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À espera das reformas 

Os últimos quatro meses – e, em especial, as últimas quatro semanas –  foram marcados por 
uma significativa valorização dos ativos brasileiros. O caso mais notável é o mercado de ações: 
desde o mínimo registrado em meados de setembro passado, o MSCI Brasil já subiu 41%, dos 
quais quase metade entre o Natal e a sexta-feira, 18 de janeiro. Mas não foram só as ações: na 
mesma comparação, os títulos da dívida pública se valorizaram 19,4% e 6,2%, respectivamente, 
em dólares. Outros sinais na mesma direção vêm da taxa de câmbio, que após forte depreciação 
entre abril e setembro de 2018, quando beirou os R$ 4,20/US$, se valorizou com força, 
permanecendo em torno R$ 3,75/US$ nas últimas semanas, e o risco país, que, medido pelo 
CDS de 5 anos, passou dos 300 pontos no início de setembro para o atual patamar de 180 
pontos. 

Essa evolução favorável dos preços dos ativos brasileiros tem contribuído para a melhora do 
cenário econômico para este ano. O câmbio mais valorizado, junto com um preço internacional 
do petróleo que promete se estabilizar no intervalo de US$ 55 a US$ 60, no caso do Brent, ajuda 
a sinalizar uma inflação comportada em 2019. Nesse cenário mais benigno para a inflação, em 
um contexto de expectativas inflacionárias bem ancoradas, o Banco Central deve manter a taxa 
básica de juros em 6,50% a.a. por mais tempo. 

A perspectiva de manutenção de uma política monetária acomodatícia, junto com o efeito 
riqueza resultante da valorização dos ativos, é um dos fatores por trás da significativa alta da 
confiança de consumidores e empresários observada em dezembro, que possivelmente se 
repetirá em janeiro. São fatores que reforçam a perspectiva de crescimento mais forte do PIB 
em 2019, puxado pelo fortalecimento da demanda do setor privado doméstico. 

A nosso ver, há fatores externos e domésticos na forte valorização dos ativos brasileiros. 
Incluem-se entre os primeiros a mudança do discurso do Fed, que desde o início de dezembro, 
e com mais força em janeiro, tornou-se mais dovish; a expectativa de um acordo que amenize 
os conflitos comerciais entre os EUA e a China; e o preço mais moderado do petróleo.  

O cenário externo hoje aponta desaceleração moderada do crescimento global; um dólar mais 
fraco do que se o Fed mantivesse a trajetória de alta nos juros que vinha sinalizando antes; e a 
perspectiva de que a China adote um programa mais forte de estímulos até meados de 2019. A 
combinação desses elementos tem ajudado a valorizar os ativos de risco, em especial aqueles 
de países emergentes.  

No front doméstico, além de se esperar a manutenção dos avanços conseguidos no governo 
Temer, nas áreas monetária e fiscal, por exemplo, há grande expectativa de aprovação de 
reformas que coloquem um freio à alta da dívida pública e melhorem o ambiente de negócios 
no país. O destaque, claro, é a reforma da previdência, que tanto pode consagrar como fazer 
fracassar a atual administração. 

São os riscos relativos a como as coisas vão evoluir externa e domesticamente que podem 
tornar mais ou menos favorável o cenário para 2019. Em relação ao quadro externo, o grande 
desafio é garantir o pouso suave da economia mundial – e, em especial, da economia americana 
– que parece estar precificado nos ativos dos emergentes. Por um lado, há o risco de que a 
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desaceleração em curso seja insuficiente para conter a inflação americana, o que pode outra 
vez mudar a posição do Fed, desta feita em direção a altas mais pronunciadas dos juros. 

Por outro lado, também é possível que a desaceleração global seja mais pronunciada do que se 
espera, conforme prossegue o processo de redução da liquidez em curso nos EUA e na China. 
Há piora nas condições financeiras nos EUA, desaceleração do crescimento na China e 
incertezas políticas na Europa, com desempenho econômico bem fraco nesta última região. 
Adicionalmente, existem chances de que o imbróglio comercial entre EUA e China não se 
resolva, e que a guerra comercial entre EUA e Europa recrudesça, entre outros riscos. Tudo isso 
alimenta a preocupação sobre uma desaceleração mais intensa do crescimento mundial.  

Domesticamente, os agentes econômicos estão muito confiantes no novo governo. Há forte 
convicção de que ele irá avançar nas reformas e na melhoria do quadro econômico. Pelo menos 
é o que sugerem os indicadores de confiança do FGV/IBRE. Mas e se essas reformas não 
ocorrerem, ou forem de magnitude muito aquém da que está hoje precificada? 

Essa dúvida indica que, ainda que o balanço de riscos da economia brasileira tenha se tornado 
menos desfavorável na virada do ano, em relação a meados de 2018, e que haja em diversas 
áreas da economia expectativas mais alentadoras sobre como será 2019, não há garantias de 
que este quadro não vá mudar em horizonte não muito longo. 

A percepção de que o cenário mais favorável não está livre de riscos significativos parece 
explicar porque, apesar de uma expectativa favorável para o desempenho da economia em 
2019, em linha com a melhora nas condições financeiras, os dados referentes ao quarto 
trimestre divulgados até agora para os meses de outubro e novembro têm decepcionado. Da 
mesma forma, o Indicador Antecedente Composto da Economia (IACE) e o Indicador 
Coincidente Composto da Economia (ICCE), elaborados pelo FGV/ IBRE em parceria com o 
Conference Board, recuaram 0,8% e 0,7% na passagem de novembro para dezembro, 
respectivamente. Tudo isso indica que o PIB deve ter crescido apenas 0,3% em relação ao 
terceiro trimestre, com a indústria de transformação contraindo-se 1,0% nesse período. 

Nossas projeções apontam melhora no início de 2019: crescimento do PIB de 0,6% no primeiro 
trimestre, em relação ao quarto trimestre de 2018, com contribuição positiva do setor da 
Agropecuária. O baixo carry over de 2018, de apenas 0,5%, e o fraco desempenho da indústria 
no início do ano mantêm as projeções de crescimento em 2019 num intervalo entre 2,0% a 
2,5%. Nossa previsão é de um crescimento de 2,3%, ante 1,3% esperado para 2018. O 
desemprego deve continuar caindo, ainda que em ritmo lento devido à expansão mais forte da 
força de trabalho. A elevada ociosidade na economia deve contribuir para uma inflação abaixo 
da meta, em que pese o Banco Central manter uma política monetária acomodatícia durante 
todo o ano. 

No mais, um resumo desta edição do Boletim Macro IBRE inclui os seguintes destaques: 

1. A seção sobre atividade ressalta que os indicadores econômicos de novembro seguiram 
em direções opostas. Enquanto o comércio varejista surpreendeu positivamente e os serviços 
registraram o quarto mês consecutivo de crescimento positivo na comparação interanual, algo 
que não acontecia desde 2014, a indústria desapontou, com uma queda de 0,9% AsA. A 
expectativa para o setor no mês subsequente é desanimadora. Essa dualidade presente nos 
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indicadores mensais de atividade também se refletiu na composição do PIB do quarto trimestre. 
Nossa expectativa é de crescimento positivo da agropecuária e dos serviços, ao passo que a 
indústria deve ter encerrado o ano com queda de 0,6% AsA (-0,3% TsT). À luz dos dados 
observados nos dois primeiros meses do último trimestre de 2018, e das previsões para 
dezembro, estimamos crescimento de 0,3% TsT (1,7% AsA) para o quarto trimestre, levando o 
crescimento de 2018 para 1,3%. (Seção 1) 

 

2. Nas sondagens, os índices de confiança retornaram a níveis comparáveis ao período 
imediatamente anterior à recessão de 2014-2016 e se aproximam do nível de neutralidade da 
pesquisa, de 100 pontos. O efeito “Lua de Mel” dos indicadores de confiança nos meses 
imediatamente posteriores às eleições presidenciais terminou sendo mais forte do que nas 
quatro eleições anteriores. Considerando um cenário de aprovação das principais medidas 
econômicas, é razoável esperar que as expectativas continuem a melhorar no 1º semestre, 
contribuindo para a retomada dos investimentos e a aceleração dos gastos com duráveis. Esse 
cenário pode ser atenuado pelo possível impacto negativo das medidas e de ações mais duras, 
com potencial para desgastes no curto prazo. (Seção 2) 

 

3. Na seção sobre mercado de trabalho, a taxa de desemprego no trimestre terminado em 
novembro foi de 11,6%, pouco acima do esperado, representando uma queda de menos de 0,1 
p.p. em relação ao mês anterior na série dessazonalizada. Espera-se que, no ano de 2018, o 
indicador feche numa média de 12,2%. No CAGED, a expectativa é que em dezembro haja 
fechamento de 345 mil vagas, fazendo com que, no ano, a geração líquida de empregos tenha 
sido de 420 mil postos, o maior número desde 2013. A renda do trabalho, no entanto, tem tido 
performance mais tímida, o que deverá se repetir ao longo de 2019, com crescimento real 
esperado abaixo de 1%, devido ao baixo desempenho da produtividade, à ainda alta taxa de 
desemprego e à recuperação concentrada no setor informal. (Seção 3) 

     

4. A seção sobre inflação aponta que, em 2019, esta deve acelerar em comparação a 2018, 
mas sem comprometer a meta de inflação. A desvalorização cambial acumulada e o 
aquecimento da atividade econômica podem favorecer a ocorrência de aumentos nos preços 
de produtos comercializáveis e serviços livres. Em relação aos preços monitorados, ainda que 
as tarifas de energia subam menos em 2019, os aumentos previstos nas tarifas de transportes 
públicos, principalmente ônibus urbano, podem manter a variação de preços administrados em 
patamar próximo ao registrado em 2018. Diante de tais fontes de pressão, a inflação de 2019 
pode encerrar o ano acima de 4% e, portanto, mais próxima da meta, de 4,25%. (Seção 4) 

 

5.  Na seção sobre política monetária, nosso analista destaca o fato de as expectativas de 
inflação estarem bem ancoradas, tanto a curto quanto a médio prazo, e assinala que tal 
resultado é fruto do acerto de um conjunto de decisões, envolvendo medidas tomadas logo no 
começo da administração do BC, iniciada em meados de 2016, como a opção por mostrar 
permanente empenho no cumprimento das metas de inflação ao longo dos últimos dois anos 
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e meio. Também contribuem os sinais de continuidade da política emitidos pelo governo atual. 
Importante demonstração de convergência de expectativas tem sido dada pela sensível 
redução das divergências de opinião entre economistas e traders sobre o futuro dos juros e da 
inflação. Indiscutivelmente, trata-se de belíssimo ativo para um começo de governo. (Seção 5) 

 

6. Na seção sobre contas públicas, o tema é a arrecadação federal. O crescimento real da 
arrecadação das receitas federais em 2018 superou as estimativas do governo e do mercado, 
reforçando as expectativas de um resultado primário para o Governo Central menos deficitário 
do que a meta oficial de R$ 159 bilhões. Contribuíram para a expansão das receitas federais 
acima do PIB determinados fatores alheios à recuperação gradual da economia, decorrentes de 
mudanças na legislação, de um reforço de receitas não recorrentes e, principalmente, do setor 
externo. A maior contribuição deste último setor decorre tanto da taxa de câmbio mais 
depreciada quanto do maior valor em dólar das importações e do aumento do preço do 
petróleo no mercado internacional. Outros fatores, como a majoração das alíquotas de 
PIS/COFINS sobre combustíveis, alterações na legislação de compensações tributárias e 
programas de regularização de dívidas tributárias também contribuíram para o bom 
desempenho das receitas. Desconsiderando a receita decorrente de tais atipicidades, a 
arrecadação líquida entre janeiro e novembro de 2018 teve crescimento real de apenas 0,2%, 
em vez dos 5,4% registrados na prática. (Seção 6) 

 

7. A seção sobre setor externo discute os principais pontos que influenciam a análise do 
superávit da balança comercial, no valor de US$ 58,7 bilhões em 2018. O primeiro é a 
contribuição da China e das commodities para o desempenho dos fluxos de comércio do Brasil. 
O segundo ponto destacado se refere ao tema das plataformas de petróleo. E, por fim, o 
terceiro ponto destaca o papel dos bens duráveis de consumo (setor automotivo) nos fluxos de 
comércio. Para 2019, o cenário internacional traz muitas incertezas. Não se espera novo 
impulso, via crescimento da economia mundial ou de preços das commodities, para as 
exportações brasileiras. Com esse quadro, e adicionando-se a expectativa de maior crescimento 
da economia brasileira em 2019, a projeção é de queda do superávit em relação a 2018. (Seção 
7) 

 

8. A seção internacional aponta que a desaceleração da economia mundial parece ser um 
fenômeno de demanda. Essa redução do ímpeto de crescimento ocorre simultaneamente à 
forte estabilidade nos dados de inflação, o que indica que a desaceleração não parece ser 
motivada, ao menos até o momento, pelo choque negativo de oferta dado pela guerra 
comercial. Tudo indica que a força maior é uma carência de demanda, produzida pelo incipiente 
processo de subida do custo de capital, principalmente, mas não exclusivamente, na economia 
americana. (Seção 8) 

 

9. No Observatório Político deste mês, o autor trata da relação do governo Bolsonaro com 
os militares, já que muitos foram nomeados para cargos do primeiro, segundo e terceiro 
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escalões do Executivo Federal, além do vice-presidente, o general de quatro estrelas Hamilton 
Mourão. Para o autor, embora o papel das Forças Armadas nos próximos quatro anos tenha 
recebido grande destaque na imprensa, “os comentaristas que têm abordado o assunto não 
mencionam explicitamente duas questões relevantes e que merecem maior reflexão: o grau de 
controle dos militares pelos civis (ou o grau de subordinação dos militares à autoridade política 
dos civis) e a elaboração e orientação da política de defesa”. Ao se debruçar sobre esses temas, 
o autor chama atenção para duas tendências preocupantes: (1) com tal presença de oficiais no 
governo, o referido controle se enfraquecerá e (2) o excessivo envolvimento de membros da 
caserna em atividades eminentemente civis e políticas poderá afetar negativamente o 
aprestamento militar das Forças Armadas. (Seção 9) 

 

10. E por fim, a seção Em Foco, de autoria de Vilma Pinto, discute os principais aspectos da 
revisão do contrato de cessão onerosa entre a União e a Petrobrás. (Seção 10) 

 

A todos uma ótima leitura! 

          Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos 
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1. Atividade Econômica                                                                                                                                                                                    

 Atividade econômica em novembro é marcada descompasso entre indústria e serviços 

Os indicadores de atividade 

econômica de novembro seguiram em 

direções opostas. Enquanto o 

comércio varejista ampliado 

surpreendeu positivamente, com 

crescimento de 5,8% AsA (+1,5% 

MsM) e os serviços registraram o 

quarto mês consecutivo de 

crescimento positivo na comparação 

interanual, algo que não acontecia 

desde 2014, a indústria desapontou 

com uma queda de 0,9% AsA (+0,1% 

MsM). A expectativa para o setor no 

mês subsequente é desanimadora. Os 

principais indicadores antecedentes 

industriais sugerem nova retração em 

dezembro: o fluxo pedagiado de 

veículos pesados nas estradas, 

medido pelo índice ABCR, recuou 

4,1% AsA, a produção de papelão 

ondulado (ABPO) caiu 3,2% AsA e a produção de veículos, segundo dados da ANFAVEA, exibiu 

queda de 16,8% AsA. Com base nesses dados, nossa projeção para a indústria em dezembro é 

de queda de 5,2% AsA (-0,7% MsM). 

À luz dos dados observados nos dois primeiros meses do último trimestre de 2018 e das 

previsões para dezembro, estimamos alta do PIB de 0,3% TsT (+1,7% AsA) para o quarto 

trimestre, levando o crescimento de 2018 para 1,3% (Tabela 1). Para 2019, finalmente, nosso 

cenário base é de crescimento do PIB de 2,3%.  

A dualidade presente nos indicadores mensais de atividade, isto é, indústria em queda e 

serviços acelerando, também se refletiu na composição do PIB do quarto trimestre. Pelo lado 

da oferta, nossa expectativa é de crescimento positivo da agropecuária e dos serviços, ao passo 

que a indústria encerra o ano com queda de 0,6% AsA (-0,3% TsT), em decorrência da intensa 

desaceleração da indústria de transformação. A forte redução do ímpeto de crescimento da 

indústria brasileira no segundo semestre de 2018 pode ser explicada por um conjunto de 

fatores. O estopim foi a greve dos caminhoneiros em maio, que desorganizou a cadeia produtiva 

e abalou a confiança de empresários e consumidores. O caos econômico que se instalou na 

Argentina também gerou impactos negativos significativos na indústria de transformação do 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tabela 1: PIB: Projeções 

 

Fonte e Elaboração: IBRE/FGV 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Brasil no segundo semestre. O Gráfico 1 

mostra a impressionante queda da 

participação das exportações na 

produção total de veículos em 2018. 

Soma-se a esse cenário, já conturbado 

para o setor, a incerteza política e 

eleitoral que marcou o ano e a 

recuperação demasiadamente lenta do 

mercado de trabalho. 

No lado da demanda, projetamos 

crescimento do investimento no quarto 

trimestre de 3,8% AsA (-1,9% TsT), 

utilizando em nossos cálculos as 

importações de bens de capital que incluem plataformas de petróleo; ao desconsiderá-las, a 

alta do investimento cai para 1,3% AsA (0,0% TsT). Sendo assim, ao incorporar plataformas de 

petróleo, o investimento cresceria 4,3% em 2018 e 4,7% em 2019, ao passo que, ao 

desconsiderá-las, o crescimento seria de 2,4% em 2018 e 3,8% em 2019. 

Para 2019, um risco relevante em nosso cenário envolve a trajetória futura da indústria, tendo 

em vista a grave situação econômica em que se encontra um dos nossos principais parceiros 

comerciais de manufaturados. Outros riscos já conhecidos abrangem a implementação da 

agenda de reformas fiscais, a escalada da guerra comercial entre Estados Unidos e China, bem 

como os já conhecidos gargalos de oferta de energia que podem impossibilitar a retomada mais 

robusta do crescimento nos próximos anos.  

                  Silvia Matos e Luana Miranda 

2. Expectativas de Empresários e Consumidores 

Confiança em níveis pré-recessão 

Em dezembro de 2018, os índices de confiança retornaram a níveis comparáveis ao período 

imediatamente anterior à recessão de 2014-2016, depois de transcorridos quase cinco anos. O 

Índice de Confiança Empresarial (ICE) subiu 1,0 ponto, para 95,9 pontos e o Índice de Confiança 

do Consumidor (ICC) cresceu 0,6 ponto, após avançar 7,1 pontos em novembro, alcançando 

93,8 pontos. Ambos se aproximaram do nível de neutralidade da pesquisa, de 100 pontos. 

Ao contrário dos últimos dois meses, as altas de dezembro foram motivadas pela melhora das 

avaliações em relação ao momento atual, enquanto os indicadores de expectativas se 

acomodaram após elevações expressivas. Apesar da redução da distância entre os indicadores 

de expectativas e os da situação atual, os resultados sugerem um otimismo moderado em 

Gráfico 1: Participação das Exportações na Produção de 
Veículos 

 

Fonte: ANFAVEA. Elaboração: IBRE/FGV. 



 

 
9 

Boletim Macro    

Janeiro de 2019 

relação aos próximos meses e uma 

percepção fraca em relação ao 

desempenho corrente da economia. 

O efeito “Lua de Mel” dos indicadores 

de confiança nos meses imediatamente 

posteriores às eleições presidenciais 

terminou sendo mais forte do que nas 

quatro eleições anteriores. A dinâmica 

favorável das expectativas reflete o 

otimismo com a possibilidade de 

mudanças que gerem aceleração da 

economia, mas também uma correção 

em relação ao desânimo observado nos 

meses anteriores, quando a economia 

evoluiu muito aquém do previsto e a incerteza eleitoral contribuiu para a postergação de gastos 

de consumo e investimento. 

Se no setor de Serviços e na Construção, o avanço nos últimos meses parece compatível com 

um cenário de aceleração gradual da economia, no Comércio a alta das expectativas talvez 

esteja exagerada se considerarmos as dificuldades encontradas pelos consumidores para 

equilibrar suas contas. Já a Indústria vem destoando dos demais setores nos últimos meses, ao 

registrar queda da confiança no início do 2º semestre e estabilidade após as eleições. Esse setor, 

que vinha sendo o mais confiante desde 2017, registrou desaceleração ao longo de 2018, ao 

enfrentar dificuldades internas, com uma demanda aquém do que se previa, e externas, com a 

recessão argentina e sanções a produtos do ramo alimentício (mais notadamente a carne). 

Apesar das previsões de curtíssimo prazo (3 meses) ainda apontarem dificuldades, como 

desaceleração de produção e de contratações, no horizonte de seis meses mantem-se uma 

visão otimista. 

Com relação aos consumidores, no último trimestre o índice de confiança se recuperou das 

perdas sofridas ao longo de 2018, fechando o ano 5,7 pontos acima do mesmo período de 2017. 

Apesar do endividamento elevado das famílias, houve redução do “estresse financeiro”1 e 

melhora da situação atual percebida das famílias, influenciadas por uma inflação baixa, taxas 

de juros estáveis, maior acesso ao crédito e maior oferta de emprego. O aumento do otimismo 

com relação à situação financeira futura também colabora para um cenário mais benigno, 

associado a uma melhora das perspectivas sobre o mercado de trabalho, indicador que atingiu 

maior nível da série em dezembro de 2018. 

                                                           
1 Indicador medido pela proporção dos consumidores que dizem estar utilizando recursos de poupança para quitar despesas 

correntes mais os que se dizem endividados. 

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

 

Fonte e elaboração: IBRE/FGV. 
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Diante do quadro atual, o que esperar para os indicadores de confiança nos próximos meses? 

Considerando um cenário de aprovação das principais medidas econômicas, é razoável esperar 

que as expectativas continuem melhorando, levando os indicadores de confiança a superar os 

100 pontos ainda no 1º semestre. Do lado dos empresários, a aprovação das reformas reduziria 

a incerteza econômica e contribuiria para a retomada dos investimentos. No lado dos 

consumidores, a continuidade da recuperação do mercado de trabalho e da situação financeira 

das famílias favorece a aceleração dos gastos com duráveis. Esse cenário pode ser atenuado 

pelo possível impacto negativo das medidas e ações mais duras, com potencial para desgastes 

no curto prazo. 

       Aloisio Campelo Jr. e Viviane Seda Bittencourt 

3. Mercado de Trabalho                                      

Lenta queda na taxa de desemprego e recuperação da renda do trabalho     

A taxa de desemprego da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (PNADC) de novembro 

registrou o nível de 11,6%, uma queda de 

0,4 ponto percentual (p.p.) em relação ao 

mesmo mês do ano anterior. O resultado 

foi 0,1 p.p. acima do projetado pelo 

Ibre/FGV e pela mediana dos analistas. 

Com ajuste sazonal, houve queda de 0,07 

p.p. em relação ao mês anterior (Gráfico 

3). O rendimento habitual do trabalho, 

por sua vez, cresceu em termos reais 

0,13% no trimestre terminado em 

novembro. 

O Ibre/FGV espera que a taxa de 

desemprego da PNAD Contínua em 

dezembro tenha ficado em 11,3%, com 

uma média de 12,2% no ano, 0,5 p.p. 

abaixo do anterior. Para 2019, espera-se 

redução mais lenta, puxada pela força de 

trabalho crescendo a taxas maiores, 

pressionando o mercado de trabalho.  

Com relação ao emprego formal medido 

pelo Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED), após a 

Gráfico 3: Taxa de Desemprego 2018 (%) 

 

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

Gráfico 4: Saldo CAGED 

 

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



 

 
11 

Boletim Macro    

Janeiro de 2019 

surpresa positiva de novembro, com saldo de 58.664 vagas, o Ibre projeta que em dezembro 

haja fechamento líquido de 345 mil vagas. Dessazonalizado, esse número representa uma 

geração de 67 mil vagas, a segunda maior de todo o ano passado. No acumulado de 2018, essa 

projeção levaria a um saldo líquido de 420 mil, a maior geração líquida de empregos formais 

desde 2013.  

Seja qual for o reajuste, salário mínimo não tem grande capacidade de aumentar a renda 

média sem aumento de produtividade  

Nos primeiros dias de 2019, o atual presidente assinou decreto revisando o reajuste do salário 

mínimo para o ano, que iria de R$ 954 mensais para R$ 1006, sendo revisto para R$ 998. Tal 

revisão ocorreu devido a uma variação dos preços, medida pelo INPC, menor do que a prevista 

à época do primeiro número. Com isso, o reajuste nominal cai de 5,5% para 4,6% no ano, o que, 

em um cenário de aumento de preços próximo a 4%, representa crescimento real anual inferior 

a 1%.  

Para além de seus efeitos sobre as contas públicas, a política de reajustes do salário mínimo 

tem impactos no mercado de trabalho, principalmente no que se refere à renda média e sua 

distribuição. No entanto, esses efeitos são limitados: segundo os microdados da PNAD 

Contínua, no terceiro trimestre de 2018, apenas cerca de 8,4 milhões de trabalhadores 

recebiam o salário mínimo, representando quase 10% dos ocupados no país naquele período. 

Ainda havia um milhão de trabalhadores recebendo acima do mínimo, mas abaixo do  R$ 998 

mensais, e mais cinco milhões entre R$ 998 e R$ 1006.  

Independentemente do reajuste nominal do 

salário mínimo, não há expectativa de 

retomada robusta dos salários em 2019. 

Vários fatores explicam essa quase 

estagnação: (i) a produtividade do trabalho 

com baixo crescimento; (ii) a ainda alta taxa 

de desemprego, com pressões da taxa de 

participação; e (iii) a recuperação da 

população ocupada concentrada 

principalmente no setor informal, de 

menores rendimentos, muitos dos quais 

abaixo do  salário mínimo. Com isso, espera-

se que, tal como em 2018, a variação real 

dos rendimentos do trabalho não supere a 

marca de 1% este ano, como mostra o Gráfico 5.   

             Daniel Duque 

 

Gráfico 5: Projeções de Crescimento da Renda Habitual 
Real por Cenário de Salário Mínimo 

 

PNAD Contínua (IBGE). Elaboração: IBRE/FGV. 
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4. Inflação   

Previsões para 2019 

A inflação oficial encerrou 2018 acumulando alta de 3,75%. Entre os principais grupos 
componentes do IPCA, os menores aumentos foram registrados em bens duráveis (1,65%) e 
semiduráveis (1,06%), cujas taxas acumuladas no ano ficaram muito abaixo do piso do intervalo 
de tolerância da meta de inflação, de 3%. A meta de inflação de 2018 foi de 4,5%, com tolerância 
de 1,5 ponto percentual para cima e para baixo. 

Já entre os bens não duráveis (3,32%) e os serviços livres (3,35%), a inflação acumulada foi 
maior, mas, ainda assim, em ambos os casos, com segura distância da meta de inflação. A única 
classe de despesa que superou o teto do intervalo de tolerância da meta (6%) foi a de preços 
monitorados, que encerraram o ano com alta de 6,18%. Nesse grupo, o destaque foi a tarifa 
elétrica residencial, que subiu em média 8,7% em 2018.  

Pelas taxas acumuladas, percebe-se que, se não fosse a contribuição dos preços monitorados, 
o IPCA poderia ter fechado o ano com inflação ainda mais baixa e próxima do piso do intervalo 
de tolerância da meta de inflação. 

Para 2019, a expectativa é de que o IPCA suba mais que em 2018, fechando o ano com alta em 
torno de 4%. Apesar da aceleração prevista, o percentual, se confirmado, ainda estará abaixo 
da meta de inflação, que para este ano é de 4,25%. 

Sustentando a expectativa de aceleração da inflação em 2019 estão os grupos de maior peso 
no IPCA. Os preços monitorados, por exemplo, que respondem por quase 30% do índice oficial, 
podem superar a taxa de 2018, avançando 6,5% em 2019.  Nessa classe de despesa, há 
expectativa de aumento menor da tarifa de energia elétrica este ano. Porém, o reajuste 
esperado para o transporte público, principalmente ônibus urbano, pode compensar a menor 
elevação das tarifas de eletricidade, fazendo que, no final de 2019, a taxa acumulada não fique 
abaixo da registrada em 2018. 

Além da contribuição dos preços administrados, há expectativa de aumento maior para 
comercializáveis – sejam eles produtos agropecuários ou bens duráveis. No primeiro caso, 
desafios meteorológicos e guerras comerciais podem provocar elevação nos preços de 
commodities importantes. No segundo, a retomada da atividade econômica e possíveis 
repasses provenientes da desvalorização cambial de 2018 podem sustentar aumentos nos 
preços de carros e eletroeletrônicos. Em 2018, os preços dos produtos comercializáveis subiram 
1,7%, mas, em 2019, o percentual pode chegar a 2,7%.  

Já os preços dos serviços livres avançaram 3,35% em 2018, registando desaceleração de quase 
1,2 ponto percentual em comparação à taxa acumulada em 2017. No entanto, o aquecimento 
da atividade econômica previsto para 2019 pode reverter esse cenário, criando condições 
favoráveis a movimentos mais intensos nos preços desse segmento. A coleta preliminar do 
Monitor da Inflação do IBRE indica alta média de 5,85% para cursos regulares em 2019, 
superando o aumento de 5,7% de 2018.  Movimentos como esse podem contribuir para o 
aumento da participação de serviços livres na inflação deste ano. 
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Para janeiro, o comportamento do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) e do Monitor da 
Inflação antecipam que o IPCA poderá registrar inflação acima da apurada no mesmo mês dos 
últimos dois anos. Aumentos captados nos preços de alimentos in natura, cursos regulares e 
transporte público farão o IPCA alcançar taxa em torno de 0,5% em janeiro.  

Para fevereiro e março, são aguardadas variações de 0,35% e 0,25%, respectivamente. Se tais 
resultados se confirmarem, a variação acumulada do IPCA no primeiro trimestre de 2019 será 
de 1,10%, 0,4 ponto percentual acima da apurada no mesmo período em 2018, que foi de 0,7%. 

Esse resultado confirmaria a aceleração da inflação em 2019, que, por enquanto, não ameaça 
a meta. No entanto, se o aquecimento da atividade econômica ocorrer com maior velocidade, 
isto pode contribuir para que os preços de insumos agrícolas e industriais, inflacionados pela 
desvalorização cambial acumulada em 2018, sejam repassados à produção, acelerando a 
inflação ao consumidor. 

         Salomão Quadros e André Braz 

5. Política Monetária    

Expectativas de inflação bem ancoradas representam um belo ativo neste começo de governo 

Na abertura do evento que marcou o lançamento da Coleção História Contada do Banco Central 
do Brasil, o presidente do BC destacou o fato de “a inflação corrente [3,75% em 2018] e, mais 
importante, as expectativas de inflação para os próximos anos [encontrarem-se] em torno da 
meta”. Ilan Goldfajn acrescentou ainda que, sob o regime de metas, a confiança de que a 
política monetária será ajustada quando houver desvios relevantes leva à ancoragem das 
expectativas de inflação em torno da meta, “como é o caso hoje”. Indiscutivelmente, a 
conquista dessa confiança constitui ingrediente básico de qualquer estratégia de política 
monetária que se pretenda bem-sucedida.  

Nos campos da inflação e da política monetária, um momento recente marcante foi a troca da 
administração federal em meados de maio de 2016. Com isso, houve mudança também no 
comando do Banco Central, dando-se a este, portanto, a oportunidade de agir com vigor no 
sentido de reconquistar a confiança do público no trabalho do BC, seriamente abalada pela alta 
da inflação, que atingira 10,7% em 2015, e pelo próprio agravamento do desequilíbrio fiscal.  

No mês anterior à troca de governo, as expetativas de inflação para 2017 começaram a recuar, 
fruto, certamente, de expectativas de que a troca ocorreria. Com a escolha do novo presidente 
do BC, o processo de queda das expectativas se interrompeu – o mercado passou a esperar a 
definição de sua estratégia. Por cerca de 45 dias, as expectativas ficaram estáveis, em 5,5% a.a. 
No final de junho, a trajetória de queda das expectativas foi retomada. Naquele ponto, já estava 
claro o compromisso da nova administração (Ilan tomara posse em meados daquele mês) com 
a redução da inflação.  

Em 20 de julho, já com todos os novos dirigentes do BC devidamente empossados, o Copom 
optou por manter estável a taxa Selic, em 14,25%. No encontro de 31 de agosto, repetiu-se a 
decisão, tomada numa época em que a economia brasileira sofria os efeitos de severa recessão. 
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A opção pelo combate à inflação foi fundamental para reforçar a tendência de queda das 
expectativas para 2017. De 6,0% no início de 2016, as expectativas foram para menos de 4,5% 
já nas primeiras semanas de 2017, abrindo espaço para uma longa sequência de queda da taxa 
Selic. (Gráficos 6 e 7).   

 

Esses primeiros meses da nova administração do BC foram de fundamental importância para a 
reconquista da confiança. No início do segundo semestre de 2018, o BC deu novo sinal de 
compromisso com o cumprimento das metas. Diante de turbulências de mercado que 
provocaram depreciação cambial e altas expressivas dos juros futuros, o BC advertiu que, na 
hipótese de piora do cenário prospectivo para a inflação, teria início um processo gradual de 
retirada da acomodação monetária. Agora em 2019, neste início de novo governo, sinais 
importantes de continuidade da política concorreram para a redução das incertezas, 
assegurando a ancoragem das expectativas de inflação, como já assinalado.  

Por fim, um exercício realizado pela MCM Consultores deixa claro que as divergências de 
opinião entre economistas e traders sobre o futuro dos juros e da inflação reduziram-se 
sensivelmente. A Tabela 2 mostra que as projeções de Selic contidas no Focus encontram-se 
relativamente próximas das taxas implícitas nos DIs, e que as diferenças entre as inflações 
previstas no Focus, para os próximos anos, e as inflações implícitas nos preços de mercado 
situam-se bem abaixo das médias históricas. Esses dados revelam considerável queda dos 
prêmios de risco e significativa convergência de expectativas. Indiscutivelmente, trata-se de 
belíssimo ativo para um começo de governo.   

 

Gráfico 7: Taxa Selic (%) 

 

 

Fonte: BCB. Elaboração: IBRE/FGV. 

Gráfico 6: Mediana das Projeções de Inflação (Focus) 
para 2017 (%) 

 

Fonte: Focus / BCB. Elaboração: IBRE/FGV. 
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                                                José Júlio Senna 

6. Política Fiscal 

 A contribuição do setor externo para o resultado de 2018 

O crescimento real da arrecadação das receitas federais em 2018 superou as estimativas, tanto 

as previstas inicialmente no orçamento federal (LDO e LOA), quanto as previsões iniciais de 

mercado (Prisma fiscal e Focus). Foram reforçadas, dessa forma, as expectativas de um 

resultado primário para o Governo Central menos deficitário do que a meta oficial de déficit de 

R$ 159 bilhões. Contribuíram para a expansão das receitas federais acima do PIB determinados 

fatores decorrentes de mudanças na legislação, de fatos relativos ao setor externo, além de um 

reforço de receitas não recorrentes.  

A análise a seguir toma como base a arrecadação federal divulgada nos relatórios oficiais da 

Receita Federal do Brasil (MF/RFB) de janeiro a novembro de 2018 e uma prévia para o mês de 

dezembro.2 A análise é realizada em termos constantes, ajustados pelo IPCA a preços de 

dezembro de 2018. 

Entre janeiro e dezembro de 2018, a arrecadação federal total teve crescimento real de 4,8%, 

em relação a igual período de 2017. Tal desempenho reflete a expansão, na mesma base de 

                                                           
2 Dados oficiais da arrecadação federal de dezembro não haviam sido divulgados até a data de elaboração deste Boletim. A 

prévia considerada se baseia em informações extraídas da plataforma do Tesouro Gerencial, gerida pela STN. 

Tabela 2: Convergência de Expectativas 

 

Fontes: MCM Consultores; Focus/BCB; Bloomberg. Elaboração: IBRE/FGV. 
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comparação, tanto das receitas administradas pela RFB (+3,6% em termos reais), quanto 

daquelas administradas por outros órgãos (+50,2% em termos reais).  

Destaca-se que tais variações positivas decorrem de fatores que vão além da recuperação 

gradual da economia, concentrados de modo geral nos primeiros meses do ano passado. Na 

medida em que esses fatores foram parcialmente revertidos, foi possível observar, nos últimos 

meses, um desempenho mais fraco da arrecadação e, inclusive, negativo para o novembro.  

A majoração das alíquotas de PIS/COFINS sobre combustíveis em 2017, por exemplo, permitiu 

incrementos expressivos na arrecadação de tais contribuições nos primeiros meses de 2018. 

Outra atipicidade refere-se às receitas com os impostos vinculados às importações, refletindo 

o impacto da maior taxa de câmbio e maior valor em dólar das importações. Quanto às receitas 

não administradas, seu crescimento substancial deve-se a dois movimentos observados ao 

longo do ano: o aumento do preço do petróleo em dólares e a desvalorização cambial. Além 

disso, destaca-se que, a partir de janeiro de 2018, passou a vigorar nova metodologia de cálculo 

dos preços de referência do petróleo, que servem como base para o pagamento dos royalties e 

participações especiais.3 

Crescimentos reais também foram verificados nos tributos que incidem sobre os lucros. A 

expansão na arrecadação de IRPJ e CSLL não reflete apenas a melhora do resultado das 

empresas, mas, principalmente, alterações na legislação que levaram à expressiva redução de 

compensações tributárias, após a Lei nº 13.670, sancionada em maio de 2018.  

Diante de condições vantajosas para regularização de dívidas tributárias, as receitas vinculadas 

ao Programa de Regularização Tributária (PERT/PRT/Dívida Ativa) registraram expansão real no 

começo do ano. A queda real registrada no resultado acumulado decorre, portanto, do grande 

volume recolhido em novembro de 2017, sem equivalente contrapartida em 2018. 

A Tabela 3 traz a discriminação das receitas relacionadas a tais atipicidades entre janeiro e 

novembro (dados efetivos). Desconsiderando seus efeitos, a arrecadação líquida registra 

crescimento real de apenas 0,2%, em vez dos 5,4% oficialmente registrados no acumulado até 

novembro. 

A Tabela 3 também mostra que a contribuição do setor externo (impostos vinculados à 

importação e ao petróleo) para o desempenho da receita foi maior que os demais 

condicionantes da arrecadação. Isso contribuiu fortemente, pelo lado das receitas, para o 

resultado primário se verificar melhor que a meta fixada na LDO de 2018.   

 

 

                                                           
3 De acordo com: Resolução CNPE nº 5 de 2017, Resolução ANP nº 703 de 2017 e Decreto nº 9.042 de 2017. Disponíveis, 

respectivamente, em: https://bit.ly/2IrVlG5 , http://bit.ly/2HfcW3N , e https://bit.ly/2wTbuPF.  

https://bit.ly/2IrVlG5
http://bit.ly/2HfcW3N
https://bit.ly/2wTbuPF
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                           Vilma Pinto e Juliana Damasceno de Sousa  

7. Setor Externo 

A China explica cerca da metade do superávit comercial de 2018 

Destacamos os principais pontos que influenciam a análise do superávit da balança comercial, 
no valor de US$ 58,7 bilhões em 2018. 

O primeiro se refere à contribuição da China e das commodities para o desempenho dos fluxos 
de comércio do Brasil. A balança comercial com a China foi de US$ 29,5 bilhões, cerca de 
metade do saldo total do Brasil. A China atingiu a sua maior participação como destino das 
exportações brasileiras, 26,8%, o que resultou numa diferença de mais de 10 pontos 
percentuais em relação ao segundo parceiro, os Estados Unidos, responsáveis por 12% das 
vendas externas do Brasil. Observa-se que, com os Estados Unidos, o saldo foi deficitário em 
US$ 193 milhões.  

Soja em grão, petróleo bruto e minério de ferro explicaram 82% das exportações brasileiras 
para a China, sendo que o petróleo superou a participação do minério de ferro pela primeira 
vez nas vendas externas brasileiras para o mercado chinês. O crescimento da China, com uma 
pauta concentrada em commodities, levou a que a participação dos produtos básicos atingisse 
50% do total exportado pelo Brasil em 2018.  

Tabela 3: Arrecadação Federal Recorrente e Não recorrente 

Acumulada de janeiro - novembro (2017 x 2018) 

 

 

* Considera Imposto sobre Importação/IPI-Vinculado à Importação e PIS/COFINS - Importação. Fonte: MF/RFB.Elaboração: IBRE/FGV. 
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No caso das importações, a China é o principal mercado de origem, mas a diferença em relação 
ao segundo colocado é menor do que nas exportações. A China foi responsável por 19,2% e os 
Estados Unidos por 18,1% das importações totais brasileiras em 2018. Ressalta-se que o 
aumento em valor de 20,2% nas importações totais entre 2017 e 2018 foi influenciado pela 
mudança do REPETRO, analisada em Boletins anteriores. Se excluirmos as plataformas, o 
crescimento no valor importado cai para 13,8%.  

O segundo ponto destacado se refere, portanto, ao tema das plataformas de petróleo. Os 
índices do comércio exterior (ICOMEX) elaborados pelo IBRE mostram a influência das 
mudanças do REPETRO nos fluxos de volume do comércio. 

O Gráfico 8 mostra a variação no 
volume exportado e importado com e 
sem as plataformas. Nas exportações, 
a diferença é de 2 pontos percentuais, 
mas nas importações foi de 6 pontos 
percentuais. Entre 2016 e 2017, o 
crescimento do volume importado sem 
as plataformas foi de 5%. As variações 
sem as plataformas nos volumes 
importados entre 2016/17 e 2017/18 
são próximas, o que é condizente com 
a pequena diferença entre o 
crescimento do PIB de 2017 e o de 
2018, 1,1% e 1,3% (esperado), 
respectivamente.  

A questão das plataformas influencia o 
desempenho da indústria de 
transformação, conforme mostra o 
Gráfico 9. Com a exclusão das 
plataformas, o volume exportado da 
indústria de transformação passa de 
positivo (+1,3%) para negativo (-2,1%). 
Além disso, o gráfico ilustra a liderança 
do setor de agropecuária no aumento 
das exportações brasileiras.  

O impacto das plataformas também é 
ressaltado quando se analisam o 
volume exportado e o importado 
(Gráfico 10) por categorias de uso da 
indústria de transformação. Nas 
exportações, a variação dos bens de 

Gráfico 8: Variação (%) dos Volumes Exportados e 
Importados (2017/2018) 

 

Fonte: ICOMEX – IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV. 

Gráfico 9: Variação (%) nos Índices de Volumes 
Exportado e Importado por tipo de Indústria: 

2017/2018 

 

Fonte: ICOMEX – IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV. 
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capital sai de positiva (+22,2%) para 
negativa (-4,5%) na comparação entre 
2017 e 2018. Nas importações, o 
aumento de 62,2% cai para 10,9%. Pelo 
primeiro resultado das importações, o 
país estaria experimentando um boom 
de investimentos na indústria de 
transformação. Pelo resultado sem as 
plataformas, é sinalizado aumento de 
investimentos – entretanto, se 
compararmos com a variação do 
volume importado de bens de capital 
destinados ao setor agropecuário, que 
foi de 72% (ver ICOMEX de janeiro), os 
preços relativos são mais favoráveis ao 
crescimento da agropecuária do que 
da indústria de transformação.   

O terceiro ponto destaca o papel dos bens duráveis de consumo (setor automotivo) nos fluxos 
de comércio. Como mostra o Gráfico 10, ocorreu uma queda generalizada no volume exportado 
pela indústria de transformação (se excluirmos as plataformas dos bens de capital), exceto para 
bens intermediários. O maior recuo foi na categoria de bens duráveis de consumo (-17,8%), 
explicado pela retração nas compras de automóveis pela Argentina. O país é o principal 
comprador dos automóveis brasileiros. As exportações recuaram 20% para a Argentina e 23% 
em relação ao total exportado (entre 2017 e 2018). A queda para a Argentina não foi, portanto, 
compensada por outros mercados e, inclusive, aumentou a participação do mercado argentino, 
que era de 72%, em 2017, e passou para 74% em 2018. 

Nas importações, houve aumento em todas as categorias, destacando-se os bens de consumo 
duráveis (25,4%). Os automóveis foram novamente o principal item para explicar o 
desempenho dessa categoria. O fim do Inovar-Auto extinguiu o aumento em 30 pontos 
percentuais do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para carros importados.  

O que esperar para 2019, em relação aos fatos destacados em 2018? 

O cenário internacional traz muitas incertezas. Projeções por diferentes consultorias apontam 
desaceleração do crescimento chinês de 6,6% para um valor próximo a 6% em 2019. Perduram 
muitas dúvidas quanto a uma possível trégua na guerra comercial entre os Estados Unidos e a 
China, o que poderá reduzir ainda mais essa projeção, se as retaliações comerciais perdurarem. 
Nos Estados Unidos, a crescente tensão entre o presidente e o Congresso, com rumores sobre 
um possível impeachment, eleva o grau de incerteza na economia mundial. Não se espera, 
portanto, um novo impulso via crescimento da economia mundial ou de preços das 
commodities para as exportações brasileiras. 

Gráfico 10: Variação (%) nos Índices de Volume 
Exportados e Importado pela Indústria de 

Transformação por Categoria de Uso:  2017/2018 

 

Fonte: ICOMEX – IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV. 
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O efeito do REPETRO deverá se atenuar, mas novas operações serão registradas. Logo, 
acompanhar os resultados com e sem as plataformas deve continuar na agenda da análise dos 
resultados da balança comercial. 

As exportações de automóveis devem ter alguma recuperação se houver a volta do crescimento 
econômico na Argentina. No entanto, não há consenso de qual será a magnitude dessa 
recuperação, que varia de projeções ao redor de 2,5% a crescimento nulo.  

Com o quadro acima, e adicionando-se a expectativa de maior crescimento da economia 
brasileira em 2019, a projeção é de queda do superávit em relação a 2018. 

                Lia Baker Valls Pereira 

8. Panorama Internacional  

Mundo: desaceleração, parece que de demanda 

Os dados de dezembro de 2018 de PMIs confirmaram a desaceleração da economia mundial. A 

queda do indicador global de manufaturas, tomando como base dezembro de 2017, foi de 3 

pontos. O mesmo indicador para serviços, com a mesma base, aponta queda bem menor, de 

0,8 ponto. No entanto, se a base for fevereiro de 2018, a queda é de 1,7 pontos. Dado que, na 

média, a participação na produção dos serviços é o dobro da participação da indústria, os dois 

setores têm  contribuído para a desaceleração global na mesma medida. Evidentemente, dado 

que a variância dos serviços é bem menor do que a da indústria, a queda foi menor. Mas, como 

argumentamos, a participação dos dois setores na desaceleração da economia mundial foi 

próxima.  

Essa desaceleração ocorre simultaneamente à forte estabilidade nos dados de inflação. Não há 

sinais de que a inflação esteja se elevando. Nem na economia americana, nem na zona 

monetária do euro, nem tampouco na China.  

A estabilidade inflacionária indica que a desaceleração não parece ser muito motivada, ao 

menos até o momento, pelo choque negativo de oferta dado pela guerra comercial.  

A guerra comercial gera aumento de custos e queda de produtividade. A queda do crescimento 

da economia é acompanhada de elevação dos preços. Não é o que temos visto.  

Assim, tudo indica que a força maior que explica a desaceleração é uma carência de demanda, 

produzida pelo incipiente processo de subida do custo de capital, principalmente, mas não 

exclusivamente, na economia americana.  

Ou seja, os sinais indicam que de fato estamos vivendo tempos de juros de equilíbrio muito 

baixos. Não deixa de ser uma boa notícia para uma economia, como a brasileira, carente de 

poupança. 

                                                                                                                      Samuel Pessôa 
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9. Observatório Político 

O Governo Bolsonaro e a Questão Militar 

Com a posse de Bolsonaro e de seus ministros no primeiro dia de 2019 e, depois, com a 

nomeação de vários titulares de importantes cargos do segundo e terceiro escalões do 

Executivo Federal, ficou patente a ampla fatia de poder que os militares terão sob o novo 

presidente, sem falar no seu vice, o general de quatro estrelas Hamilton Mourão.4 Conquanto 

se faça uma distinção entre oficiais da ativa e da reserva para justificar a marcante presença 

dos últimos no governo e, assim, preservar a imagem institucional das Forças Armadas, o fato 

é que, estejam ou não exercendo funções, os militares têm, quase sempre, visões de mundo e 

preferências semelhantes. Além disso, a população e as elites civis percebem e tratam os 

militares como um grupo coeso, usem ou não farda. 

Não à toa, tem sido grande o número de artigos e matérias na imprensa escrita e televisionada 

sobre o papel das Forças Armadas nos próximos quatro anos. Alguns analistas temem que elas 

ajam como se fossem um partido, tutelem o processo político e imponham seus interesses 

corporativos à agenda de reformas econômicas do ministro Paulo Guedes. Outros veem os 

generais que cercam o presidente como um fator de moderação aos excessos ideológicos do 

bolsonarismo, lembrando também que os oficiais de alta patente de hoje em dia diferem muito 

dos que lideraram o regime de 1964-1985, sendo mais liberais em temas econômicos e mais 

comprometidos com a democracia e os ditames constitucionais. Os dois lados têm razão. 

Todavia, os comentaristas que têm abordado o assunto não mencionam explicitamente duas 

questões relevantes e que merecem maior reflexão: o grau de controle dos militares pelos civis 

(ou o grau de subordinação dos militares à autoridade política dos civis) e a elaboração e 

orientação da política de defesa. É o que se tenta fazer a seguir. 

O referido controle é uma condição necessária de um regime democrático. Não há democracia 

quando as Forças Armadas vetam decisões governamentais que não digam respeito à defesa 

nacional. Existe tutela militar justamente quando há esse tipo de veto. Nesse sentido, até o 

momento, não se pode dizer que o Brasil esteja sob tutela militar, mas o risco existe, sobretudo 

se a corporação castrense contribuir decisivamente para a derrota da reforma da Previdência 

prometida pelo ministro da Economia. 

Além disso, há graus e graus de controle dos militares pelos civis. Ainda que a participação dos 

militares no governo tenha sido uma importante promessa de campanha de Bolsonaro e, 

mesmo sem haver tutela, a presença de tantos oficiais em cargos tipicamente civis do Executivo 

Federal implicará o enfraquecimento desse controle. E isso não será bom para a política de 

defesa e para as próprias Forças Armadas. Por quê? 

                                                           
4 Para uma lista de nomeados militares até o dia 17 de janeiro de 2019, ver Rafael Neves, “Governo Bolsonaro já passa de 30 

militares em postos-chave”, Congresso em Foco, 18/01/2019, disponível em  

https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/governo-bolsonaro-ja-passa-de-30-militares-em-postos-chave/. 

https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/governo-bolsonaro-ja-passa-de-30-militares-em-postos-chave/
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A partir do final do século passado, muita coisa começou a mudar nas relações civis-militares 

em geral e no papel dos civis na política de defesa em particular, em virtude (1) da criação do 

Ministério da Defesa em 1999; (2) da publicação da Estratégia Nacional de Defesa em 2008, 

redigida tanto por civis como por militares; (3) do início, em 2009, de um amplo e ambicioso 

programa de reaparelhamento das Forças Armadas; (4) da promulgação da Lei da Nova Defesa 

em 2010; e (5) da publicação do primeiro Livro Branco da Defesa Nacional em 2012, escrito com 

considerável participação de civis. 

Aqueles fatos e eventos indicavam claramente o fortalecimento do controle dos militares pelos 

civis, um maior envolvimento destes na elaboração da política de defesa e uma maior saliência 

desta na agenda política nacional. O Brasil, ainda que lenta e tardiamente, avançava no que 

Narcís Serra, o respeitado ministro da defesa da Espanha no período 1982-1991, chamou de a 

transição militar, que ocorre concomitantemente à transição política para a democracia. 

As transições militares têm etapas muito claras A primeira tarefa das novas elites democráticas 

é evitar golpes de Estado. A segunda é remover os militares da política, privando-lhes de 

qualquer veto às decisões de governo que não digam respeito à defesa nacional e reduzindo 

drasticamente sua autonomia. A última é o estabelecimento da supremacia civil, definida “... 

como a capacidade de um Governo civil democraticamente eleito de levar a cabo uma política 

geral sem intromissão por parte dos militares, definir as metas e organização general da defesa 

nacional, formular e levar a cabo uma política de defesa, e supervisionar a aplicação da política 

militar”.5  Até há pouco, o Brasil ensaiava ingressar na última etapa. 

Eis que – por uma série de razões, a maioria das quais decorrentes da incompetência e 

corrupção dos civis – elege-se Bolsonaro. Primeira consequência óbvia desse fato: enquanto 

permanecer alta a presença dos militares no governo, a ideia de estabelecer a supremacia civil 

está suspensa. Para além disso, haverá também erosão das bases da segunda etapa, na qual 

ainda nos encontramos? Mais especificamente, como ficará a participação dos civis na gestão 

do Ministério da Defesa (MD) e na elaboração da política de defesa, já que, desde de fevereiro 

de 2018, o MD tem sido chefiado por um general? Essas duas áreas ficarão sob total controle 

dos militares? O Congresso e os partidos aceitarão passivamente isso? No que toca à orientação 

da política de defesa, que, em sua essência, são os modos principais de emprego efetivo das 

Forças Armadas, estas se concentrarão quase que exclusivamente em missões internas ao 

território nacional, sobretudo nas frequentes operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO)? 

Todas as perguntas acima demandam reflexão e respostas urgentes por parte das elites civis e 

militares. Porém, isso parece estar longe acontecer, o que é muito preocupante. Além disso, os 

comandantes do Exército sempre afirmam que GLO é desvio de função e que gostariam de 

concentrar-se em suas tarefas precípuas. Contudo, será que realmente creem que, com tal 

presença de militares no governo em atividades eminentemente civis (cabe aqui lembrar que 
                                                           
5 Narcís Serra, La Transición Militar: Reflexiones en Torno a la Reforma Democrática de las Fuerzas Armadas (Barcelona: Randon 
House Mondadori, 2008, p. 47). 



 

 
23 

Boletim Macro    

Janeiro de 2019 

até o porta-voz do governo é um general de três estrelas – e da ativa), haverá fortes incentivos 

para que as Forças Armadas se dediquem prioritariamente às suas missões fundamentais, 

nomeadamente, a defesa das fronteiras nacionais, a manutenção da paz na América do Sul, o 

apoio à política externa e a prontidão para guerras interestatais? 

A história é farta em exemplos que mostram que, quando as forças armadas de um país passam 

a exercer excessivamente atividades políticas, o aprestamento militar é a primeira baixa. Quem 

avisa amigo é. 

   Octavio Amorim Neto - Professor da EBAPE/FGV 

10. Em Foco IBRE: O que precisamos saber sobre cessão onerosa? 

Desde o início desta década, tem sido recorrente a busca por receitas extraordinárias para 
ajudar a cumprir a meta de resultado primário do governo central, e este ano não está sendo 
diferente. Dentre o rol de opções que o governo tem para obter recursos extras, está a chamada 
“cessão onerosa”, que já foi utilizada pelo governo em 2010 e gerou uma receita primária extra 
de R$ 74,8 bilhões. 

Assim, para entender como se dará o processo de cessão onerosa e o potencial ganho de 
receitas extras para o governo, caso esta operação ocorra este ano, estudar bem o passado 
pode ser um bom caminho. O objetivo desta seção Em Foco é explicar o processo de cessão 
onerosa ocorrido em 2010, com a finalidade de trazer luz ao atual debate sobre o tema. 

A Constituição Federal (CF) de 1988 confere à União o monopólio da pesquisa e da lavra das 
jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, e da refinação do petróleo 
nacional ou estrangeiro (CF 1988, Art. 177, incisos I e II). Empresas podem atuar nessas 
atividades, desde que pactuem contrato6 com a União. Atualmente, os regimes contratuais no 
Brasil podem se dar de três formas: (i) concessão; (ii) partilha; e (iii) cessão onerosa. 

No regime de concessão, o risco do investimento recai na empresa concessionária, que fica com 
toda a propriedade do petróleo que venha a ser descoberto. Nesse regime, a concessionária 
paga para a União participações governamentais. 

Já no regime de partilha, os custos necessários são descontados do valor total e o excedente 
(lucro) é partilhado entre a empresa e a União. 

Em 2010, fruto da Lei nº 12.276/2010, surgiu o regime de cessão onerosa, em que a União 
cedeu onerosamente à Petrobras o exercício das atividades de que trata o inciso I do Art. 177 
da CF de 1988. 

Nesse contrato,7 a União cedeu o equivalente a 5 bilhões de barris em campos do pré-sal, 
mediante o pagamento de um valor inicial de US$ 42 bilhões pela Petrobras. Esse valor inicial 

                                                           
6 Os contratos dependem de licitações e leilões, com a exceção do contrato pelo regime de cessão onerosa, que foi pactuado 

diretamente entre a União e a Petrobras. 
7 Contrato disponível em: https://bit.ly/2HgOxuN. 

https://bit.ly/2HgOxuN
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foi definido através de negociações entre União e Petrobras, com base em laudos técnicos 
elaborados por entidades independentes. Assim, o valor do preço do barril variou entre as áreas 
incluídas no contrato, resultando em uma média ponderada de US$ 8,51 por barril – Tabela 4. 

Porém, no contrato de cessão onerosa, há uma cláusula que determina que haja uma revisão 
do contrato no momento da declaração de comercialidade, que ocorreu entre 2013 e 2014. 
Para tanto, a Petrobras e a União (ANP) contrataram entidades certificadoras independentes 
para elaborarem laudos técnicos e revisarem o contrato. 

No entanto, o acórdão do TCU de no 353/2016 explicita que “não houve adequado 
estabelecimento, no contrato, de premissas claras para sua revisão, o que tem gerado 
divergências importantes (em referenciais técnicos, de preços e de custos) na interpretação da 
ANP e da Petrobras.”. 

MF (2018)8 enfatiza que “Dada a reconhecida dificuldade de o governo realizar negociação com 
agente de mercado e em virtude de inexistência de um mecanismo formal para a resolução de 
controvérsias, até hoje não se concluiu o processo de revisão da cessão onerosa, o que mostra 
ter sido um erro incluir a obrigatoriedade de revisão no contrato de cessão onerosa.” 

A não conclusão da revisão do contrato de cessão onerosa tem aumentado a incerteza sobre o 
potencial de receitas não recorrentes para este ano. Isso porque espera-se a conclusão da 
revisão do contrato para que se possa concluir a tramitação no Senado do Projeto de Lei no 
8939/2017, que altera a legislação (lei no 12.276/2010) da cessão onerosa. Esse PL autoriza a 
Petrobras a negociar e transferir a propriedade da cessão, limitando-se a 70% dos seus direitos 
contratuais. A expectativa é de leiloar o volume excedente à cessão onerosa, cujo bônus de 
assinatura (receita para União) pode alcançar o valor de até US$ 25 bilhões.9 

Ou seja, enquanto não for concluída a revisão do contrato de cessão onerosa, que se iniciou em 
2014, e em relação à qual até hoje permanecem pontos de divergência entre União e Petrobras, 
não será possível seguir com leilões previstos para essas áreas. 

                                                           
8 MF – Ministério da Fazenda, Energia: Diagnósticos e propostas para o setor. Ministério da Fazenda (MF), Brasília-DF. Dezembro 

de 2018. Disponível em: https://bit.ly/2QZnlAi. 
9 (MF, 2018, Pág.17). 

https://bit.ly/2QZnlAi
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Tabela 4: Volume e Valor Negociado por Área no Contrato de Cessão Onerosa 

 

Fonte: Petrobras. Disponível em: https://bit.ly/2DiHs91. Elaboração: IBRE/FGV. 

https://bit.ly/2DiHs91
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