mais apertadas, o que concorreu para elevar os prêmios de risco 

dos emergentes, especialmente os da Argentina e da Turquia, economias que se fragilizaram 

enormemente nos últimos anos.   

Em junho, no que seria uma segunda etapa, as condições financeiras externas pioraram 

acentuadamente, com efeitos importantes sobre os emergentes. No Brasil, porém, num 

movimento iniciado um pouco antes dos demais, a alta do prêmio de risco foi particularmente 

significativa. De cerca de 190 pontos na última semana de maio, o CDS-5 subiu para 270 pontos 

no final do mês seguinte. É bem provável que isso se explique pelas apreensões provocadas 

pela reação do governo ao movimento grevista, particularmente no que diz respeito à tabela 

do frete e ao subsídio ao diesel. Para muitos, tal reação trouxe a sensação de que, diante de 

Gráfico 13: Crise dos Emergentes. Preocupações Maiores 
do que as Trazidas Pelas Condições Financeiras nos EUA 

 

Fonte: Bloomberg. Elaboração: IBRE/FGV. 
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impasse importante, a “solução” acaba envolvendo medidas populistas, algo que teria 

prejudicado as expectativas quanto ao desfecho da disputa eleitoral. 

A partir do final de junho, as condições financeiras no exterior apresentaram alguma melhora, 

possibilitando certo recuo do risco dos emergentes, em particular do Brasil. Do começo de 

agosto em diante, porém, agravaram-se fortemente as crises turca e argentina. Em 

consequência, o CDX subiu de aproximadamente 170 pontos para pouco mais de 190 pontos, 

enquanto o CDS-5 Brasil passava de 215 pontos para 275 pontos, alta esta em parte explicável 

pelas incertezas associadas à disputa eleitoral.  

A julgar pela gravidade das crises enfrentadas pela Argentina e pela Turquia, é pouco provável 

que tenhamos solução rápida para os problemas de cada um. Sendo assim, mesmo na hipótese 

de o resultado da disputa eleitoral mostrar-se favorável aos mercados, é bem provável que 

pressões externas sobre o risco Brasil continuarão presentes, advindas dos emergentes mais 

vulneráveis. A nosso ver, preocupações com esses emergentes pesarão mais daqui por diante 

do que preocupações com as condições financeiras nos EUA.                                                                                                                          

                        José Júlio Senna 

9. Observatório Político 
Cinco Candidatos em Seis Dimensões 

Com a saída oficial de Lula da campanha e a entronização de Fernando Haddad como postulante 

do PT no dia 11 de setembro, finalmente a disputa pelo Planalto adquiriu sua feição definitiva. 

Quem vai chegar ao segundo turno? Quem vai ganhar? Nos últimos dias, as pesquisas de 

intenção de voto parecem apontar uma probabilidade maior de segundo turno entre Jair 

Bolsonaro e Fernando Haddad. De qualquer forma, é útil refletir mais aprofundadamente sobre 

os possíveis atributos de eventuais governos liderados pelas cinco candidaturas que se 

mostravam competitivas na largada da campanha: Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, Marina Silva 

e os já mencionados Bolsonaro e Haddad (que partiu de um pequeno nível de intenção de votos, 

mas em relação ao qual havia expectativa de forte subida quando substituísse Lula como 

candidato do Partido dos Trabalhadores). 

Mas que atributos devemos analisar? Vários são relevantes. Em virtude da exiguidade de 

espaço, aqui se privilegiarão seis dimensões: (1) a probabilidade de cada um dos cinco 

candidatos ter uma maioria legislativa estável; (2) o tamanho da sua coalizão social; (3) sua 

política econômica; (4) a capacidade de atrair bons quadros técnicos para o Executivo; (5) as 

relações com as Forças Armadas; e (6) a capacidade de distensionar o ambiente político. 

A seguir, se explica brevemente o significado das seis dimensões para que, logo adiante, se as 

apliquem a cada um dos cinco presidenciáveis. De fora, ficam aspectos-chave como a relação 

deles com o Judiciário, a imprensa e os governos estaduais, suas qualidades como executivos e 

a orientação que devem imprimir à política externa e à política de segurança pública. Apenas 
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uma nota sobre a exclusão da relação com nosso poderoso e ativíssimo Judiciário, sobretudo 

com o Supremo Tribunal Federal (STF): a atuação recente dos juízes do STF tem sido tão 

surpreendentemente marcada por motivações opacas e idiossincrasias pessoais que é inútil 

estabelecer qual seria o padrão de interação da cúpula da Justiça com qualquer um dos 

possíveis inquilinos do Palácio do Planalto a partir de janeiro de 2019. 

Dito isso, passemos às seis dimensões. A probabilidade de ter uma maioria legislativa estável é 

condição necessária para a sobrevivência do presidente no cargo e para aprovar seu programa 

de governo e reformas as mais variadas. Atenção especial deve ser dada ao adjetivo “estável”, 

uma vez que maiorias pontuais, sobretudo na lua de mel de início do mandato, qualquer um 

consegue. 

O tamanho da coalizão social – isto é, o conjunto de classes e grupos sociais representados no 

Executivo – é um critério que precisa ser considerado, uma vez que o Brasil tem uma sociedade 

muito heterogênea e desigual, cujas preferências não se encontram plenamente refletidas no 

sistema partidário. Daí a importância de ir além dos partidos ao se avaliar a composição do 

governo. Quanto mais ampla a coalizão social do chefe de Estado, mais seu governo reflete 

nossa diversa ecologia social e, portanto, mais sólido seu apoio na sociedade. 

Já o tipo de política econômica a ser adotado por um presidenciável – se ortodoxa ou 

heterodoxa – é um elemento absolutamente vital para se saber como o governo se relacionará 

com o mercado e como manejará as variáveis decisivas para o desempenho econômico do país 

no curto, médio e longo prazos. 

A capacidade de atração de bons quadros técnicos, por sua vez, diz respeito às condições que 

um presidente reúne para preencher os milhares cargos de 1º, 2º e 3º escalões da 

administração federal com profissionais competentes que possam suprir as enormes carências 

da máquina pública brasileira. Essa dimensão sinaliza também a relação do chefe do Executivo 

com as elites acadêmicas e das profissões liberais. 

A relação dos postulantes ao Planalto com as Forças Armadas, sobretudo os de esquerda, 

sempre foi uma questão relevante em todas sucessões presidenciais. Todavia, em 2018, dado 

que os militares voltaram ao centro da arena política por várias razões, tornou-se mais 

relevante ainda. 

Por último, a capacidade de distensionar o ambiente político deve ser incluída na lista de 

atributos dos candidatos em virtude da enorme polarização sob a qual tem vivido o Brasil no 

último lustro. Um presidente que – por obra de sua personalidade, maneira de se comunicar e 

modo de se relacionar com os outros – logre arejar a atmosfera política contará com enorme 

ativo, conquanto intangível. 
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A Tabela 2 exibe a pontuação dos cinco candidatos nas seis dimensões. Um ponto de 

interrogação indica incerteza na avaliação. 

Ciro Gomes é filiado a um partido de centro-esquerda de porte médio/pequeno, o PDT, e sua 

coligação eleitoral inclui apenas o minúsculo AVANTE. Como político pragmático e com longa 

experiência na política nacional e cearense, teria, hipoteticamente, condições de expandir sua 

base de apoio congressual após as eleições, atraindo tanto outros partidos de esquerda quanto 

o MDB e as siglas que integram o Centrão. Mas não será fácil, pois o PT terá dificuldades de 

aceitar um novo líder de esquerda que não seja dos seus quadros, assim como haverá 

resistências regionais dentro do Centrão a um acordo com Ciro. Supõe-se aqui que o Congresso 

terá uma cara muito parecida com a atual, isto é, dominado pela centro-direita. Além disso, o 

campo da direita está sendo reconfigurado pela ascensão de Jair Bolsonaro, tornando-se mais 

ideológico e, consequentemente, menos propenso a apoiar um presidente que não seja das 

suas hostes. Portanto, a probabilidade de Ciro ter uma maioria estável é de nível baixo. Sua 

coalizão social deverá ser mais ampla do que a estreita base social do governo Temer, 

essencialmente ligado ao empresariado. Ciro certamente levará mais sindicalistas, mulheres e 

negros ao Executivo do que o atual mandatário, mas a um nível menor do que fizeram Lula e 

Dilma, uma vez que o PDT e seu candidato não têm a mesma penetração na sociedade 

organizada de que dispõe o PT. A política econômica, conquanto comprometida com a reforma 

da previdência e o ajuste fiscal, deverá ter uma marca heterodoxa, sinalizada, ao longo da atual 

campanha, pela seguinte frase de Ciro: “O Banco Central do Brasil será subordinado a mim”. A 

capacidade de Ciro atrair bons quadros técnicos é média, pois o candidato não tem laços sólidos 

com as grandes universidades e centros de pesquisa do Sudeste. As relações de Ciro com as 

Forças Armadas tinham tudo para ser boas em decorrência do seu nacionalismo, mas se 

complicaram depois de o candidato ter afirmado que, sob seu governo, o General Villas Boas, 

o comandante do Exército, iria “em cana” por conta de uma controversa declaração política. 

Por último, dadas sua personalidade mercurial e a propensão a frases abrasivas, sua capacidade 

de distensionar o ambiente político é baixa. 

Tabela 2: Seis Atributos dos Cinco Principais Candidatos à Presidência em 2018 

 

Elaboração do autor. 
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Fernando Haddad é o candidato do maior partido da Câmara dos Deputados, o PT, disputando 

a presidência coligado aos pequenos PCdoB e PROS. Ideologicamente, o PT, nos últimos anos, 

tem oscilado freneticamente entre a esquerda e a centro-esquerda. Não está claro ainda se o 

PT continuará a reter aquela privilegiada posição no Legislativo a partir de 2019. De qualquer 

modo, se Haddad seguir a cartilha de Lula, tentará fazer acordos com o centro e a direita 

varejistas, além de confiar em amarrar toda a esquerda ao governo. Mas também não será fácil, 

pois, ademais de enfrentar resistências regionais dentro do MDB e do Centrão, a direita – como 

já mencionado acima – está mais ideológica. Adicionalmente, como Haddad e o PT deverão 

polarizar com a direita no segundo turno, as feridas deixadas pelo embate eleitoral deverão 

dificultar ainda mais uma estável composição parlamentar com a centro-direita em 2019. Logo, 

a probabilidade de o novo presidente do PT ter uma maioria estável é de nível médio para baixo. 

Só é maior do que a de Ciro por ter o PT uma representação parlamentar mais de três vezes 

superior à do PDT. Tal qual as de Lula e Dilma, a coalizão social de Haddad deverá ser ampla, 

incluindo diversos setores do sindicalismo, do empresariado e dos movimentos sociais. A 

política econômica, ainda que tenha boas doses do pragmatismo que caracterizou o primeiro 

mandato de Lula, deverá ser heterodoxa por pressão da esquerda do PT e dos principais 

assessores econômicos do partido. A capacidade de Haddad de atrair bons quadros técnicos 

seria, teoricamente, alta em virtude dos fortes vínculos do candidato com as principais 

universidades do país e grandes associações profissionais. Porém, a radicalização de diversas 

posições do partido vai espantar muita gente que poderia colaborar com Haddad, reduzindo a 

referida capacidade para o nível intermediário. As relações de Haddad com as Forças Armadas 

são complicadas porque estas e o PT se desentenderam profundamente desde o final do 

processo de destituição de Dilma Rousseff em 2016. No tocante à sua capacidade de distensão 

do ambiente político, cabe registrar que Haddad é, dentro do PT, um político moderado, longe 

de ter uma personalidade tão rígida e abrasiva como a de Dilma Rousseff. Assim, teoricamente, 

Haddad teria uma capacidade alta de distensionamento, mas o radicalismo de setores 

poderosos do PT e o forte antipetismo que grassa hoje na sociedade dificultarão a tarefa de 

arejamento do ambiente político. Portanto, consigna-se o valor médio com um ponto de 

interrogação para Haddad nesse quesito. 

Geraldo Alckmin, candidato do PSDB, hoje uma agremiação ancorada à centro-direita, lidera a 

mais ampla coligação partidária desta campanha, com nove siglas (PSDB-PTB-PP-PR-DEM-

Solidariedade-PPS-PRB-PSD). Por conta disso e da maioria de centro-direita que deverá 

continuar a dominar o Legislativo a partir de 2019, é alta a probabilidade de que o postulante 

tucano venha a ter uma maioria legislativa estável, pois será relativamente fácil transformar 

aquela aliança eleitoral em sólido apoio congressual. A coalizão social de Alckmin não deverá 

ser tão ampla quanto às de Ciro ou Haddad, mas deverá ser mais inclusiva do que a reduzida 

base social de Temer. Pelo que fez à frente do governo de São Paulo e pelo perfil dos seus 

principais assessores econômicos, a política econômica de Alckmin deverá ser ortodoxa, mas 

moderada por uma pitada de gradualismo. A capacidade de Alckmin atrair bons quadros 
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técnicos é alta em função da ligação do PSDB com as grandes universidades e empresas de 

consultoria sediadas em São Paulo e com setores de elite da burocracia estatal. As relações de 

Alckmin com as Forças Armadas são boas, pois o candidato, além de estar fazendo afagos aos 

militares ao longo da campanha, é a segunda opção do alto oficialato depois de Bolsonaro. Por 

último, a capacidade de Alckmin de distensionar o ambiente político é, teoricamente, alta em 

razão da sua personalidade tranquila e fala mansa. Todavia, como vários partidos e membros 

da sua coligação eleitoral estão envolvidos em pesados escândalos de corrupção, a recorrência 

deste tema polarizador certamente debilitará suas condições de refrescar a atmosfera política. 

Por isso, adiciona-se um sinal de interrogação à pontuação de Alckmin nessa dimensão. 

Jair Bolsonaro é o candidato da coligação PSL-PRTB. Trata-se do mais bem-sucedido candidato 

de direita desde a eleição de Fernando Collor em 1989. O PSL conta com apenas 8 deputados 

na Câmara Federal e o PRTB não tem representação no Congresso. Em função dessa mínima 

aliança partidária, do seu extremismo ideológico e do caráter antipolítica da carreira 

parlamentar e da campanha presidencial de Bolsonaro, é – teoricamente – baixa a 

probabilidade de que logre uma maioria parlamentar estável. Porém, como já indicado, uma 

centro-direita mais ideológica deverá controlar o Congresso a partir do ano que vem, o que – 

também teoricamente – poderá facilitar as relações Executivo-Legislativo sob a presidência de 

Bolsonaro. Assim, a probabilidade de Bolsonaro vir a ter uma maioria legislativa estável é de 

nível médio e com um ponto de interrogação. A coalizão social desse candidato deverá ser tão 

ou mais estreita do que a de Temer, dada a forte militância do ex-capitão do Exército contra 

minorias e organizações em prol dos direitos humanos. Pelo perfil do seu principal assessor 

econômico, Paulo Guedes, e em virtude de declarações recentes do candidato, a política 

econômica de Bolsonaro deverá ser ortodoxa. Todavia, há grandes e legítimas dúvidas a 

respeito da credibilidade dessa propalada orientação programática, uma vez que não há nada 

de liberal nos votos dados por Bolsonaro ao longo da sua longeva carreira parlamentar (é 

deputado federal há 27 anos). Por isso, adiciona-se um ponto de interrogação à pontuação do 

candidato nesse item. A capacidade de Bolsonaro de atrair bons quadros técnicos é, 

teoricamente, baixa em função de suas escassas relações com o mundo acadêmico, sobretudo 

o ligado às universidades privadas. Entretanto, quadros do mercado, das consultorias e de 

universidades privadas começam a se dispor a colaborar com um governo Bolsonaro. Portanto, 

a capacidade de atração de quadros desse presidenciável deve ser calibrada ao nível 

intermediário, mas, novamente, com um ponto de interrogação. As relações de Bolsonaro com 

as Forças Armadas são boas, pois além de ser militar da reserva e ter um general (também da 

reserva) como vice, conta com a simpatia explícita de uma boa fatia do oficialato. Destaque-se 

que o candidato tem prometido nomear vários militares como ministros. Por último, a 

capacidade de Bolsonaro de distensionar o ambiente político é baixa em virtude da sua 

personalidade belicosa e do caráter antipolítica de sua carreira e campanha. 
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Finalmente, Marina Silva, correndo pela faixa da centro-esquerda moderada, é a líder da 

minúscula REDE. Sua coligação eleitoral inclui apenas o miúdo PV. Dadas sua diminuta base 

partidária e a aversão de Marina à política tradicional, sua probabilidade de ter uma maioria 

estável é baixa. Assim como Ciro ou Haddad, a coalizão social de Marina deverá ser ampla. Sua 

política econômica, em virtude das preferências programáticas da própria candidata e do perfil 

dos seus assessores, deverá ser ortodoxa, temperada pela sensibilidade social da líder da REDE. 

A capacidade de Marina atrair bons quadros técnicos é alta, pois a candidata tem ótimos laços 

com o mundo acadêmico. De maneira complementar, seu estilo moderado e respeitoso 

facilitará a tarefa. As relações de Marina com as Forças Armadas são boas por convergirem no 

sentido de apoiar o combate à corrupção. Finalmente, em decorrência de sua personalidade 

suave e da militância de longa data pela conciliação nacional, sua capacidade de distensionar o 

ambiente político é alta. 

Avaliados todos os cinco candidatos, convém assinalar que ter uma pontuação alta em todas as 

dimensões (à exceção da política econômica, que é uma questão de preferência pessoal ou 

partidária) não é necessariamente bom. Isso porque há fortes afinidades entre uma maioria 

legislativa estável e ampla coalizão social, por um lado, e a deterioração da situação fiscal, por 

outro. A combinação desses três elementos, na verdade, caracterizou o modelo político do 

segundo mandato de Lula, o qual degenerou em profunda crise econômica e política sob as 

inábeis mãos de Dilma. Dito de outra maneira, esse modelo requer alto e crescente gasto 

público, o que, hoje em dia, não é mais viável. Alckmin, por sua vez, é o que tem a mais alta 

probabilidade de lograr uma maioria legislativa estável. Contudo, se a formação e a 

manutenção dessa maioria se obtiverem por meio dos tradicionais métodos não republicanos 

do varejo político brasileiro, Alckmin poderá rapidamente se encontrar nas situações 

desastrosas em que se meteram Lula, Dilma e Temer. Bolsonaro, até aqui o candidato mais 

competitivo, é o que tem a avaliação mais marcada por pontos de interrogação. De fato, uma 

eventual presidência do ex-capitão do Exército é uma grande incógnita. Além disso, ele 

apresenta suas excelentes relações com os militares como um dos seus principais ativos. Isso 

não é um bom augúrio, seja para a democracia, seja para as próprias Forças Armadas. 

Por último, o vencedor da disputa pela chave do Palácio do Planalto terá, provavelmente, no 

máximo, 1/3 dos votos no primeiro turno. O que se obtém nesse turno é, na verdade, o núcleo 

duro do apoio popular do novo chefe de Estado, independentemente do que consiga agregar 

na segunda volta. Ou seja, nosso próximo mandatário começará com um núcleo relativamente 

pequeno, tal qual Collor, que teve 30,5%% dos sufrágios na primeira rodada de 1989. Isso é 

preocupante porque, se as coisas não andarem bem no primeiro semestre de 2019, a 

popularidade do presidente poderá rapidamente cair para um nível baixo, o que certamente 

afetará a aptidão do governo para aprovar as profundas reformas de que precisa a economia 

nacional. Além disso, a campanha eleitoral poderá ficar mais radicalizada ainda. Diante desse 

quadro ominoso, é fundamental que se inicie um esforço sério de pacificação nacional logo 
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após o fim do pleito. Daí, no entender do autor deste artigo, a enorme relevância que poderá 

adquirir a sexta dimensão de análise discutida acima, a capacidade de o presidente distensionar 

o ambiente político. 

    Octavio Amorim Neto - Professor da EBAPE/FGV 

10. Em Foco IBRE: Por enquanto foi o mundo. Mas... 

No dia 26 de janeiro, o dólar americano atingiu o seu valor mínimo no ano ante o real, cotado 
a R$ 3,15/US$. Precisamente no dia 13 de setembro, estávamos com cotação do real frente ao 
dólar de R$ 4,19/US$ – o máximo desde a criação da moeda brasileira. Esse movimento de 
enfraquecimento (de uma ponta a outra, 33,2%) não foi homogêneo durante o período, com 
dois claros repiques: o primeiro entre meados de março e o final de junho, quando o real saiu 
das cercanias de R$ 3,30/US$ para a faixa R$ 3,70/US$- R$3,80/US$, e o segundo desde o início 
de agosto, quando subimos deste nível para a região de R$ 4,10/US$-R$4,20/US$. 

Tamanho movimento provocou o renascimento do interesse na questão cambial – entre 
meados de 2016 e o primeiro trimestre de 2018, a realidade é que a taxa de câmbio R$/US$ 
pouco mudou, sempre rodando na faixa R$3,00/US$-R$3,20/US$. Começaram a aparecer 
inúmeras explicações para o comportamento da moeda, não raro usando teorias 
completamente opostas.  

Em linhas gerais, entendemos que existem três grandes linhas de argumentação. A primeira 
vertente aponta que a depreciação refletiu principalmente o aumento do risco percebido para 
a nossa economia, associado à piora tanto do cenário corrente (progressiva desaceleração do 
crescimento, sinais mais fracos no mercado de trabalho, pouca força do consumo das famílias, 
greve dos caminhoneiros) como das perspectivas futuras (letargia da agenda de reformas 
estruturais, piora das métricas de confiança, aumento da inclinação das curvas de juros). 
Desnecessário dizer que a dinâmica eleitoral teria papel central, tendo como ponto inicial de 
estresse a prisão do ex-presidente Lula e chegando até a enorme reviravolta decorrente do 
atentado contra o candidato Jair Bolsonaro – ambos, por sinal, líderes nas pesquisas eleitorais 
quando de seus “eventos”. 

A segunda interpretação coloca enorme peso nos movimentos do diferencial de juros entre a 
economia brasileira e a economia internacional como o fundamento central que explica as 
oscilações da moeda. A lógica seria simples: em um mundo de liquidez ainda abundante e 
sedento por rentabilidade, as historicamente elevadas taxas de juros brasileiras representariam 
um fator de atração para influxos de capitais e fortalecimento cambial. Com a forte redução do 
diferencial nos últimos anos, resultado principalmente do relevante corte na taxa SELIC 
(praticamente 800bps desde o final de 2016, até o mínimo histórico de 6,5% a.a.), tal 
sustentação teria se perdido – e a tendência seria de enfraquecimento da nossa moeda. É 
importante lembrar que essa vertente esteve particularmente em voga no primeiro 
quadrimestre do ano, inclusive com versões modificadas que sustentavam haver uma “não-
linearidade” na relação entre juros e moeda – quanto menor o nível do diferencial, maiores 
seriam os seus efeitos.  
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Por fim, a terceira vertente coloca mais peso na evolução negativa da conjuntura internacional 
como o fator a enfraquecer a nossa moeda. Sob essa ótica, os movimentos do real estariam 
inseridos em um contexto mais amplo que combina fortalecimento idiossincrático do dólar 
americano (com atividade, inflação e política monetária americanas “mais fortes” do que no 
resto do mundo) e aumento da aversão ao risco global (avanço do contencioso comercial 
mundial, temores em relação à economia chinesa, emergência de questões geopolíticas, 
dúvidas quanto à postura monetária europeia e choques em países emergentes como Turquia 
e Argentina). Mais incerteza, maior tendência de fuga para a moeda americana – e mais pressão 
sobre as moedas emergentes, dentre elas o real brasileiro. 

Qual a nossa posição nesse debate? Como sempre, a verdade deve estar em algum ponto que 
combine tudo acima – diga-se de passagem, todos os fatores apontados ocorreram em 
diferentes graus desde o início desse ano. Mais recentemente, parece justo dizer que a vertente 
do diferencial de juros perdeu força – afinal, se olhamos as taxas de mercado (por exemplo, o 
diferencial de juros de 1 ano), vemos que ocorreu uma forte abertura dos juros e, ao mesmo 
tempo, importante depreciação da moeda. 

Isso posto, a questão relevante é quantificar a participação relativa de cada uma dessas 
“teorias”. Desenvolvemos no FGV-IBRE um conjunto de modelos que permite fazer exatamente 
isso, separando uma componente externa, o diferencial de juros e uma componente doméstica 
no comportamento da moeda. 

Tais modelos estão calcados em dois grandes conceitos. Em primeiro lugar, acreditamos na 
existência de “não linearidade” na relação entre a taxa de câmbio e os seus principais 
determinantes. No entanto, ela não estaria associada ao nível de uma determinada variável 
explicativa (como na discussão entre juros e moeda), mas sim ao tempo – dependendo da janela 
avaliada, certos fundamentos serão mais importantes do que outros, e esta importância é 
naturalmente mutável. 

Em segundo lugar, entendemos que nem tudo captado no prêmio de risco brasileiro deve ser 
entendido como idiossincrático (ou seja, estritamente relativo à nossa economia). Por exemplo, 
um aumento global da aversão ao risco, em específico relacionado a países emergentes, deveria 
levar a maiores cotações do nosso risco-país sem implicar um evento “Brasil-específico” – por 
sinal, achamos que é exatamente isso que tem ocorrido recentemente... 

Atualmente, tentamos explicar os movimentos da taxa de câmbio com dois modelos 
interligados, estimados com dados diários em janelas móveis (entre 6 e 12 meses) – ou seja, 
tratam explicitamente da “não linearidade no tempo”. Modelamos o comportamento do real 
em função da posição da moeda americana no mundo (medida pelo DXY2), dos preços de 
commodities (aproximados pelo CRB3), dos juros longos da economia americana (Treasury de 

                                                           
2 O DXY é a cotação do dólar americano em relação a uma cesta de moedas de países do G7, na qual estão incluídos euro, 

iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. 
3 O CRB engloba 19 cotações de commodities, entre agrícolas, metálicas e energéticas. 
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10 anos), do prêmio de risco brasileiro (CDS4 de 10 anos), do diferencial de juros de curto prazo 
em relação à economia americana (Swap DI de 1 ano vs. Treasury de 1 ano) e da própria 
defasagem da taxa de câmbio (afinal, o câmbio ontem é um bom ponto de partida para a 
cotação de hoje).  

Em paralelo, modelamos o comportamento do prêmio de risco brasileiro em função do DXY, do 
CRB, da Treasury de 10 anos, de uma métrica de risco global focada em países emergentes 
(medida por um Emerging Markets high yield spread5) e da própria defasagem do prêmio de 
risco. Tudo que não for explicado por essas variáveis será interpretado como a componente 
idiossincrática do risco-Brasil – ou seja, ligada a fatores estritamente domésticos (as eleições, 
por exemplo, entrariam aqui).  

Da combinação desses dois modelos extraímos a participação dos fatores externos (o DXY, o 
CRB, a Treasury de 10 anos e a componente internacional do risco-Brasil), do diferencial de juros 
(a diferença entre o Swap DI de 1 ano e a Treasury de 1 ano) e de fatores internos (a parcela 
residual do risco-Brasil) para os movimentos da taxa de câmbio em um determinado período.  

Para estressar o argumento, 
faremos nossa simulação entre 
26 de janeiro (o mínimo do 
R$/US$ em 2018) e o dia 13 de 
setembro (o máximo do ano – e 
desde a criação do Real em 
1994). As cotações da moeda e 
de cada uma das variáveis 
elencadas anteriormente podem 
ser observadas na Tabela 3. 

A depreciação de 33,2% no 
período foi acompanhada de 
elevação de 140bps (pontos-
base) no risco-país, 
fortalecimento de 6,1% do dólar 
americano frente às principais 
moedas globais, recuo de 4,5% 
nos preços de commodities, 
elevação de 31bps nos juros 
longos americanos, expansão do diferencial de juros em 66bps e forte aumento da aversão 

                                                           
4 A pessoa que compra o CDS paga um prêmio por ano para, caso ocorra evento de default de um papel de dívida soberana, 

receber do emissor do CDS o valor de face da dívida soberana. Por exemplo, se o CDS de uma dívida é de 100 pontos (ou 

0,01%) significa que, para segurar 1 milhão de dólares, é necessário pagar 10 mil dólares por ano. Assim, o CDS precifica o 

risco de default de um ativo de dívida. 
5 O Bank of America Merrill Lynch High Yield US Emerging Markets Option-adjusted Spread mede a diferença de rentabilidade entre 

uma cesta ponderada de títulos mais arriscados (líquidos) em países emergentes e o vértice equivalente da curva de juros 

americana. 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tabela 3: Cotações Relevantes para o Exercício 

 

Elaboração: IBRE/FGV 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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internacional ao risco (emergente) de 207bps. À exceção do diferencial de juros, tudo 
conspirando para um real mais fraco – e uma evidência inicial de que os fatores externos devem 
ter destacada importância. 

Nossa avaliação da 
contribuição de cada 
componente para o 
comportamento do real pode 
ser observada na Tabela 4. 
Nossos modelos sugerem que 
o enfraquecimento observado 
em 2018 foi resultado 
basicamente de um cenário 
externo mais adverso, com o 
aumento do diferencial de 
juros e a componente 
doméstica do risco-país 
(lembrando sempre que 
obtida por resíduo) operando como amortecedores do choque global observado.  

A “não importância” da componente doméstica como fator a impulsionar a depreciação (mais 
ainda, andando na direção contrária) chama a atenção, ainda mais se lembramos do processo 
eleitoral ora em curso. Nossos modelos sugerem que as eleições ainda não estão exatamente 
“nos preços” – sem a ação do diferencial de juros e de fatores domésticos (lembrando que são 
uma componente residual do modelo), a cotação do real poderia ser ainda mais elevada. 

Em conclusão, sugerir que a eleição não foi fator a explicar a depreciação da moeda até agora 
não é, de forma alguma, dizer que isto não ocorrerá adiante. Da mesma forma, tanto o cenário 
internacional como o diferencial de juros podem (e devem) permanecer em constante mutação. 
Nesse sentido, a discussão relevante não é exatamente se as eleições “entrarão no preço ou 
não”, o que é bastante provável, mas de que forma isto poderá ser comparado à evolução do 
ambiente externo, ainda delicado; e do diferencial de juros, seja pelas eleições, seja pelo 
mundo, com tendência à elevação. Tudo é uma questão de pesos relativos. Por enquanto foi o 
mundo, mas adiante... 

   Lívio Ribeiro 

 

 

Revisão Editorial do Boletim Macro IBRE: Fernando Dantas 
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Tabela 4: Decompondo a Alteração da Taxa De Câmbio -                             

Do Mínimo ao Máximo em 2018

 

Elaboração: IBRE/FGV 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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