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Tramitação da Previdência: novas etapas e velhos desafios
Estes primeiros meses vêm confirmando duas expectativas que se tinha do governo Bolsonaro.
A primeira diz respeito à prioridade atribuída à reforma da Previdência. Em 20 de fevereiro o
próprio presidente levou à Câmara dos Deputados sua proposta de reforma para os servidores
públicos civis e os trabalhadores do setor privado. A reforma proposta é ambiciosa em termos
fiscais, abrangente nas suas medidas e consistente com a narrativa de se convergir para regras
uniformes de aposentadoria para todos os trabalhadores brasileiros.
A outra expectativa era de que o governo tivesse dificuldade para articular a tramitação da
reforma pelo Congresso, considerando a sensibilidade política do tema e a falta de uma sólida
base de apoio. Essa é uma situação difícil de reverter, considerando que Bolsonaro fez
campanha batendo firme no que chamou da “velha política” das composições entre Executivo
e Legislativo para compartilhar o poder. Seja por convicção e/ou pelo receio das consequências
de uma reversão dessa posição, o governo se manteve pouco sensível às demandas dos partidos
por cargos e, de forma mais geral, ao compartilhamento de poder.
Esse relativo distanciamento entre o governo e os partidos não parecia, porém, suficiente para
comprometer a reforma proposta para a Previdência, em que pese a possibilidade de que
algumas das iniciativas ali constantes fossem abandonadas, como, por exemplo, as mudanças
na concessão dos Benefícios de Prestação Continuada (BPC). Em especial, pelo apoio que a
proposta vinha recebendo, de forma subjacente por deputados e senadores, e de maneira bem
explícita pelos principais veículos de mídia do país.
Faltava apenas, para dar a partida em ritmo mais forte ao processo de análise da proposta pelo
Congresso, o envio do projeto para a reforma da Previdência dos servidores públicos militares,
o que o governo fez, conforme prometido, em 20 de março. Ocorre que, não obstante ter
cumprido o prazo prometido, o governo não foi igualmente bem-sucedido com o conteúdo em
si da reforma, que veio com um ganho fiscal muito menor do que o sinalizado anteriormente:
a reforma enviada incluiu uma reestruturação de carreira das Forças Armadas que
representaria uma despesa adicional de R$ 86,85 bilhões em dez anos, reduzindo, portanto, a
economia com a mudança nas regras de aposentadoria para apenas R$ 10 bilhões no mesmo
período. Esse valor está bem aquém da economia prevista pelo governo quando enviou a
reforma da Previdência dos trabalhadores do setor privado e dos servidores civis para o
Congresso Nacional. Falava-se então de uma economia esperada com os militares de algo em
torno de R$ 90 bilhões, que foi o valor divulgado inicialmente pelo governo. Além disso,
argumenta-se, a proposta de reforma para as Forças Armadas também não cumpriu a promessa
de aproximar as regras de aposentadoria e pensão para todos os brasileiros, contrariando o
discurso apresentado pelo governo e endossado pela imprensa em várias dimensões.
É cedo para dizer se o ruído criado pela má recepção da proposta para a Previdência dos
militares ficará só nisso, em ruído, ou se terá consequências mais profundas sobre qual a
reforma que será eventualmente aprovada e mesmo sobre as chances de aprovação.
Certamente ela torna ainda mais difícil a articulação política em torno da reforma e eleva os
riscos de que o Congresso reproduza para outras carreiras públicas os benefícios que o governo
defende para os militares, além de enfraquecer a defesa de medidas que endurecem as regras
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de acesso aos benefícios previdenciários dos trabalhadores do setor privado. Tudo isso tende a
diminuir o impacto fiscal da reforma.
Assim, ainda que por ora se mantenha a expectativa de aprovação da reforma este ano,
aumentaram as dúvidas com relação ao conteúdo a ser aprovado. A proposta terá de tramitar
pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e pela Comissão Especial da Câmara dos
Deputados, onde poderá sofrer alterações, antes de ir à votação no plenário da Casa. Ou seja,
há riscos de desidratação do conteúdo enviado, e a proposta dos militares vai contribuir para
isso.
Essa, pelo menos, parece ser a leitura do mercado financeiro, que não poupou mau humor nos
dias seguintes à apresentação da reforma dos militares, quando se observou uma forte
depreciação do real, uma alta das taxas de juros de mercado e queda pronunciada da bolsa de
valores. Não foi apenas a cena doméstica, porém, que levou a essa reação do mercado. A piora
do quadro externo também teve sua participação.
Assim, a economia internacional vem confirmando o cenário de queda generalizada do
crescimento. De fato, a economia global tem mostrado sinais de desaceleração desde meados
de 2018. Em um primeiro momento, esse movimento poderia ser atribuído ao aumento de
tensões comerciais, com destaque para a relação entre Estados Unidos e China. Entretanto, na
Europa já era possível notar uma moderação da atividade antes dos efeitos da guerra comercial
sobre o comércio mundial. Questões políticas no Reino Unido, com as incertezas sobre o
processo do Brexit, as dificuldades políticas na Itália e os protestos semanais na França
contribuíram para essa desaceleração. Questões específicas na Alemanha, como a mudança na
regulação sobre emissão de poluentes dos veículos automotores, também ajudaram a derrubar
o crescimento na região.
No entanto, a desaceleração continuou este ano. O desempenho da economia global está
sendo limitado pelo menor crescimento do comércio internacional, pelas incertezas políticas
em diversos países, pela perda de força do estímulo fiscal americano e pelo impacto defasado
da retirada de estímulos monetários nos EUA, na China e na Europa. Na Europa, o BCE projeta
um crescimento de apenas 1,1% em 2019, ante 1,8% em 2018, com uma taxa de inflação de
apenas 1,2%. Nos EUA, o Fed reduziu sua projeção de crescimento do PIB para 2,1%, contra
2,9% em 2018.
Com isso, o BCE sinalizou um adiamento do aumento de juros. O mesmo movimento de
afrouxamento foi seguido pelo Fed, que já anunciara uma pausa na sua reunião de janeiro e, no
encontro de março, basicamente eliminou a possibilidade de aumentar os juros ainda este ano,
algo que era esperado pelo mercado. Além disso, o Fed prometeu desacelerar o ritmo de
redução do seu balanço a partir de maio e encerrar este processo em setembro. Outros bancos
centrais de países ricos também interromperam o processo de normalização da política
monetária. Resta saber se essa postura mais acomodatícia das autoridades monetárias irá
contribuir para suavizar o processo de desaceleração global, ou irá acabar assustando os
investidores e acentuar este processo.
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E, por fim, no Brasil, o comunicado do Copom também sinalizou uma postura mais dovish da
autoridade monetária. No entanto, o Comitê deixou claro que qualquer movimento de
mudança na política monetária será feito com calma e demandará uma avaliação lenta e segura
do cenário, ou seja, não está no radar corte de juros no curto prazo, mesmo que os indicadores
da atividade doméstica apontem ritmo “aquém do esperado”.
Sem dúvida, o desempenho da atividade econômica em janeiro foi muito ruim, mostrando um
recuo mais expressivo da indústria de transformação. Porém, indicadores coincidentes para
fevereiro apontam recuperação do setor, ainda que sem eliminar o descompasso entre
indústria e serviços que caracterizou o segundo semestre de 2018, o qual deve persistir neste
primeiro trimestre. Esperamos que a indústria de transformação volte a crescer no primeiro
trimestre de 2019, após se contrair 1,5% no trimestre anterior. No todo, esperamos que o PIB
cresça 0,6% no primeiro trimestre de 2019, em relação ao último trimestre de 2018.
Para o ano de 2019 como um todo, prevemos uma alta de 2,1% no PIB. Mas, para que esse
cenário se concretize, é necessário que a agenda de reformas continue avançando, com
destaque para a da Previdência. As reformas, em especial a da Previdência, são necessárias não
apenas para aumentar a confiança e destravar os investimentos, mas também para evitar
problemas de diversas natureza. Sem elas, por exemplo, não será possível cumprir o limite do
teto dos gastos em 2020 e a solvência fiscal não será restaurada, o que deve gerar um aumento
da taxa real de juros de mercado, inviabilizando a retomada do crescimento econômico.
No mais, um resumo desta edição do Boletim Macro IBRE inclui os seguintes destaques:
1.
A seção sobre atividade econômica ressalta que o descompasso entre os desempenhos
da indústria e de serviços, que caracterizou o segundo semestre de 2018, persistiu em janeiro.
Também se vê esse hiato de desempenho entre os dois setores em nossas projeções para o PIB
no primeiro trimestre de 2019. Enquanto os serviços devem crescer 1,9% AsA, a indústria de
transformação deve ter expansão de apenas 0,8% AsA. Diante dos indicadores relativos a
janeiro e nossas expectativas para fevereiro e março, estimamos alta do PIB de 0,6% TsT (1,7%
AsA) para o primeiro trimestre. Para o ano de 2019, nosso cenário base é de crescimento do
PIB de 2,1%. (Seção 1)
2. Nas sondagens com empresas e consumidores, passado o período de lua de mel pós eleições,
e com a economia girando ainda lentamente, em fevereiro observou-se uma interrupção da
tendência de alta dos indicadores de confiança. A relação histórica entre os componentes de
expectativas e da situação atual perde força em momentos de elevada incerteza econômica,
como ainda vivemos no Brasil. É possível que a confiança volte a subir um pouco no segundo
trimestre, mas este avanço estará condicionado à queda da incerteza econômica. Neste
momento, parece mais provável que feche o ano na zona neutra. (Seção 2)
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3.
O mercado de trabalho em janeiro foi marcado por duas surpresas negativas: a taxa de
desemprego, que cresceu na margem pelo segundo mês consecutivo, e o saldo líquido de
empregos formais, que registrou apenas 34 mil vagas, menos da metade do mesmo mês no ano
anterior. Em fevereiro, no entanto, o Caged surpreendeu positivamente, com 173 mil vagas
geradas, mais do que o dobro de nossas projeções, que indicavam saldo de apenas 80 mil
empregos formais. Uma análise setorial mostra que, enquanto os serviços e o comércio
continuam dando sinais positivos no começo do ano, a desaceleração de janeiro e a aceleração
de fevereiro foram puxadas pela indústria de transformação. Com os sinais ainda relativamente
negativos neste começo de ano, nossa projeção para crescimento da massa de rendimento
habitual do trabalho já está em um nível significativamente inferior ao registrado em 2018,
quando se retira o outlier dos microdados da PNAD Contínua. (Seção 3)
4.
A seção sobre inflação aponta que a quebra da safra e o aumento dos preços dos
combustíveis explicam a alta da taxa acumulada no primeiro trimestre de 2019, que deverá ser
de 1,3%, bem acima do 0,7% observado no mesmo período de 2018. Apesar disso, esse avanço
da taxa do IPCA no primeiro trimestre foi consistente com nossa expectativa de inflação para o
ano de 2019 como um todo. Desse modo, mantém-se a expectativa de que, no final do ano, o
IPCA não ultrapasse 3,9%, uma taxa abaixo, portanto, da meta de inflação estabelecida para
este ano, que é de 4,25%. (Seção 4)
5.
Na seção sobre política monetária, nosso analista destaca que, na última reunião do
Copom, o BC alterou o seu balanço de riscos para a inflação de assimétrico para simétrico.
Informações novas surgidas durante a reunião possivelmente influenciaram tal decisão. Isso
não quer dizer, porém, que um novo ciclo de queda da taxa Selic esteja sendo preparado. E para
deixar isso claro, o Copom deixou no ar a ideia de que, para entender melhor o que se passa
com a economia brasileira, faz-se preciso esperar a dissipação dos efeitos dos choques
experimentados em 2108, algo que dificilmente ocorrerá a curto prazo. São considerações
sugestivas de que o cenário mais provável para 2019 continua sendo o de estabilidade da taxa
Selic. (Seção 5)
6.
A seção sobre contas públicas ressalta que a deterioração fiscal segue em ritmo
acelerado. Apesar dos juros e inflação estáveis, e do volume elevado de devoluções do BNDES
ao Tesouro Nacional, a dívida bruta do governo geral subiu outra vez em 2018, atingindo 76,7%
do PIB. A retomada lenta da economia e a compressão do investimento público a níveis
historicamente baixos completam o cenário de dificuldades para as contas fiscais deste e dos
próximos anos, enquanto as reformas necessárias não se materializam. Nossas estimativas para
este ano apontam déficit primário de 1,6% do PIB e uma dívida bruta do governo geral de 78%
do PIB, pelo conceito do Banco Central do Brasil. Esse cenário conta com crescimento de 2,1%
do PIB, inflação e juros baixos (3,9% e 6,5%, respectivamente) e cumprimento da meta de
primário, do teto dos gastos e da regra de ouro, além da aprovação da reforma da Previdência.
(Seção 6)
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7. A seção sobre setor externo destaca que as necessidades de financiamento continuarão
muito pequenas no próximo par de anos, mas que começam a aparecer alguns sinais mais
negativos no perfil de financiamento externo que merecem acompanhamento adiante.
Incorporando as novas trajetórias esperadas para o tripé que rege a conta corrente (diferencial
de crescimento entre o Brasil e o mundo, termos de troca e taxa de câmbio real multilateral),
ajustamos marginalmente a expectativa de déficit para US$ 29,0bi (-1,4% do PIB) em 2019, com
expansão para US$ 34,0bi (-1,6% do PIB) em 2020. (Seção 7)
8. Na seção internacional, discute-se a revisão do cenário macro previsto pelo BCE para a zona
do euro, nos próximos três anos, conforme apresentado por Mario Draghi em 7/3. Tal revisão
trouxe números bem mais modestos de crescimento e taxas de inflação persistentemente
abaixo da meta. Em consequência, o dólar fortaleceu-se lá fora e aqui entre nós. Foram
movimentos que não se sustentaram, mas que deixaram clara a possibilidade de a zona do euro
experimentar uma desaceleração mais expressiva que a prevista para os EUA, com potencial de
provocar o fortalecimento do dólar, a despeito da posição muito dovish do Fed. Esse é um tipo
de risco, associado à desaceleração global, que parece preocupar o Banco Central do Brasil, pois
países emergentes não costumam gostar de dólar forte. (Seção 8)
9.
No Observatório Político deste mês, o tema é a composição e dinâmica do governo
Bolsonaro. Segundo o autor, ainda não está claro se o governo comanda uma maioria estável
no Congresso e qual é a efetiva extensão do seu apoio legislativo, variáveis-chave para uma
avaliação sólida de qualquer presidência. Até agora, o governo pode ser caracterizado como
uma coleção de grupos que ainda não mantêm relações estáveis entre si. Não se sabe ainda o
peso relativo e a posição hierárquica de cada grupo, o que tem gerado intensos conflitos entre
eles. A dinâmica de uma presidência depende também da sua relação com a oposição. Sobre
esta, paira a mesma bruma de incertezas que se verifica no governo. (Seção 9)
10.
E por fim, a seção Em Foco, de autoria de Juliana Carvalho da Cunha Trece e Claudio
Monteiro Considera, analisa o desempenho da economia brasileira nos últimos anos a partir
dos dados do Monitor do PIB-FGV, que calcula desagregações dos componentes da demanda
que não são disponibilizadas pelas Contas Nacionais Trimestrais. (Seção 10)

Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos
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1. Atividade Econômica
Após divulgação do PIB do último trimestre de 2018, atividade econômica seguiu em ritmo
moderado
Conforme previsto no Boletim Macro de
fevereiro, o PIB encerrou 2018 com um
crescimento de apenas 1,1%. A indústria
registrou o pior resultado dentre os três
grandes
setores
da
atividade,
primordialmente
influenciada
pelo
crescimento muito aquém do desejado
da construção civil e da indústria de
transformação. Os serviços, por sua vez,
foram o principal destaque positivo do
PIB pelo lado da oferta, crescendo 1,3%
no ano. Contudo, os números poderiam
ter sido muito melhores se o resultado da
indústria tivesse ajudado, o que não
ocorreu na segunda metade do ano
passado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tabela 1: PIB: Projeções

O descompasso entre indústria e serviços,
que caracterizou o segundo semestre de
2018, persistiu em janeiro. Enquanto o
Fonte e Elaboração: IBRE/FGV
comércio varejista ampliado crescia 3,5%
em relação ao ano anterior, a indústria
recuava 2,6% na mesma base de comparação. Essa dualidade entre os setores também está
presente em nossas projeções para o PIB no primeiro trimestre de 2019, como mostra a Tabela
1.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Diante dos indicadores relativos a janeiro e nossas expectativas para fevereiro e março,
estimamos alta do PIB de 0,6% TsT (1,7% AsA) para o primeiro trimestre. Para o ano de 2019,
nosso cenário base é de crescimento do PIB de 2,1%.
Pelo lado da oferta, no primeiro trimestre, os serviços devem crescer 1,9% AsA (0,7% TsT),
enquanto a indústria deve registrar alta de 1,3% AsA (1,0% TsT), com destaque para o
crescimento pífio da indústria de transformação, de apenas 0,8% AsA (1,0% TsT).
No lado da demanda, projetamos crescimento do investimento no primeiro trimestre de 3,9%
AsA (0,4% TsT) e de 4,6% no ano de 2019, utilizando em nossos cálculos as importações de bens
de capital que incluem plataformas de petróleo; ao desconsiderá-las, a alta do investimento cai
para apenas 2,7% AsA (1,4% TsT) e 3,7% no ano.
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Um risco importante em nosso cenário envolve a trajetória futura da indústria, tendo em vista
o ambiente de incerteza presente na economia, que pode continuar travando investimentos no
setor, e a crise econômica em que se encontra um dos nossos principais parceiros comerciais
de manufaturados, a Argentina. Outro risco já conhecido, mas que não deve ser ignorado, por
ser um limitador da capacidade de oferta da economia, são os gargalos de energia.
Silvia Matos e Luana Miranda

2. Expectativas de Empresários e Consumidores
Fim da lua de mel: e agora?
Com a definição das eleições, as expectativas para a economia melhoraram, impulsionando
uma recuperação dos indicadores de confiança da economia brasileira entre outubro e janeiro.
Em fevereiro, passado o período de lua de mel, e com a economia girando ainda lentamente,
observou-se uma interrupção da tendência de alta. O Índice de Confiança Empresarial (ICE)
cedeu 0,7 ponto no mês, para 97,3 pontos, e o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) recuou
0,5 ponto, fechando em 96,1 pontos. Ambos continuam aquém do nível de 100 pontos, que
representa neutralidade.
O mapa de calor abaixo mostra a evolução dos índices de confiança setoriais e do consumidor
entre fevereiro de 2018 e de 2019. A região em que o índice se encontra a cada momento é
determinada a partir da distribuição por quintis das observações históricas.

Tabela 2: Mapa de Calor dos Índices de Confiança*

* Zonas de calor determinadas pela distribuição, por quintis, das observações da respectiva série entre julho de 2010 a junho de
2015. Fonte e elaboração: IBRE/FGV.
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Existe pouca diferença entre os níveis de agora e de um ano atrás. Em fevereiro de 2018, todos
os índices estavam baixos ou muito baixos em termos históricos, exceto a Indústria, que
naquele momento estava em patamar neutro e hoje retrocedeu ao nível baixo. Os índices de
Serviços e do Consumidor estavam muito baixos no ano passado, passando a baixos neste ano.
A Construção é o único segmento em que, ainda hoje, o índice de confiança encontra-se muito
baixo em termos históricos.
A análise da evolução dos índices por zonas de calor facilita a transmissão da ideia de que os
índices primeiro pioraram para depois melhorar em 2018. Parte da melhora recente trata-se de
um retorno a níveis já alcançados no primeiro trimestre de 2018, e que foram perdidos em meio
a problemas como a crise argentina, a greve de caminhoneiros e as incertezas eleitorais. Outra
parcela expressiva da melhora recente pode ser explicada pelo efeito lua de mel do novo
governo sobre as expectativas.
Um exercício feito pelos autores mostra que a relação histórica entre os componentes de
expectativas e da situação atual perde força em momentos de elevada incerteza econômica,
como ainda vivemos no Brasil. O contexto de expectativas mais favoráveis – a despeito da alta
incerteza e do ritmo lento da economia – torna possível também que os benefícios do aumento
do otimismo não se convertam, neste primeiro momento, em decisões efetivas de investimento
ou consumo. Há, portanto, que se acompanhar a evolução dos níveis de incerteza e seu impacto
sobre os índices de situação atual, que hoje traçam um retrato mais realista da economia.
É possível que a confiança volte a subir um pouco no primeiro semestre, mas este avanço estará
limitado pela incerteza econômica. O Indicador de Incerteza da FGV permanece acima dos 110
pontos, influenciado principalmente por seus componentes político e fiscal. O espaço para
avanços mais expressivos aumentará
com a percepção pelos agentes de
Gráfico 1: Índices de Expectativas e da Situação Atual –
sinais de concordância entre Executivo
Total (ISAs e IEs médios entre empresas e consumidor, saldo
entre ISA e IE Total)
e Legislativo em torno dos principais
pontos da agenda econômica neste
primeiro ano de governo Bolsonaro.
Em síntese, foi realizado um exercício
de previsão dos índices de confiança
até o final deste ano, considerando
previsões de consenso de mercado
para as principais variáveis econômicas
e três diferentes trajetórias para a
incerteza. Os resultados mostram que
mesmo na hipótese mais otimista para
a evolução da incerteza, a confiança

Fonte e elaboração: IBRE/FGV.
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empresarial e do consumidor dificilmente alcançariam patamares elevados ainda em 2019.
Neste momento, parece mais provável que fechem o ano na zona neutra.
Aloisio Campelo Jr. e Viviane Seda Bittencourt

3. Mercado de Trabalho
Sinais de erráticos na recuperação do emprego
A taxa de desemprego da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (PNADC) do trimestre findo
em janeiro registrou o nível de 12,0%,
uma queda de 0,2 ponto percentual
(p.p.) em relação ao mesmo trimestre
do ano anterior. O resultado foi 0,1 p.p.
abaixo do projetado pelo Ibre/FGV e 0,1
p.p acima do esperado pela mediana
dos analistas.

Gráfico 2: Taxa de Desemprego 2018-19

As tendências de alta da população
Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: IBRE/FGV.
ocupada e queda da população
desocupada estão em progressiva
desaceleração, especialmente esta última, que caiu apenas 0,2 p.p. em relação ao mesmo
trimestre móvel do ano anterior. Dessa forma, com ajuste sazonal, houve pequena alta da taxa
de desocupação em relação ao mês anterior, o que significa já uma tendência recente de
reversão de sua tendência de queda registrada ao longo de 2018 (Gráfico 2).
O rendimento habitual do trabalho, por sua vez, teve pequena aceleração em janeiro, chegando
a R$ 2.278, uma variação de 0,89% em termos reais com relação ao mesmo trimestre móvel do
ano anterior. A renda efetiva de todos os trabalhos acelerou ainda mais fortemente, chegando
a R$ 2.554, uma variação anual real de 1,23%.
A geração de emprego formal, medida pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(CAGED), após uma série de saldos crescentes, surpreendeu negativamente em janeiro, com
uma geração líquida de 34.331 empregos formais, o que foi compensado em fevereiro, com
saldo de 173.139. Enquanto o resultado do primeiro mês foi quase um terço da mediana do
mercado e da projeção do Ibre, de 90 mil, e menos da metade do resultado do mesmo mês do
ano anterior, de 77.822, o de fevereiro foi mais que o dobro da mediana do mercado e da
projeção do Ibre (80 mil), e quase três vezes maior que o de fevereiro do ano passado, de 61
mil. Dessazonalizados, tais saldos representam geração de 30.855 e 56.804 empregos,
respectivamente, de modo que foram gerados cerca de 87 mil vagas formais já em 2019.
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Como se vê pelos Gráficos 3 e 4, a
Gráfico 3: Saldo CAGED
recuperação do setor formal tem sido
puxada pelos serviços e comércio, que
não perderam fôlego nem em janeiro e
continuaram crescendo em fevereiro.
De fato, o que ocorreu foi uma
contribuição mais negativa da indústria
de transformação (-17 mil) e
agropecuária (-14 mil), que tiveram
resultados ruins nesse primeiro mês. A
surpresa, no entanto, vem de uma
Fonte: CAGED (MTE). Elaboração: IBRE/FGV.
rápida recuperação da indústria em
fevereiro, que passou para um saldo
acumulado de -1,061, ainda negativo,
mas consideravelmente maior do que o registrado no mês anterior.
Dado o último movimento de fevereiro,
que compensou um janeiro fraco, para o
ano de 2019 projeta-se que o Caged
cresça mais do no ano passado, com
saldo anual estimado de 740 mil, frente
aos 525 mil registrados em 2018. A taxa
de desemprego consolidada em 2019,
por outro lado, está sendo projetada em
12,1%, apenas 0,2 pontos abaixo do
registrado no ano anterior. A massa de
rendimentos habitual, que combina
crescimento da população ocupada e
renda média habitual, é estimada para
crescer 2,2% este ano, abaixo da taxa
observada em 2018, de 2,9% (quando era
excluído o outlier da base de dados da
PNADC em 2017).

Gráfico 4: Saldo Acumulado do Caged (nos últimos 12
meses), por Setor

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

Daniel Duque

4. Inflação
Aceleração do IPCA no primeiro trimestre não muda expectativa de inflação para 2019
O primeiro trimestre chega ao fim e a expectativa é de que a inflação acumulada pelo IPCA fique
em torno de 1,3%. Esse resultado supera o apurado no mesmo período de 2018, quando o
índice oficial acumulou alta de 0,7%. Apesar de a inflação deste primeiro trimestre ser quase o
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dobro da apurada em 2018, isto não significa que a taxa acumulada pelo IPCA no final de 2019
vai superar muito a de 2018.
Para que a taxa de 1,3% se confirme no primeiro trimestre, o IPCA de março deverá registrar
alta em torno de 0,5%, número próximo do já antecipado pelas estatísticas do Monitor da
Inflação, cuja expectativa é de alta em torno de 0,6%.
As fontes de pressão que chegaram ao varejo não surpreenderam, pois já influenciavam os
resultados do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) da FGV. Segundo o IPA-10 de março, os
alimentos in natura acumularam alta de 34,41% no primeiro trimestre de 2019. Efeito que
também foi percebido no IPCA de fevereiro e que, segundo o Monitor da Inflação da FGV,
continuará a influenciar os resultados do IPCA-15 e do IPCA de março.
Desse modo, o que pode ser antecipado é que a principal contribuição para a aceleração da
inflação partirá do grupo Alimentação e Bebidas, cujas fontes de pressão estão localizadas
principalmente nos cereais e nos alimentos in natura. No primeiro grupo, a pressão advém do
aumento do preço do feijão, que, segundo o IPC-10 de março, já acumula alta de 86% no
primeiro trimestre. A justificativa para tamanha aceleração não está na sazonalidade, mas sim
na quebra da primeira safra, que foi afetada pela redução da área plantada e pela escassez de
chuvas em áreas de cultivo no final de 2018.
No segundo caso, a contribuição partiu dos Hortifrutigranjeiros. Para esse grupo de produtos,
a principal explicação é a sazonalidade. O verão é palco de grande volatilidade climática que
pouco contribui para a regularidade da oferta desses alimentos. Consequentemente, é no
primeiro trimestre que são registrados os maiores aumentos para os produtos de feira-livre.
Nesse caso, de acordo com o IPC-10 de março, as altas mais expressivas no trimestre foram
observadas para: batata-inglesa (62,65%), cenoura (47,74%) e cebola (28,83%).
A boa notícia é que tais aumentos não exercem pressão permanente sobre a inflação, pois ficam
concentrados nos meses mais quentes do ano. No segundo trimestre, com a chegada do
outono, os efeitos mais extremos do clima são suavizados e a oferta de alimentos in natura
começa a se normalizar, permitindo que os preços devolvam os aumentos acumulados na
estação mais quente, o que contribui para a desaceleração da inflação.
Efeito similar ocorre com os preços do vestuário. Roupas e calçados também sofrem a influência
do clima. A chegada de uma nova estação estimula a aceleração dos preços. Segundo o IPA-10,
apesar de o trimestre se encerrar apresentando queda de 0,44%, o mês de março deve fechar
com alta acima de 0,50%.
Por fim, no final do primeiro trimestre, os preços dos principais combustíveis para motores
(diesel, gasolina e GNV) estão registrando aceleração, embalados pelos movimentos da taxa de
câmbio e do preço do petróleo. O preço da gasolina, por exemplo, combustível de maior peso
no IPCA, deve abandonar o terreno de taxas negativas e avançar quase 1,5% em março.
Apesar do viés de alta que se desenha para março, as fontes de influência não são de caráter
permanente, como as depositadas por preços administrados e cursos regulares. Dessa forma,
as compensações devem começar a ocorrer já no início do segundo trimestre, momento em
que a mudança de estação ameniza a volatilidade do clima e seus efeitos sobre a inflação.
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Assim, apesar da aceleração prevista para o IPCA em março, o comportamento dos preços de
duráveis e serviços no primeiro trimestre confirma que a inflação continua sob controle. Desse
modo, efeitos sazonais, quebra de safra e aumento de combustíveis explicam a diferença da
taxa acumulada no primeiro trimestre de 2019 vis-à-vis o de 2018. Mantém-se, portanto, a
expectativa de que, no final do ano, o IPCA não ultrapasse 3,9%. Número abaixo da meta de
inflação estabelecida para este ano, que é de 4,25%.
André Braz

5. Política Monetária
Nova sinalização do BC continua compatível a estabilidade da Selic em 2019
Na edição de novembro passado do Boletim Macro, lembramos que períodos de transição
governamental costumam trazer intranquilidade para os agentes econômicos, em especial para
o mercado financeiro. Acrescentamos que, embora em escala mais modesta, isso seria verdade
até mesmo em economias avançadas, geralmente dotadas de instituições mais sólidas e
estáveis.
Nas economias em que o banco central não dispõe formalmente de independência para
conduzir a política monetária, os períodos de transição podem acarretar grau particularmente
elevado de apreensão. Nesses casos, novos governantes podem promover a troca do
comandante da autoridade monetária, entregando o posto para alguém pouco comprometido
com a busca de inflação baixa e estável, principal tarefa desse tipo de instituição.
No caso atual do Brasil, o risco de isso acontecer era notoriamente reduzido, em razão de o
comando da economia ter sido entregue a um ministro de formação ortodoxa, a quem fora
dado amplos poderes para escalar toda a equipe econômica. De qualquer modo, não parecia
totalmente eliminado o risco de a troca do presidente do BC vir a representar certa
descontinuidade.
Naquela ocasião, argumentamos pela presença de sinais claros de continuidade na condução
da política monetária. Afinal, juntamente com o anúncio de que o Banco Central do Brasil teria
um novo presidente, veio a informação de que, em essência, o restante da diretoria seria
mantido. Em particular, nota da instituição esclareceu que o diretor mais voltado para a
formulação da política monetária permaneceria no cargo por um “tempo considerável”. Por
certo, o sucesso da política conduzida a partir do segundo semestre de 2016 recomendava
muito favoravelmente.
No último dia 20, uma vez encerrada a primeira reunião do Copom sob o comando do novo
presidente, tivemos a confirmação da ideia de continuidade. Em particular, no comunicado pósCopom, permaneceu intocado o raciocínio segundo o qual é muito útil conduzir a política
monetária com “cautela, serenidade e perseverança”, inclusive, e talvez principalmente, sob
cenários voláteis. Observe-se também a preservação da estrutura do comunicado, que
obviamente reflete o modo de pensar dos dirigentes da instituição.
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No dia da reunião, porém, dois novos conjuntos de informação emergiram. Na parte da manhã,
o Monitor do PIB mostrou desaceleração adicional da taxa de crescimento do PIB quando se
considera o resultado do último trimestre (nov/dez/jan) contra igual período doze meses atrás.
A taxa caiu para 0,7% ao ano, sugestivo de que a atividade econômica não apenas segue em
ritmo modesto, mas parece estar perdendo força ainda mais. Mais tarde, o Fed sinalizaria
estabilidade da taxa de fed funds ao longo de 2019, o que não constituiu propriamente
novidade, mas surpreendeu ao anunciar ter trazido o fim da política de redução do balanço para
setembro, além de reduzir o ritmo do ajuste. Isso tornou a postura do Fed ainda mais dovish do
que a esperada.
Diante disso, o Copom optou por modificar sua visão acerca do balanço de riscos para a inflação,
de assimétrico para simétrico. Decisão perfeitamente justificável, uma vez que diante das
novidades ficaria realmente difícil sustentar o viés de alta para a inflação e para os juros.
Isso não quer dizer, porém, que um novo ciclo de queda da taxa Selic esteja sendo preparado.
E para deixar isso claro, o Copom deixou no ar a ideia de que, para entender melhor o que se
passa com a economia brasileira, faz-se preciso esperar a dissipação dos efeitos dos choques
experimentados em 2108, algo que dificilmente ocorrerá a curto prazo. Tais considerações
sugerem que o cenário mais provável para 2019 continua sendo o de estabilidade da taxa Selic.
José Júlio Senna

6. Política Fiscal
Ajuste fiscal deve ir além da reforma da Previdência
A agenda liberal defendida pela nova equipe econômica abriu espaço para a renovação das
expectativas sobre a capacidade do governo de avançar na esperada agenda do ajuste fiscal.
Contudo, apesar de a reforma da Previdência ser crucial para solucionar questões relativas a
evolução demográfica e ao desequilíbrio atuarial dos regimes de previdência existentes no país,
ela por si só não é capaz de eliminar todas as distorções que envolvem a complexa agenda do
ajuste fiscal, sobretudo no curto prazo.
A deterioração fiscal, no entanto, segue em ritmo acelerado. Mesmo contando com juros e
inflação estáveis e volume elevado de devoluções do BNDES ao Tesouro Nacional, a dívida bruta
do governo geral registrou crescimento em 2018, atingindo 76,7% do PIB. Retomada lenta da
economia e compressão do investimento público a níveis historicamente baixos completam o
cenário de dificuldades para as contas fiscais deste e dos próximos anos, enquanto as reformas
necessárias não se materializam.
No âmbito do governo central, para 2019, a meta de resultado primário fixada na Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece um déficit máximo de R$ 139 bilhões de reais; já o
novo regime fiscal estipula que o governo deve gastar no máximo R$ 1,407 trilhão com despesas
primárias; e a regra de outro, finalmente, mostra a cada ano uma restrição mais efetiva.
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Para que o governo consiga respeitar todas essas restrições no curto prazo, serão necessários
ajustes nas receitas, nas despesas e no endividamento. Adicionalmente, precisa-se aprovar a
reforma da Previdência, para que se abra a agenda para outras reformas e para que o ajuste
para os próximos anos também esteja garantido.
Nossas estimativas apontam déficit primário de 1,6% do PIB este ano e dívida bruta do governo
geral de 78% do PIB, pelo conceito do Banco Central do Brasil. Esse cenário conta com
crescimento econômico de 2,1% do PIB, inflação e juros baixos (3,9% e 6,5%, respectivamente)
e cumprimento da meta de primário, do teto dos gastos e da regra de ouro, além da aprovação
da reforma da Previdência.
Cumpre destacar que a reforma da Previdência, apesar de não gerar impactos diretos no
curtíssimo prazo, colabora na percepção dos agentes econômicos sobre o ajuste futuro,
melhorando assim os indicadores econômicos e reduzindo o risco país no curto prazo (impacto
indireto para as contas fiscais). Contudo, mesmo diante desse importante papel da aprovação
da reforma da Previdência, ela por isso só não é suficiente para gerar o cenário de cumprimento
das principais regras fiscais, sendo necessárias outras medidas que visem equacionar essa
questão.
Nosso cenário fiscal prevê uma continuidade do aperto das despesas discricionárias, sobretudo
dos investimentos; receitas não recorrentes, como concessões e outorgas; além da liquidação
antecipada do BNDES ao Tesouro da ordem de R$ 100 bilhões.
O cenário traçado para 2019 mostra que, apesar de ser possível cumprir as principais regras
fiscais este ano, a tarefa não será fácil, exigindo que, além da aprovação da reforma da
Previdência, outras medidas sejam acionadas para alcançar esses objetivos de curto prazo.
Vilma Pinto e Juliana Damasceno de Sousa

7. Setor Externo
Sem restrições até o fim da década
Em nossa última atualização trimestral, destacamos que as projeções para a conta corrente
registravam um nível de volatilidade pouco usual. Incertezas advindas do comércio global, do
desempenho econômico de nossos principais parceiros (China, União Europeia, EUA e
Argentina), da recuperação de nossa economia e das mudanças contábeis derivadas do novo
regime REPETRO tornaram o cenário prospectivo progressivamente mais “nublado” durante o
ano passado, especialmente nas projeções para 2019.
Ainda assim, as estimativas para o déficit em conta corrente sempre se mantiveram benignas.
De um déficit pouco menor do que 1,0% do PIB no ano passado, estimávamos crescimento do
déficit para as cercanias de 1,5% em 2019: tais valores certamente não representam qualquer
ameaça à estabilidade de nossa economia.
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Desde então, como evoluíram os fundamentos que definem as nossas transações correntes?
Mantendo o racional das atualizações anteriores, norteamos a discussão da conta corrente em
torno de um tripé: (i) o diferencial de crescimento entre o mundo e o Brasil; 1 (ii) os termos de
troca;2 e (iii) a taxa de câmbio multilateral real.3 Se durante 2018 observamos inúmeras
mudanças da direção desses vetores, a largada de 2019 parece ter mantido o mesmo padrão.
No diferencial de crescimento, o comércio global continua em franca desaceleração,
combinando os efeitos negativos da “não solução” da guerra comercial com sinais cada vez
maiores de menos crescimento nas principais economias (especialmente no mundo ex-EUA).
Ao menos por enquanto, o crescimento global deve continuar pressionado. Já para 2020,
esperamos alguma acomodação desse momentum negativo; o que implicará certa recuperação
devido à base de comparação favorável.
Já do lado doméstico, tem se confirmado um cenário mais negativo para o crescimento em
2019, com a imensa parte dos analistas se aproximando de nosso call de expansão do PIB de
2,0%. Para 2020, as expectativas atuais são de aceleração sequencial do crescimento, com
moderada expansão dos serviços, do consumo das famílias e da indústria.
Configura-se, portanto, um cenário de desaceleração coordenada este ano e perspectiva de
alguma aceleração do crescimento, aqui e lá fora, para 2020. Em termos do diferencial,
continuamos a esperar estabilidade em 2019 e, para o próximo ano, nossas primeiras
expectativas são de um aumento do comércio global mais intenso do que a aceleração adicional
doméstica.
Já nos termos de troca, o último trimestre de 2018 se mostrou mais negativo do que
esperávamos, com recuo dos preços de exportação mais intenso do que o das importações.
Tendo como pano de fundo uma desaceleração mais intensa do crescimento global, a
continuidade das escaramuças comerciais e nosso perfil de pauta comercializada, esperamos
um recuo da ordem de 5,5% dos termos de troca em 2019, com melhora sequencial para a
estabilidade em 2020.
É importante perceber que a queda esperada para 2019 é marginalmente menor do que a
estimada em nossa atualização anterior, a despeito da evolução mais negativa do cenário
global. Isso ocorre estritamente devido ao choque positivo nos preços do minério de ferro após
a tragédia de Brumadinho (MG), o que acabou por inflar nossos preços de exportação no início
deste ano.
Por fim, tamanha volatilidade no cenário global e incertezas quanto ao andamento da agenda
de reformas domésticas têm implicado oscilações no cenário prospectivo para a taxa de
câmbio, ainda que, em comparação à atualização anterior, nossas projeções estejam se

Entendido como a relação entre o crescimento do comércio global e a nossa demanda interna privada.
A razão entre os preços de exportação e importação brasileiros, medidos em dólares.
3 Comparando o real às moedas de nossos principais parceiros comerciais, descontando o diferencial de inflação entre o Brasil
e estas economias.
1
2
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comportando de forma mais estável e benigna – em muito devido à mudança nas perspectivas
de elevação dos juros internacionais durante este ano.
Para 2019, nossa projeção mais recente (com data de corte no início de março) é de apreciação
multilateral da ordem de -5% em relação ao observado no ano passado, o que seria consistente
com uma taxa de câmbio nominal de R$ 3,65/US$ em dezembro. Já para 2020, o cenário atual
é de nova apreciação multilateral (moderada, em torno de -2%), associada a uma cotação
nominal oscilando entre R$ 3,65/US$ e R$ 3,70/US$.
O comportamento esperado para os
fundamentos está condensado no
Gráfico 5, já incorporando as novas
impressões sobre suas dinâmicas até o
fim de 2020.
Incorporando essas novas trajetórias
para os fundamentos e mantendo as
questões contábeis associadas ao
regime REPETRO (gerando fluxos
comerciais contábeis de plataformas
petrolíferas, especialmente neste ano),
revisamos marginalmente a nossa
projeção de déficit em conta corrente de
2019 para US$ 29,0bi (anterior: US$
33,0bi), equivalente a -1,4% do PIB.
Já para 2020, nossas primeiras
estimativas, ainda com elevado grau de
imprecisão, sugerem um avanço adicional
do déficit para US$ 34,0bi, o que seria
consistente com -1,6% do PIB. Como se
pode ver no Gráfico 6, essa tendência de
aumento do déficit está longe de ser
preocupante, seja em termos de
velocidade, seja em termos dos níveis
finais alcançados.

Gráfico5: Fundamentos do Setor Externo Brasileiro
(2006=100)

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

Gráfico 6: Conta Corrente (% PIB)

Fontes: Banco Central do Brasil e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV.
Em conclusão, a bonança externa que
temos observado, aqui entendida como
ausência de restrição pelo lado das transações correntes, deverá continuar no próximo par de
anos: as necessidades de financiamento externo serão baixas e devem ser amplamente
cumpridas, ainda mais em um mundo onde se sugere que a liquidez continuará abundante.

Cabe ressaltar, no entanto, que o perfil de financiamento do déficit externo tem mudado.
Descontando a contrapartida contábil das importações de plataformas (repatriação de
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investimentos brasileiros no exterior, inflando os empréstimos intercompanhia), os
investimentos diretos têm mostrado tendência ao recuo nos últimos meses. De forma ainda
mais intensa, fluxos para a renda variável e para a renda fixa de longo prazo se encontram em
contração no acumulado dos últimos 12 meses.
Reafirmamos que as necessidade de financiamento projetadas são baixas e não causam
preocupação, mas tais mudanças no perfil dos influxos à economia brasileira merecem atenção
e acompanhamento cuidadoso nos trimestres vindouros.
Lívio Ribeiro

8. Panorama Internacional
Enfraquecimento da zona do euro revela um dos riscos da desaceleração global
Na opinião de muitos analistas e participantes do mercado financeiro, a série de comentários
sinalizadores do futuro da política monetária feitos por dirigentes do Fed, a partir dos últimos
dias de 2018, constituiu o que normalmente se chama de “cavalo de pau”. Tal expressão
costuma ser usada para expressar uma mudança repentina de atitude, ou de política.
De fato, foi bem curto o espaço de tempo transcorrido entre sinalizações de que o Fomc daria
continuidade à sua política de elevação gradual da taxa básica de juros e um discurso de que o
banco central americano se preparava para dar uma pausa nesta política.
Não faltou quem argumentasse que o Fed reagiu com o intuito de evitar perdas adicionais para
o mercado financeiro, que enfrentara um dos piores meses de dezembro vividos pelas bolsas
de valores. Naquele mês, o índice S&P caiu mais de 9,0%, a pior queda desde 1931. Houve
também quem sustentasse que os novos sinais do Fed tinham a ver com as pressões do
presidente Trump, desgostoso com as altas de juros até então promovidas.
Uma interpretação alternativa, a nosso ver mais razoável, é que a ficha caiu de repente. Bom
número de integrantes do Fomc possivelmente entendia que a economia americana dava sinais
de desaceleração, mas que, mesmo assim, continuaria crescendo acima do ritmo potencial. Tal
situação, na presença de um mercado de trabalho operando em pleno emprego, ou muito perto
disto, acabaria provocando a alta da inflação. Por alguma razão, percebeu-se que outras forças
estavam em operação, fortes o suficiente para manter baixo e estável o ritmo de crescimento
dos preços. Insistir na alta gradual dos juros significaria procurar combater um inimigo ilusório
e arriscar tornar o banco central responsável pela desaceleração da economia, eventualmente
por um quadro recessivo.
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Curiosamente, fenômeno semelhante aconteceu com o banco central da zona do euro. No
último dia 7 de março, Mario Draghi, presidente do BCE, anunciou que, na reunião regular
encerrada naquele mesmo dia, o comitê executivo da instituição decidira rever o cenário macro
de médio prazo da região. A Tabela 3 mostra as mudanças promovidas nas projeções oficiais de
crescimento e de inflação.

Tabela 3: Projeções do BCE (%)

Fonte: BCE. Elaboração: IBRE/FGV.

Como é possível notar, foram mudanças “substanciais”, como o próprio Draghi assinalou na
entrevista coletiva pós-reunião. No horizonte de tempo considerado, a taxa de inflação
persistirá abaixo da meta.
Diante disso, decidiu-se retomar uma política de financiamento de empréstimos bancários
adotada alguns anos antes, cuja essência consiste em suprir os bancos de recursos, a juros
correspondentes à taxa de financiamento normal (atualmente, zero), desde que tais recursos
sejam efetivamente repassados a clientes. A nosso ver, não parece razoável acreditar que tal
política terá eficácia. Não importa. Essa foi a decisão tomada.
O ponto para o qual queremos chamar a atenção nesta seção tem a ver com os efeitos que o
anúncio de Mario Draghi produziu. O dólar fortaleceu-se lá fora, com reflexos importantes
sobre o mercado doméstico de câmbio. Naquele dia, o dollar index subiu de 96,9 na abertura
até um máximo de 97,7, enquanto o real, que abrira em R$ 3,82 por dólar, chegou a atingir um
máximo de R$ 3,90. No dia seguinte, tais movimentos não se sustentaram, diante da divulgação
de novos dados.
O importante nesse episódio é notar que a revisão de cenário anunciada por Draghi deixou clara
a possibilidade de a economia da zona do euro experimentar desaceleração bem mais
expressiva que a prevista para a economia americana, hipótese esta com grande potencial de
provocar o fortalecimento do dólar, algo que normalmente se mostra prejudicial para os países
19
Boletim Macro

Março de 2019

emergentes. No fundo, é alguma coisa desse tipo que parece trazer preocupação para o Banco
Central do Brasil, que vê com desconforto os sinais de desaceleração da economia global.
José Júlio Senna

9. Observatório Político
Composição e Dinâmica do Governo Bolsonaro
Passados mais de dois meses e meio após a posse do novo presidente, o que se sabe do governo
Bolsonaro?
Tal como prometido durante a campanha, o ex-capitão do Exército, de fato, não vestiu o
figurino do presidencialismo de coalizão. Seu gabinete conta, hoje, com oito militares da ativa
ou da reserva, nove ministros apartidários e cinco políticos ligados a três partidos (PSL, DEM e
MDB). A nomeação de nenhum dos ministros políticos foi oficialmente endossada por suas
siglas. Com efeito, essa composição ministerial em muito difere das de Cardoso, Lula, Rousseff
e Temer. Portanto, ainda não está claro se o governo comanda uma maioria estável no
Congresso e qual é a efetiva extensão do seu apoio legislativo, variáveis-chave para uma
avaliação sólida de qualquer presidência. Não à toa, Bolsonaro já sofreu uma fragorosa derrota
no plenário da Câmara no dia 19 de fevereiro, quando da votação relativa ao decreto que
ampliava a lista de funcionários públicos que podem transformar dados públicos em
ultrassecretos. Além disso, persistem dúvidas a respeito de se e quando o Executivo conseguirá
o respaldo de 60% de parlamentares para aprovar a reforma da Previdência, conquanto a
promulgação de algum tipo de reforma seja provável.
Até agora, o governo pode ser caracterizado como uma coleção de grupos que ainda não
mantêm relações estáveis entre si. Os grupos são os seguintes: (1) os filhos do presidente; (2)
os militares; (3) os liberais liderados pelo Ministro da Economia Paulo Guedes; (4) a turma da
lei e da ordem liderada pelo Ministro da Justiça Sérgio Moro; (5) os representantes ideológicos
do bolsonarismo; (6) os políticos do tipo peso leve com assento no Palácio do Planalto e na
Esplanada dos Ministérios; (7) a bancada congressual do PSL; e (8) o conjunto difuso de partidos
e parlamentares que segue a liderança de Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos
Deputados. Do ponto de vista ideológico, os grupos (1), (5) e (7) são de extrema-direita; os
restantes, de centro-direita.
Não se sabem ainda o peso relativo e a posição hierárquica de cada grupo dentro da coleção
montada por Bolsonaro. Isso tem gerado intensos conflitos entre eles. Um dos grandes desafios
que Bolsonaro terá ao longo de 2019 será justamente o de estabelecer valores claros para
aqueles dois atributos. Muitos analistas afirmam que os grupos (3) e (4) são os mais importantes
e poderosos. No momento atual, tal afirmação não passa de uma hipótese ou de um desejo.
Aparentemente, o grupo (2), o dos militares, é o mais coeso.

20
Boletim Macro

Março de 2019

Sob um cenário otimista, Bolsonaro arbitraria os conflitos acima referidos a favor dos cinco
grupos de centro-direita, estabelecendo, finalmente, a cara do seu governo e aplacando os
temores de diversos segmentos das sociedades nacional e internacional. Para que tal cenário
se materialize, é fundamental que o presidente da República e seus operadores políticos
cheguem a um acordo muito bem costurado com o grupo liderado por Rodrigo Maia, o que
garantiria uma maioria parlamentar sólida ao Executivo. Tem havido esforços nesse sentido,
mas, quando da elaboração deste texto, não havia como estimar sua probabilidade de êxito.
A dinâmica de uma presidência depende também da sua relação com a oposição. Sobre esta,
paira a mesma bruma de incertezas que se verifica no governo, dado que não se sabe nem sua
composição nem o peso relativo de seus possíveis integrantes. Em recente entrevista, Ciro
Gomes sinalizou que pretende ser o líder de um bloco de centro-esquerda, ao reconhecer
enfaticamente a necessidade da reforma de Previdência, diferenciando-se do PT, e ao
distanciar-se da pauta identitária do PSOL.4 Se tal bloco se firmar como o principal núcleo da
oposição, isto poderá fortalecer os grupos de centro-direita dentro do governo.
Para que houvesse um governo de centro-direita interagindo com uma oposição
predominantemente de centro-esquerda, ajudaria muito se Jair Bolsonaro e Ciro Gomes
aprendessem a moderar sua linguagem. Seria como pedir a um homem que se dedicou à
musculação a vida inteira que passasse a, de repente, fazer apenas Pilates. É possível, mas não
é fácil. A ver, como diria o cego...
Octavio Amorim Neto - Professor da EBAPE/FGV

10. Em Foco IBRE: Economia continua travada5
O PIB brasileiro, recém-divulgado pelo IBGE, cresceu 1,1% em 2018. Apesar de positivo, esse
número foi frustrante tendo em vista que a mediana do relatório Focus do Banco Central
chegou a ser de 2,92%, no início de 2018. Esse resultado é ainda mais decepcionante quando
se constata que, após dois anos de encerrada a recessão, a economia está longe do nível de
atividade que apresentava anteriormente.
A recessão, que durou do 2º trimestre de 2014 até o 4º trimestre de 2016, segundo a FGV
CODACE, resultou em perda de 8,2% de PIB.6 No período pós-recessão, do 1º trimestre de 2017
ao 4º trimestre de 2018, a economia cresceu apenas 3,4%; ou seja, a recuperação de 2017 e
2018 não foi suficiente para que a atividade econômica retornasse ao mesmo nível do início de
2014. Com isto, o PIB, ainda está 5,1% abaixo do nível registrado no 1º trimestre de 2014.
Na análise desagregada do PIB fica ainda mais evidente a lentidão da recuperação econômica.
Excetuando-se a agropecuária, que tem comportamento acíclico por ser fortemente associada
ao comércio exterior, os dois outros grandes setores de atividade tiveram desempenho
Ver a entrevista em “Mourão é oportunista e quer o governo”, Valor Econômico, 12/03/2019, disponível em
https://www.valor.com.br/politica/6155497/mourao-e-oportunista-e-quer-o-governo.
5 Os autores agradecem a colaboração de Elisa Carvalho de Andrade.
6 De acordo com cálculo realizado na série ajustada sazonalmente na divulgação das Contas Trimestrais de 28/02/2019.
4
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desapontador. Do início da última recessão até o fim de 2018 (do 2º trimestre de 2014 até o 4º
trimestre de 2018), a indústria retraiu-se 12,1% e os serviços, 2,9%; destacam-se as altas
contrações na construção (-30,5%), na transformação (-13,2%) e no comércio (-11,1%),
atividades drivers da economia, de acordo com a literatura dos ciclos econômicos.7
Pela ótica da demanda, à exceção da
exportação, que é acíclica, o cenário é
de retração em todos os componentes
do 2º trimestre de 2014 até o 4º
trimestre de 2018. As maiores quedas
também ocorreram nos seguintes
drivers: formação bruta de capital fixo,
FBCF (-25,9%), e importações (-15,1%).
Diante desse cenário, a evolução da
economia, no pós-recessão, não
poderia ser muito diferente do exposto
no Gráfico 7.

Gráfico 7: Taxa de Variação Acumulada em 12 meses do
PIB
(comparado aos mesmos períodos dos anos anteriores, %)

Para alcançar o nível de atividade do 1º
Fonte e elaboração: FGV IBRE/Monitor do PIB-FGV
trimestre de 2014, a economia deveria
crescer de maneira bem mais
expressiva que o 1,1% ao ano do biênio
2017-2018; o PIB ainda precisaria crescer 5,3%, em termos reais, acima do resultado do 4º
trimestre de 2018 para alcançar o nível de atividade que tinha no 1º trimestre de 2014. Na
Tabela 4 são apresentadas as variações acumuladas do PIB e dos drivers da economia. São
analisados quatro períodos após o início da recessão de 2014, divididos da seguinte forma: (i)
na primeira coluna há informações de todo o período desde a recessão até o momento atual;
(ii) na segunda coluna há informações da recessão; (iii) na terceira coluna há informações do
período pós-recessão e; (iv) na quarta coluna há informações da taxa de variação necessária
para que cada componente retome o mesmo nível de atividade observado no 1º trimestre de
2014, considerando o resultado do 4º trimestre de 2018. As variações foram calculadas na série
com ajuste sazonal, dado que são comparados diferentes trimestres. Nenhum dos drivers
retomou o nível de atividade que tinha no 1º trimestre de 2014 e, para que isto aconteça,
precisam crescer ainda a taxas elevadas.

Os drivers são os componentes que dão maior impulso tanto de crescimento, em períodos de expansão, quanto de retração,
em períodos recessivos. Para maiores detalhes ver CUNHA (2017), página 53, disponível em:
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/17997/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20%20Juliana%20Carvalho%20da%20Cunha%20-%20vers%C3%A3o%20final.pdf.
7
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Tabela 4: Variação Acumulada da Recessão aos Dias Atuais e a Necessidade de Crescimento para
Retornar ao Mesmo Nível do 1º Trimestre de 2014 – PIB e Componentes Drivers (%)

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV

Através das informações do Monitor do PIB-FGV, já ajustadas aos dados das Contas Nacionais
Trimestrais (CNT) do 4º trimestre de 2018, torna-se possível uma análise mais desagregada,
com foco em alguns componentes da demanda que não são disponibilizados pelas CNT. Abaixo
são analisadas essas desagregações e suas relações com os ciclos econômicos.
Consumo das famílias
Aproximadamente 50% do consumo das famílias refere-se ao consumo de serviços – como
estes são menos suscetíveis a choques, o total do consumo das famílias não é considerado um
driver.8 Apesar disso, é importante analisá-lo, não apenas por sua relevância no PIB, mas devido
à heterogeneidade de seus ramos.
Como pode ser visto na Tabela 5, todos os ramos se retraíram na recessão e cresceram no pósrecessão, embora apenas o consumo de serviços já tenha retomado o mesmo nível do início de
2014. Mesmo assim, o consumo das famílias ainda precisa crescer 3,4% para atingir o nível do
período pré-recessão; e isto é explicado pelo consumo de bens, já que todas as suas categorias
ainda necessitam crescer para retomar aquele patamar. É interessante notar a volatilidade do
consumo de duráveis, que teve a maior retração na recessão (-29,3%), o maior crescimento no
pós-recessão (12,3%) e é o item que precisa de maior crescimento para retomar o nível do 1º
trimestre de 2014 (25,9%). Além disso, o consumo de duráveis apresentou queda em todas as
nove recessões brasileiras, desde 1980, reforçando sua característica relacionada ao ciclo

Para maiores detalhes ver CUNHA (2017), página 62, disponível em:
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/17997/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20%20Juliana%20Carvalho%20da%20Cunha%20-%20vers%C3%A3o%20final.pdf.
8
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econômico. Os outros ramos do consumo, menos relacionados aos ciclos, não apresentaram
queda nesses períodos.
Apesar de o consumo de serviços já ter recuperado o nível pré-recessão e ter um peso bem
maior no total do consumo das famílias do que o peso do consumo de bens duráveis, a alta
volatilidade deste último influencia o comportamento do total do consumo das famílias, de tal
maneira que este ainda não retomou o nível pré-recessão. Isso mostra que, tão importante
quanto o tamanho de um segmento, é a sua volatilidade.

Tabela 5: Variação Acumulada da Recessão aos Dias Atuais e Necessidade de Crescimento para
Retornar ao Mesmo Nível do 1º Trimestre de 2014 – Consumo das Famílias e seus Componentes (%)

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV

Formação Bruta de Capital Fixo
A FBCF ainda precisa crescer 34,9% acima do resultado do 4º trimestre de 2018 para alcançar o
nível de atividade do 1º trimestre de 2014. Dentre seus ramos, ‘máquinas e equipamentos’ tem
a maior necessidade de crescimento para retomar o nível que tinha no 1º trimestre de 2014
(44,8%). Apesar disso, foi este componente que deu fôlego para a FBCF após a recessão e o
principal responsável para o crescimento de 4,1% da FBCF em 2018, já que, no pós-recessão,
cresceu 22,4%, enquanto os outros dois componentes ficaram praticamente estagnados; para
se ter ideia da importância do crescimento de máquinas e equipamentos no biênio 2017-2018,
com base no Monitor do PIB-FGV, e supondo que o crescimento de máquinas e equipamentos
houvesse sido nulo em 2017 e em 2018, a FBCF ainda estaria negativa: a retração (-2,5%)
verificada em 2017 seria de -4,1% e, o crescimento de 4,1% em 2018 teria sido uma queda de
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0,2%. Os demais componentes, que são construção9 e outros, embora precisem crescer menos
que máquinas e equipamentos, ainda apresentam elevada distância do período anterior à
recessão.

Tabela 6: Variação Acumulada da Recessão aos Dias Atuais e Necessidade de Crescimento para
Retornar ao Mesmo Nível do 1º Trimestre de 2014 – FBCF e seus Componentes (%)

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV

Exportação
A exportação é considerada acíclica porque, na maioria das recessões brasileiras, cresceu. Nas
recessões, em geral, a moeda brasileira se desvaloriza e isto torna os produtos nacionais mais
competitivos externamente, aumentando as exportações. As únicas recessões em que houve
retração da exportação foram ocasionadas por fatores internacionais, em que a renda do resto
do mundo diminuiu, como o caso da crise de 2008. Por esse motivo, de acordo com a Tabela 7,
apenas a exportação de serviços e de bens de consumo não duráveis precisa ainda crescer para
retornar ao mesmo nível que tinha no 1º trimestre de 2014.

Refere-se à demanda por produtos característicos da construção (edificações, obras de infraestrutura e serviços especializados
para construção) e não à atividade da construção calculada pela ótica da oferta, que inclui outros produtos não típicos da
construção; adicionalmente, alguns desses produtos característicos da construção são também produzidos em outras atividades.
9
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Tabela 7: Variação Acumulada no Período da Recessão aos Dias Atuais e Necessidade de Crescimento
para Retornar ao Mesmo Nível do 1º Trimestre de 2014 – Exportação e seus Componentes (%)

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV

Importação10
Para que a importação retome o nível do 1º trimestre de 2014, precisa crescer 17,8% acima do
nível do 4º trimestre de 2018. Durante a recessão, apenas a importação de produtos
agropecuários e de bens de consumo não duráveis cresceu, por não serem itens tão
correlacionados com os ciclos. No entanto, os ramos altamente correlacionados com os ciclos
apresentaram retrações expressivas, sendo as mais intensas nos bens de consumo duráveis
(-50,4%), nos semiduráveis (-40,2%) e nos bens de capital (-37,9%).
No pós-recessão, à exceção dos produtos agropecuários, todos os ramos da importação
cresceram, porém ainda é bastante alta a necessidade de recuperação de alguns itens. Os bens
de consumo duráveis, semiduráveis e bens de capital teriam que crescer 88,2%, 37,6% e 11,1%
acima do nível do 4º trimestre de 2018 para igualar o nível do 1º trimestre de 2014,
respectivamente.
A partir dos dados apresentados, é inegável que os drivers da economia brasileira já
apresentaram alguma recuperação no pós-recessão e, mesmo o consumo das famílias, que não
é um driver, já apresenta melhora nos ramos mais relacionados aos ciclos. Contudo, quando se
A importação é considerada um driver da economia devido à sua alta volatilidade, uma vez que, em geral, cresce quando o
país está crescendo já que o consumo de produtos provenientes do mercado internacional aumenta quando a renda doméstica
aumenta. Logo, é de se esperar que, em períodos recessivos, a importação decresça, principalmente no caso brasileiro, em que
normalmente há desvalorização da moeda frente ao dólar nestes períodos, o que torna o produto externo relativamente mais
caro que o nacional.
10
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observa o quanto ainda é necessário crescer apenas para retomar o mesmo nível do 1º
trimestre de 2014, vemos que resta um longo caminho à frente, que passa, inevitavelmente,
pela recuperação da confiança e redução das incertezas, a fim de estimular principalmente os
drivers e, a partir daí, destravar toda a economia.

Tabela 8: Variação Acumulada no Período da Recessão aos Dias Atuais e Necessidade de Crescimento
para Retornar ao Mesmo Nível do 1º Trimestre de 2014 – Exportação e seus Componentes (%)

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV
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