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Uma janela de oportunidade, mas que não está sendo aproveitada 

No início do ano, as preocupações com a economia mundial se intensificaram, com frustação 
em relação ao ritmo de crescimento de diversos países avançados e da economia chinesa. 
Porém, as últimas divulgações têm contribuindo para uma melhor avaliação da economia 
internacional, com destaque para os indicadores americanos e chineses. As medidas de 
estímulo do governo chinês têm surtido efeito e os dados econômicos mostram sinais de 
estabilização. O resultado do PIB do primeiro trimestre surpreendeu positivamente e as 
perspectivas são de manutenção deste cenário, uma vez que o governo chinês pretende ampliar 
as medidas expansionistas. Além disso, os temores dos investidores em relação à disputa 
comercial entre os Estados Unidos e a China também foram se dissipando, o que corrobora a 
tendência de melhores perspectivas para o país asiático. 

Nos EUA, as últimas divulgações também foram favoráveis e levaram a revisões para cima do 
crescimento do PIB do primeiro trimestre. Adicionalmente, a ausência de riscos inflacionários 
permite a manutenção da taxa de juros no patamar atual por um tempo mais prolongado, 
contribuindo para um cenário mais benigno para a atividade. 

Já na área do euro, os resultados continuam a decepcionar. Além de incerteza da política 
econômica em vários países da região, a fraca demanda externa tem contribuído para esse 
quadro. Mas a melhora no desempenho chinês e a manutenção de uma política monetária 
estimulativa podem levar a uma melhora no crescimento na zona do euro nos próximos 
trimestres.  

Nesse contexto, as perspectivas são de desaceleração moderada no ritmo de crescimento 
mundial, mas ainda em um contexto favorável para os emergentes, à medida que os juros 
permaneçam baixos nos países desenvolvidos. De fato, a liquidez internacional está ajudando 
e os capitais fluíram para os países emergentes no primeiro trimestre, de acordo com as 
estimativas do Institute of International Finance (IIF). 

No entanto, o Brasil não está aproveitando esse ambiente externo favorável. Desde o início de 
ano, o ritmo de retomada da economia brasileira tem sido inferior ao esperado. Os dados 
divulgados nas últimas semanas confirmaram esse ambiente de recuperação bem gradual, 
comprometendo as expectativas para o ano e nos levando a revisar a expansão do PIB de 2,1% 
para 1,8%.  

Parte dessa revisão pode ser explicada pelo péssimo desempenho da indústria extrativa, que 
deve se contrair em 5,4% em relação ao trimestre anterior, refletindo a redução da produção 
de minério de ferro em razão do rompimento da barragem em Brumadinho. A última divulgação 
do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) também indica resultado negativo 
para a agropecuária no trimestre. Contudo, a maior preocupação, pelo lado da demanda, é o 
investimento. A previsão é de nova contração no primeiro trimestre em relação ao trimestre 
anterior (-1% TST), após queda de 2,5% no quarto trimestre do ano passado. Por outro lado, o 
consumo das famílias deve continuar crescendo no trimestre (0,8% TST). Pela ótica da oferta, o 
destaque positivo é o setor de serviços, que deve crescer 0,6% em relação ao trimestre anterior, 
completando nove trimestres de expansão contínua na série com ajuste sazonal.  Pelo menos, 
por enquanto, é esse setor que está contribuindo para a expansão do PIB no trimestre.   
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Mas as perspectivas para os próximos meses ainda são bem nebulosas. Todos os indicadores 
de confiança apresentaram queda em março, depois de melhora significativa após as eleições. 
Já no bimestre fevereiro-março, houve calibragem para baixo das expectativas dos empresários 
e dos consumidores. Em março, houve também recuo generalizado no índice de situação atual.  

Com relação a abril, apenas a leitura preliminar do Índice de Confiança da Indústria já foi 
divulgada, mostrando ligeira recuperação, mas ainda insuficiente para compensar as perdas dos 
últimos meses. Apesar do aumento mais expressivo do componente de situação atual, o índice 
de expectativas recuou em abril.  

Além da frustação com o desempenho recente da economia, há também cautela em relação à 
capacidade do governo de aprovar a reforma da Previdência sem desidratação expressiva. A 
proposta que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) ainda vai passar por uma 
comissão especial da Câmara dos Deputados, onde poderá sofrer alterações antes de ir à 
votação no plenário. No entanto, a postergação da votação da proposta e o potencial de 
diluição da proposta mantêm os mercados em modo de espera. Esse cenário de aumento da 
incerteza política adia as decisões de investimento e prejudica a retomada da economia. 

Como a reforma da Previdência será um primeiro passo na direção de enfrentar a severa crise 
fiscal, o percurso ainda exigirá várias reformas ao longo dos próximos anos. Articulação política 
é crucial para que esse percurso seja virtuoso. Se não persistirmos nesse caminho, o risco de 
insolvência fiscal permanece, com impactos severos na economia.  Não temos tempo a perder. 

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

1. A seção sobre atividade econômica ressalta que os indicadores de atividade seguiram 
exibindo demasiado descompasso entre a evolução da indústria e dos serviços ao longo do 
primeiro bimestre do ano.  Alguns fatores foram determinantes para esse resultado. O primeiro 
foi o maior número de dias úteis em fevereiro, quando comparado ao mesmo mês do ano 
passado. O segundo foi o intenso impacto negativo do rompimento da barragem da Vale em 
Brumadinho sobre a indústria extrativa em fevereiro. Os efeitos do desastre sobre a atividade 
econômica devem se estender ao longo de todo o ano.  À luz dos dados observados no primeiro 
bimestre e das nossas expectativas para março, reduzimos a projeção de PIB para 0,4% TsT 
(1,3% AsA) no primeiro trimestre. Para o ano de 2019, nosso cenário base atual é de 
crescimento de 1,8%. (Seção 1) 

 

2. Nas sondagens, os índices de confiança recuaram de forma acentuada em março, 
retornando aos níveis do mesmo mês em 2018. A piora foi mais intensa nos indicadores de 
expectativas, reflexo dos níveis persistentemente elevados de incerteza.  Já a queda dos índices 
de situação atual decorre do desapontamento de empresas e consumidores com o ritmo ainda 
muito lento da economia. O período de lua de mel com o novo governo passou e não houve 
tempo para que as expectativas mais favoráveis da virada do ano se convertessem em fatores 
indutores de crescimento econômico em 2019. (Seção 2) 

 

3. A taxa de desemprego da PNADC do trimestre encerrado em fevereiro ficou em 12,4%, 
0,2 p.p. abaixo do resultado do mesmo trimestre do ano anterior. Quanto à projeção para o 
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trimestre completo deste ano, o IBRE/FGV espera uma taxa de 12,9%, também 0,2 p.p. abaixo 
do resultado de 2018 e relativamente estável em relação ao trimestre anterior na série 
dessazonalizada. No que diz respeito à geração de vagas formais, medida pelo CAGED, o saldo 
registrado em março foi de -43 mil, fortemente abaixo do projetado pelo Ibre (75 mil), de modo 
a fechar o trimestre com de 164 mil empregos gerados, mais de 100 mil abaixo de nossa 
projeção de longo prazo. Diante disso, pode-se avaliar que os indicadores do mercado de 
trabalho estão alinhados com um nível mais fraco da atividade da economia no primeiro 
trimestre, para quando se espera 1,3% de crescimento do PIB a.a. (Seção 3) 

 

4. A seção sobre inflação aponta que a grande surpresa de março foi a magnitude da taxa 
do IPCA. O índice subiu 0,75%, quase 0,15 ponto percentual acima da mediana das expectativas 
do mercado. Apesar da alta, o susto passou rápido, pois o número não revelou nenhum fato 
novo ou efeito inesperado. Sem observar surpresas desagradáveis por trás do resultado do 
IPCA, a expectativa de inflação para o ano permanece em 3,9%, abaixo da meta de inflação. 
(Seção 4) 

 

5. Na seção sobre política monetária, nosso analista destaca que, nos EUA, ganham corpo 
discussões em torno da proposta de a meta de inflação passar a ser vista como algo a ser 
cumprido no decorrer de alguns anos. O contexto dessas discussões certamente nada tem a ver 
com a realidade brasileira do momento. Contudo, certo aspecto da questão tem a ver conosco. 
Trata-se da importância de o público perceber que desvios com relação às metas anuais de 
inflação podem ocorrer tanto para um lado quanto para outro. A credibilidade do regime de 
metas tende a crescer quando a média das taxas observadas de inflação fica próxima dos 
objetivos estabelecidos. Como em 70% dos casos as inflações observadas no Brasil ficaram 
acima da meta, e em apenas 15% ficaram abaixo, nosso analista argumenta que o fato de ser 
provável inflação abaixo da meta em 2019 não constitui justificativa razoável para queda da 
Selic. O raciocínio é reforçado pelo fato de que, ao contrário de outros países, ainda nos 
encontramos em processo de convergência para a meta final, de longo prazo, situação que 
requer especial cuidado no manejo das expectativas e da confiabilidade do regime. (Seção 5)   

 

6. A seção sobre contas públicas ressalta que em 2018, o déficit nominal do setor público 
consolidado recuou 0,66 p.p. do PIB. Saiu-se de déficit de 7,80%, em 2017, para déficit de 7,14% 
do PIB no ano passado. Contudo, a contribuição do resultado primário para a melhora do déficit 
nominal foi de apenas 0,10 p.p., ao passo que a contribuição restante (0,56 p.p. de redução) 
decorreu da diminuição do pagamento dos juros nominais. A dívida líquida do setor público 
consolidado (DLSP) avançou 2,51 p.p. do PIB – saindo de 51,6% do PIB, em 2017, para 54,1%, 
em 2018 –; e a dívida bruta do governo geral (DBGG) avançou 3,14 p.p. – saindo de 74,1% PIB, 
em 2017, para 77,2%, em 2018. Outros fatores, além das necessidades de financiamento, 
contribuíram para evitar uma expansão da dívida mais acelerada do que a ocorrida, dado o 
elevado déficit fiscal observado. (Seção 6) 
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7. A seção sobre setor externo destaca que o volume exportado foi liderado pela 
agropecuária, que cresceu 27,5%, seguida da indústria extrativa (+18,1%), na comparação entre 
o primeiro trimestre de 2018 e de 2019. As exportações da indústria de transformação ainda 
não sinalizam trajetória de recuperação, com queda de 6,9% (jan-março 2018/2019) e de 10,4% 
entre os meses de março de 2018/19. O desempenho favorável das commodities está associado 
ao aumento no volume, com crescimento de 12,3% no primeiro trimestre, pois os preços 
recuaram 7,5% nesse mesmo período. Esse resultado levou à queda nos termos de troca de 
6,5% na comparação entre os primeiros trimestres de 2018 e 2019. Outro sinal negativo no 
comportamento da indústria de transformação se refere ao recuo de 7,2% (comparação 
mensal) e 2,8% (comparação entre os trimestres) das importações de bens intermediários do 
setor, que indica baixo nível de atividade setorial. Em contraste, houve aumento das 
importações de bens de capital da indústria, o que indicaria ampliação dos investimentos. No 
entanto, quando se compara com as compras de bens de capital pelo setor agropecuário, 
conclui-se que o dinamismo do setor de transformação, em termos de investimento, está 
distante do setor agro. Enquanto na transformação o aumento foi de 7,6%, no setor agro foi de 
14% na comparação dos trimestres. Não é provável uma recuperação das exportações da 
indústria de transformação nos próximos meses que rivalize com o desempenho das 
commodities, especialmente por causa da situação da economia argentina. A dependência das 
commodities e da China permanece. (Seção 7) 

 

8. Na seção internacional discute-se que o cenário básico para a economia americana é de 
pouso suave, com taxa de crescimento de 2% ao ano, ligeiramente além do crescimento 
potencial. Consequentemente, o mercado de trabalho continuará a se apertar e a inflação 
voltará. O próximo ciclo de juros será de alta e a próxima desaceleração da economia, que pode 
ser uma recessão a depender do nível de destreza do Fed, será consequência da luta contra a 
inflação. Ou seja, teremos uma desaceleração ou recessão, fruto de um ciclo monetário clássico. 
A questão é que nos últimos 25 anos, os ciclos americanos não têm tido essa característica. 
Assim, é necessário olhar este cenário convencional com muita dúvida. A questão é sabermos 
de onde virá uma desaceleração maior se esta não vier na forma clássica. (Seção 8)    

 

9. E por fim, a seção Em Foco, de autoria da pesquisadora Lia Valls, o tema é a dissintonia 
da política comercial e da política externa. (Seção 9) 

 

 

                Silvia Matos 
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1. Atividade Econômica                                                                                                                                                                                    

 Indústria decepciona em fevereiro e descompasso entre os setores se intensifica 

Os indicadores da atividade econômica 

seguiram exibindo demasiado 

descompasso entre a evolução da 

indústria e dos serviços ao longo do 

primeiro bimestre do ano. De um lado, o 

comércio varejista ampliado avançou 

5,4% em relação ao primeiro bimestre do 

ano passado e os serviços registraram 

crescimento de 2,9%, a alta mais 

expressiva nesta base de comparação 

desde 2014. Na contramão, a indústria se 

retraiu 0,3%.  

Alguns fatores foram determinantes para 

intensificar esses resultados. O primeiro 

foi o maior número de dias úteis em 

fevereiro, quando comparado ao mesmo 

mês do ano passado, em decorrência do 

deslocamento do carnaval para março. O 

segundo foi o intenso impacto negativo 

do rompimento da barragem da Vale em 

Brumadinho sobre a indústria extrativa 

em fevereiro.  

Aliás, os efeitos do desastre sobre a atividade econômica devem se estender ao longo de todo 

o ano. Um estudo, recentemente publicado no Blog do IBRE 

(https://blogdoibre.fgv.br/posts/impacto-da-reducao-da-producao-da-vale-sobre-atividade-

economica), mostra que a redução da produção de minério de ferro este ano anunciada pela 

Vale, da ordem de 20%, pode gerar perda de Valor Adicionado (VA) de cerca de 0,2 p.p. Por 

outro lado, a projeção de aumento de 10% na produção de petróleo, anunciada pela Petrobras 

no Plano de Negócios e Gestão 2019 – 2023, pode suavizar as perdas da indústria extrativa em 

2019. 

À luz dos indicadores relativos ao primeiro bimestre e das nossas expectativas para março, 

reduzimos nossa projeção de PIB para 0,4% TsT (1,3% AsA) no primeiro trimestre. Para o ano 

de 2019, nosso cenário base atual é de crescimento do PIB de 1,8%.  

O principal fator condicionante de nossa revisão baixista para o crescimento do PIB, tanto no 

primeiro trimestre quanto no ano, foi a evolução aquém do esperado da indústria. No primeiro 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tabela 1: PIB: Projeções 

 

Fonte e Elaboração: IBRE/FGV 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

https://blogdoibre.fgv.br/posts/impacto-da-reducao-da-producao-da-vale-sobre-atividade-economica
https://blogdoibre.fgv.br/posts/impacto-da-reducao-da-producao-da-vale-sobre-atividade-economica
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trimestre, o setor industrial deve registrar alta de apenas 0,5% AsA (0,4% TsT), resultado do 

crescimento pífio da indústria de transformação, de 0,4% AsA (0,8% TsT); e dos desempenhos 

da indústria extrativa, que deve se retrair 1,6% AsA (-5,4% TsT); e da construção,1 cujo 

crescimento esperado é de 0,0% AsA (-0,1% TsT). Por outro lado, os serviços devem registrar 

crescimento mais forte, de 1,8% AsA (0,6% TsT).  

No lado da demanda, projetamos crescimento do investimento no primeiro trimestre de 1,7% 

AsA (-1,0% TsT) e de 3,8% 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 1,0% AsA (0,0% TsT) e 3,0% no ano.  

Nossa expectativa é de que o descompasso entre indústria e serviços se reduza apenas durante 

o segundo semestre de 2019, quando a base de comparação do ano anterior se torna mais 

favorável para a indústria.  Contudo, as consequências do desastre em Brumadinho configuram 

mais um obstáculo ao processo de retomada do setor industrial e aumentam as incertezas 

quanto ao crescimento da indústria extrativa este ano. Ademais, os acontecimentos recentes 

indicam que a recuperação econômica da Argentina tende a ser menos intensa do que o 

esperado anteriormente, fato este que pode dificultar o crescimento da indústria de 

transformação na segunda metade do ano. Esses foram alguns dos fatores que influenciaram 

nossa revisão baixista na projeção de crescimento do PIB este ano. 

E por fim, dificuldades na articulação política do governo geram dúvidas com relação à 

aprovação da reforma da Previdência, e têm desencadeado um recuo generalizado nos índices 

de confiança. O risco de arrefecimento adicional da atividade persiste, podendo gerar 

desaceleração também do setor serviços. Por enquanto, nossa previsão é de crescimento de 

1,9% em 2019 neste setor, o que representa uma aceleração em relação ao crescimento de 

1,3% em 2018. Mas os riscos continuam na mesma direção, de desaceleração. 

                             Silvia Matos e Luana Miranda 

2. Expectativas de Empresários e Consumidores 

Retorno à estaca zero 

A confiança de empresas e consumidores caiu fortemente em março, sob influência da piora 

das expectativas em relação aos meses seguintes. O movimento reflete uma combinação de 

desapontamento com o desempenho da economia no primeiro trimestre e manutenção de 

níveis elevados de incerteza. O Índice de Confiança Empresarial (ICE) recuou 2,7 pontos no mês, 

para 94 pontos, e o Índice de Confiança do Consumidor (ICC), 5,1 pontos, passando a 91 pontos.  

                                                           
1 Apesar dos indicadores referentes à construção civil refletirem melhores condições no setor, a metodologia de cálculo do 

IBGE continua a mostrar um desempenho muito ruim desta atividade. O Monitor do PIB (IBRE/FGV) ainda indica retração de 

0,5% no primeiro bimestre, em comparação com o mesmo período do ano passado. 
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Com o resultado, os números de março 

fecharam próximos aos de março do 

ano passado, após passarem por três 

etapas distintas ao longo desses 12 

meses. Entre março e setembro de 

2018, houve queda da confiança, 

tendência deflagrada pela percepção 

de enfraquecimento da retomada 

econômica, que emendou na crise 

argentina, na greve de caminhoneiros 

e no aumento da incerteza no período 

pré-eleitoral. Após as eleições, o efeito 

favorável da lua de mel com o novo 

governo foi turbinado pela correção do 

pessimismo exacerbado da fase anterior. Por fim, no bimestre fevereiro-março houve 

calibragem para baixo das expectativas. 

Em colunas anteriores desta seção do 

Boletim Macro IBRE, comentamos 

sobre a possibilidade de que, com as 

expectativas melhorando rapidamente 

a despeito dos números da economia, 

haveria risco, enquanto a incerteza 

permanecesse elevada, de que o 

otimismo não se convertesse, como 

ocorre em condições normais, na 

expansão de gastos de investimento ou 

de consumo. A queda mais forte das 

expectativas em março sugere um 

quadro ainda mais complicado, em que 

a economia demora a acelerar, 

levando à perda do ânimo inicial com o novo governo.  

Além das oscilações nas expectativas, o resultado de março mostra um retorno dos índices de 

situação atual ao baixo patamar do mesmo mês do ano passado, reforçando o quadro de 

atividade fraca no primeiro trimestre do ano. 

A queda da confiança em março atingiu todos os grandes setores empresariais. O otimismo da 

Indústria no horizonte de seis meses deu lugar a expectativas neutras, um movimento 

semelhante ao ocorrido no Comércio e nos Serviços. Enquanto isso, o setor da Construção 

continua sem dar sinais de retomada no curtíssimo prazo.  

Gráfico 1: Retorno a Março de 2018                                                
(Índice de Confiança Empresarial, com ajuste sazonal) 

 

Fonte e elaboração: IBRE/FGV. 

Gráfico 2: Recuos Tanto das Expectativas Quanto da 
Situação Atual em Março (Índices de Situação Atual e de 

Expectativas Empresarial, com ajuste sazonal) 

 

Fonte e elaboração: IBRE/FGV. 
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Pelo lado dos consumidores, a piora 

nos últimos dois meses do indicador 

de expectativas em relação à 

economia atingiu todas as sete 

cidades pesquisadas, classes de renda 

e faixas etárias.  

Um conjunto de quesitos incluídos 

para identificação do perfil ideológico 

da base de respondentes da pesquisa 

mostra que a melhora no final de 2018 

foi mais intensa em consumidores com perfil mais à direita. Entre outubro e janeiro, o 

percentual de consumidores otimistas, entre aqueles classificados como tendo um perfil de 

direita, subiu de 24,4% para 57,8% do total (alta de 33,4 pontos), enquanto a parcela de 

otimistas à esquerda avançou de 28,2% para 43,7% (15,5 pontos). Entre janeiro e março deste 

ano, a queda foi mais simétrica, com redução do número relativo de otimistas de 11,0 pontos 

na direita e de 12,8 pontos na esquerda.  

Com a economia em ritmo lento e as perspectivas de um processo demorado para aprovação 

da reforma da Previdência, é difícil imaginar um cenário em que a confiança avance 

significativamente neste primeiro semestre. Para que isso ocorra em 2019, serão necessários 

fatos que levem a uma efetiva redução da incerteza econômica. 

                  Aloisio Campelo Jr. e Rodolpho Tobler 

3. Mercado de Trabalho                                      

Recuperação lenta do emprego reflete atividade fraca no primeiro trimestre 

A taxa de desemprego da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) do 

trimestre findo em fevereiro registrou o nível de 12,4%, uma queda de 0,2 ponto percentual 

(p.p.) em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. O resultado foi em linha com o projetado 

pelo Ibre/FGV e 0,1 p.p abaixo do esperado pela mediana dos analistas. 

Ainda que tenha havido uma nova aceleração da alta da População Ocupada, a População 

Desocupada continua estagnada pelo terceiro trimestre móvel consecutivo, tendo caído, nos 

últimos dois trimestres, apenas 0,2 p.p. interanualmente. No entanto, com ajuste sazonal, 

houve  pequena baixa da taxa de desocupação em relação ao mês anterior, a primeira desde a 

reversão da tendência de queda que ocorria nos últimos meses (Gráfico 3).  

A renda habitual de todos os trabalhos, por sua vez, chegou a R$ 2.285, aumentando 0,75% em 

termos reais com relação ao mesmo trimestre móvel do ano anterior. Já a renda efetiva de 

todos os trabalhos alcançou R$ 2.581, com elevação anual real de 1,02%. Decompondo a 

Tabela 2: As Três Fases Recentes da Confiança 

(evolução em pontos, com ajuste sazonal) 

 

Fonte e elaboração: IBRE/FGV. 
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variação da renda do trabalho principal habitual (0,83%), em efeito nível e composição, por 

status ocupacional, temos que os dois efeitos foram responsáveis por uma variação, 

respectivamente, de 0,65% e 0,17%. O efeito composição foi explicado pela melhora na 

composição ocupacional do país, principalmente pelos Conta Própria com CNPJ, cujo contigente 

cresce a taxas superiores a 6% ao ano. 

Para o primeiro trimestre completo de 2019, o IBRE/FGV projeta taxa de desemprego de 12,9%, 

0,2 p.p. abaixo da registrada no ano anterior e relativamente estável em relação ao trimestre 

anterior na série dessazonalizada. Com relação à População Ocupada (que registra renda 

habitual), espera-se alta interanual de 1,2%, enquanto a renda habitual real de todos os 

trabalhos é projetada para chegar a R$ 2.280, um crescimento de 0,6% em relação ao primeiro 

trimestre de 2018. Espera-se, portanto, que a massa de rendimentos do trabalho cresça em 

torno de 1,8% no período.  

Na geração de emprego formal, medida pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(CAGED), após a surpresa positiva de fevereiro, com saldo de 173 mil vagas, em março houve 

forte reversão do resultado, com fechamento líquido de 43.196 vagas, fortemente abaixo do 

projetado pelo Ibre (saldo positivo de 75 mil) e pela mediana dos analistas (+80 mil). Na série 

dessazonalizada, o resultado de março representa forte desaceleração em relação a fevereiro, 

com geração – ainda positiva – de 7.669 vagas, frente a 46.750 no mês anterior. No trimestre, 

portanto, a geração foi de 164.256 empregos, mais de 100 mil postos abaixo da projeção de 

longo prazo do IBRE/FGV.   

Em suma, os indicadores no mercado de trabalho vão em linha com uma atividade fraca no 

primeiro trimestre de 2019. A taxa de desemprego, como se viu, mostra-se relativamente 

estável, enquanto o Caged, após forte desaceleração em março, registrou uma geração de 

empregos alinhada com o baixo crescimento do PIB projetado pelo IBRE/FGV nos primeiros três 

meses do ano (1,3% a.a).                                                                                               

 Daniel Duque 

Gráfico 4:  Saldo CAGED  

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

 

Gráfico 3: Taxa de Desemprego 2018-19 (%) 

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



 

 
11 

Boletim Macro    

Abril de 2019 

4. Inflação   

O susto passou rápido 

A surpresa no front da inflação em março foi a magnitude da taxa do IPCA. O índice subiu 0,75%, 
quase 0,15 ponto percentual acima da mediana das expectativas do mercado. Apesar da alta, o 
número não revelou nenhum fato novo ou efeito inesperado. Os aumentos previstos para 
alimentos in natura e combustíveis foram confirmados, mas apenas em magnitude acima do 
considerado pelo mercado. 

No entanto, segundo o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), os alimentos in natura já 
começaram a registrar desaceleração em seus preços. No IPA-10 de abril, a variação média 
desses alimentos apresentou expressivo recuo, passando de 19,90% para 4,73%, indicando o 
arrefecimento de efeitos sazonais que logo será percebido no IPC/FGV. Entre os destaques 
estão os seguintes alimentos: feijão (22,75% para -9,60%), batata-inglesa (33,90% para 6,26%) 
e ovos (25,53% para 5,26%). 

Ademais, o IPA-10 apresentou desaceleração em dois dos três grupos componentes: Bens Finais 
(1,97% para 1,48%) e Matérias-Primas Brutas (3,60% para 1,53%). Tais movimentos indicam 
redução das pressões inflacionárias sobre o IPC, pois, afora os alimentos in natura, grandes 
commodities agrícolas, como soja (1,86% para 1,26%), milho (4,52% para -2,12%) e trigo (1,45% 
para 0,23%) também estão apresentando desaceleração, anunciando menor pressão sobre os 
preços de alimentos industrializados. 

Segundo o Monitor da Inflação, a simulação do IPCA-15 de abril ficou em 0,67%. Olhando em 
direção ao IPCA do final do mês, haverá aumento da taxa de variação de medicamentos e 
combustíveis no resultado do índice oficial. Em contrapartida, os alimentos in natura já estarão 
incorporando os efeitos antecipados pelo IPA/FGV, devolvendo parte dos aumentos 
acumulados no primeiro trimestre e contribuindo para que o IPCA feche entre 0,55% e 0,60%. 

A desaceleração mais aguda do IPCA, sobretudo da taxa em 12 meses, deverá ocorrer a partir 
de junho. Até lá, as pressões inflacionárias exercidas pelos alimentos in natura e pelos preços 
administrados já terão sido integralmente captadas pelo índice. Ademais, a greve dos 
caminhoneiros, que fez o IPCA avançar 1,26% em 2018, sairá do cômputo da taxa em 12 meses, 
favorecendo a desaceleração mais rápida do índice acumulado. 

Aguarda-se, dessa forma, recuos da taxa do IPCA no decorrer de todo o segundo trimestre. No 
entanto, o recuo da inflação este mês poderia ser mais forte sem os impactos de preços 
administrados – gasolina e medicamentos – e sem a contribuição da sazonalidade do grupo 
vestuário. Com tantos movimentos para serem captados pelo IPCA, a trégua em abril virá 
somente dos alimentos in natura. Por essa razão, a desaceleração será discreta. 

Sem observar nenhuma surpresa ou informação nova por trás do resultado do IPCA, a 
expectativa de inflação para o ano permanece em 3,9%, abaixo da meta de inflação. 

                  André Braz 
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5. Política Monetária    

Política monetária no Brasil e a ideia de average inflation targeting 

Nada há de exagero na afirmação de que, nos últimos dez anos aproximadamente, as 
economias do mundo desenvolvido têm passado por eventos e fenômenos sem precedentes. 
O crescimento econômico tem-se mostrado relativamente tímido, quando comparado ao 
desempenho médio histórico dos referidos países; as taxas de inflação têm permanecido em 
patamares bastante baixos, sendo enormes as dificuldades para fazê-las atingir a meta de 2,0% 
ao ano; e os juros de mercado chegaram a níveis bem modestos, negativos em muitos casos, 
até mesmo em termos nominais. Estimativas de juros reais de equilíbrio revelam números 
cadentes, e oscilam atualmente em torno de zero.  

Esse mundo de juros reais neutros muito baixos traz enormes desafios para as autoridades 
monetárias. Formuladores de política monetária seguramente prefeririam operar sob outro 
cenário. O grande problema é que nada de concreto podem fazer a respeito do assunto, pois 
os juros de equilíbrio são formados pela interação de forças reais da economia, associadas com 
oferta e demanda por fundos (poupança e investimento), sem qualquer interferência dos 
bancos centrais.  

Nos Estados Unidos, o Federal Reserve tem anunciado que a ocasião se mostra propícia para 
que se proceda a uma ampla revisão de suas estratégias, ferramentas e práticas de 
comunicação. O programa foi batizado de “Fed Listens” e envolverá encontros com grupos 
interessados, incluindo lideranças trabalhistas e empresariais, profissionais de 
desenvolvimento comunitário e representantes do mundo acadêmico.  

Uma das alternativas que supostamente tornariam mais fácil a vida dos banqueiros centrais 
nesse “mundo novo” enfrentado pelos EUA e outras nações desenvolvidas, e que será discutida 
no âmbito do mencionado programa, é a ideia de average inflation targeting (AIT).   

Nesse “mundo novo”, a taxa de juros de política monetária tende a ir a zero com frequência. 
Sendo assim, em épocas de atividade fraca ou recessão, fica mais difícil para o banco central 
estimular a economia, disto resultando inflação abaixo da meta. Com o tempo, as expectativas 
de inflação também acabam ficando abaixo da meta, o que dificulta a recuperação da 
economia.  

Sob AIT, o banco central mantém o juro em zero, ou bem perto disso, durante o período de 
atividade fraca, comprometendo-se a não alterar tal política até que a inflação suba, 
ultrapassando a meta. Disposição para deixar isso acontecer seria sinalizada previamente. O 
ponto importante é que, à medida que a estratégia se mostrasse crível, as expectativas de 
inflação subiriam, reduzindo os juros reais e justamente por isto concorrendo para estimular a 
economia. Supostamente, as expectativas convergiriam para a meta e, em média, a própria 
inflação ficaria na meta. 
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Por certo, o caso brasileiro não se assemelha aos dos EUA e outras economias desenvolvidas. 
Necessidade de montar uma estratégia capaz de, sob determinadas circunstâncias, produzir 
alta das expectativas de inflação é algo que nada tem a ver com a nossa realidade. 

Contudo, há um aspecto da ideia de a meta de inflação ser cumprida na média de alguns anos 
que merece discussão entre nós. Referimo-nos à questão da credibilidade do regime de metas. 
Para que os objetivos numéricos de uma estratégia de inflation targeting (IT) sejam críveis, é 
fundamental que o público perceba como equilibradas as chances de a inflação tanto superar 
quanto ficar aquém das metas formalmente estabelecidas.  

Quando examinamos a experiência brasileira com IT, notamos que, em 14 dos 20 anos de 
funcionamento do regime, as metas oficiais foram superadas (Tabela 3). Em apenas três 
ocasiões a inflação observada ficou abaixo da meta, sendo também três o número de vezes em 
que as metas foram rigorosamente observadas. Isso não é bom para a credibilidade do sistema. 

No ano corrente, parece elevada a probabilidade de a inflação ficar abaixo da meta pelo terceiro 
ano consecutivo, sendo tal possibilidade frequentemente citada como argumento em favor de 
queda adicional da taxa Selic.  

Não nos parece uma boa justificativa. Tendo em mente o nosso histórico, e o raciocínio acima 
desenvolvido, ainda existe espaço para errarmos para baixo mais algumas vezes. Não custa 
lembrar: na maior parte dos países, especialmente nos avançados, os objetivos numéricos de 
inflação encontram-se consolidados há bastante tempo. No Brasil, porém, esse não é o caso. 
Ainda nos encontramos em fase de ajuste para baixo da meta oficial, sendo de 3,75% o patamar 
já estabelecido para 2021, número este que provavelmente será reduzido para 3,5% (para 
2022) no próximo mês de junho. Como as projeções do Banco Central estão acima da meta de 
3,75% para 2021, oscilando entre 3,8% e 4,3%, todo cuidado é pouco no manejo das 
expectativas e da confiabilidade do regime.  

Se fossem absolutamente claras as perspectivas de determinada queda adicional da Selic 
impulsionar a economia, talvez nossa visão fosse outra. Mas esse não é o caso. Afinal, atividade 

Tabela 3: Vinte Anos de Metas de Inflação no Brasil (1999-2018) 

 

* A meta é considerada cumprida quando seu desvio em relação ao resultado final mostra-se inferior a 0,2 p.p. (00, 07 e 09). 

**06, 17 e 18, a inflação foi abaixo da meta. Fonte: Banco Central. Elaboração: IBRE/FGV. 
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econômica não depende apenas de juros. Por conseguinte, não estamos diante de argumento 
que nos leve a rever nossa previsão de estabilidade dos juros por mais algum tempo.                                                                                                                        

                                                José Júlio Senna 

6. Política Fiscal 

Nem só de saldo primário vive a trajetória da dívida pública 

Nos últimos anos, a discussão a respeito da sustentabilidade da dívida pública tem se baseado 

quase que exclusivamente na capacidade do governo de gerar resultado primário superavitário, 

visto que estamos caminhando para o sexto ano consecutivo de déficit. De fato, essa 

incapacidade é um dos principais entraves para superar a crise fiscal e colocar a dívida em uma 

trajetória sustentável. Contudo, a expansão/contração da dívida pública não depende única e 

exclusivamente dos resultados primários. No período recente, observa-se que outros 

condicionantes tiveram relevantes contribuições para a dinâmica da dívida pública.  

Em 2018, o déficit nominal do setor público consolidado recuou 0,66p.p. do PIB. Foi-se de um 

déficit de 7,80% do PIB, em 2017, para déficit de 7,14% do PIB, no ano passado. Contudo, a 

contribuição do resultado primário para a melhora do déficit nominal foi de apenas 0,10 p.p., 

ao passo que a contribuição restante (0,56p.p. de redução) decorreu da diminuição do 

pagamento dos juros nominais. 

A dívida líquida do setor público consolidado (DLSP) avançou 2,51 p.p. do PIB – saindo de 51,6% 

do PIB, em 2017, para 54,1% do PIB, em 2018 –; e a dívida bruta do governo geral (DBGG) 

avançou 3,14p.p. – saindo de 74,1% do PIB, em 2017, para 77,2%, em 2018. Outros fatores, 

além das necessidades de financiamento, contribuíram para evitar uma expansão da dívida 

mais acelerada do que ocorreria, dado o elevado déficit fiscal observado. 

A depreciação cambial ocorrida no ano passado influenciou fortemente a dinâmica da dívida 

pública. Como o setor público do Brasil é credor em dólares, uma eventual desvalorização 

cambial contribui para a redução da dívida líquida. 

Quando olhamos a composição da dívida líquida do governo, notamos mais explicitamente os 

distintos movimentos em razão dos ajustes cambais – Tabela 4. Ainda observando os fatores 

condicionantes da dívida líquida, nota-se que a redução do ritmo de crescimento da DLSP (em 

2017, cresceu 5,46p.p., ao passo que, em 2018, cresceu apenas 2,51p.p.) só foi possível devido 

aos ajustes cambiais. Caso esses ajustes não tivessem ocorrido, a dívida líquida teria crescido 

cerca de 5 pontos percentuais.  

A partir dessa análise, conclui-se que, apesar de a dívida pública ter reduzido sua velocidade de 

crescimento, esta redução decorreu em maior medida de fatores exógenos ou de recursos 

limitados, como os ajustes cambiais sobre a dívida líquida; as liquidações antecipadas do BNDES 

que influenciam a dívida bruta; os juros reais que estão relativamente baixos, se comparado 

com períodos anteriores, etc. Porém, mesmo com a existência desses fatores, que contribuíram 
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de forma positiva para a dinâmica da dívida pública, tanto a DLSP quanto a DBGG sofreram 

expansão. 

 

                                           Vilma Pinto  

7. Setor Externo 

Desempenho da indústria de transformação: queda nas exportações e importações 

O setor externo não é uma restrição 
à estabilidade macroeconômica no 
curto prazo, como foi analisado na 
edição anterior do Boletim Macro 
Ibre. O resultado da balança 
comercial de março confirma esse 
prognóstico. O superávit de US$ 5 
bilhões levou a um saldo comercial, 
no primeiro trimestre de 2019, de 
US$ 10,5 bilhões. É um saldo inferior 
ao do mesmo período em 2018 (US$ 
12,2 bilhões), mas está longe de 
colocar em dúvida a capacidade de 
financiamento do déficit em 
transações corrente, que deverá 
ficar ao redor de US$ 25 bilhões em 
2019. 

A análise dos resultados da balança comercial mostra, porém, que a indústria de transformação 
não conseguiu até o momento retomar uma trajetória de crescimento das suas exportações. 

Gráfico 5: Variação (%) nos Índices de Preços e Volumes 
dos Fluxos de Comércio 

 

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

Tabela 4: Composição da Variação Percentual da Dívida Líquida do Setor Público (% PIB e dif. p.p.) 

 

Fonte: Banco Central. Elaboração: IBRE/FGV. 
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Em termos de valor, as exportações e as 
importações totais recuaram na 
comparação entre o primeiro trimestre 
de 2019 e 2018. Esse recuo, no entanto, 
está associado à queda dos preços no 
caso das exportações (-6,1%), pois o 
volume exportado aumentou em 2,5% 
(Gráfico 5). No caso das importações, foi 
registrado aumento de preços (+0,5%) e 
queda no volume (1,1%). 

A desagregação do resultado por 
volume (Gráfico 6) mostra a liderança 
do setor agropecuário (+27,5%) em 
relação à indústria de transformação                 
(-6,9%), na comparação entre o 
primeiro trimestre de 2018 e de 2019. Se destacarmos a comparação mensal (março 2018/19), 
os resultados não diferem: a agropecuária registrou variação positiva de 7,4% no volume 
exportado, a indústria extrativa, 2,1% e a de transformação, queda de 10,4%. 

A pauta exportadora do Brasil continua 
dependente, portanto, do setor 
agropecuário e extrativo. Nesse caso, 
qual é o comportamento das principais 
commodities exportadas pelo Brasil? 

O Gráfico 7 mostra a variação nos 
preços e volumes das principais 
exportações de commodities 
brasileiras. Exceto minério de ferro, 
todas as outras commodities 
registraram queda de preços na 
comparação trimestral, levando a um 
recuo de 6,5% dos termos de troca, 
segundo os índices de comércio 
exterior (ICOMEX FGV/Ibre). Isso 
acende um sinal de alerta, pois as 
receitas de exportações ficam dependentes do crescimento dos demandantes das commodities 
brasileiras, em especial a China. 

Qual a sinalização via volumes importados do nível de atividade dos setores? O Gráfico 8 mostra 
que, na comparação dos primeiros trimestres de 2018 e 2019, o setor agropecuário lidera as 

Gráfico 6: Variação (%) nos Índices de Volume por Setor 
de Atividade 

 

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

Gráfico 7: Variação (%) nos Índices de Preços Volumes 
das Principais Commodities Exportadas pelo Brasil 

 

Fonte: ICOMEX/FGV/IBRE. Elaboração: IBRE/FGV. 
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importações de bens de capital (38%) 
e de bens intermediários (+14%). 
Chama atenção que a variação das 
importações de bens intermediários 
pela indústria de transformação é 
negativa seja na comparação mensal  
(-4,8%) ou trimestral (-3,8%). Logo, os 
indicadores de comércio exterior 
mostram que a indústria de 
transformação está distante de uma 
trajetória de aumento do seu nível de 
atividade ou de crescimento da sua 
capacidade produtiva. 

Os resultados de março da balança 
comercial repetem o mesmo 
comportamento observado desde 
2018: a liderança no crescimento das 
exportações do setor agropecuário, seguido da indústria extrativa, e a retração na indústria de 
transformação. Em adição, o recuo nas importações da indústria de transformação é um sinal 
de que o setor ainda não entrou em uma trajetória de crescimento do seu nível de atividade.  

Quais são as perspectivas para o setor externo, em especial, da balança comercial, no horizonte 
de tempo deste atual governo? A Seção em Foco analisa os principais condicionantes externos 
e domésticos que influenciam o desempenho dos fluxos de comércio. 

                Lia Baker Valls Pereira 

8. Panorama Internacional  

De onde virá a “baleia”? 

O banco central americano, Federal Reserve, ou simplesmente Fed, alterou a política monetária 

dos Estados Unidos. Com isso, em função da importância da economia americana, alterou a 

política monetária mundial. 

Tudo indica cenário de pouso suave da economia americana, para crescimento em 2020 de 2%, 

com inflação na meta e Fed Funds constantes, isto é, a 2,5% – e, portanto, juro real de 0,5%.  

O cenário básico com o qual trabalhamos é de o pouso suave manter a economia americana 

crescendo a 2% ao ano, ligeiramente além do crescimento potencial. Consequentemente, o 

mercado de trabalho continuará a se apertar.  

Com o passar do tempo – 1, 2 ou 3 anos – retoma-se a inflação. O próximo ciclo de juros será 

de alta e a próxima desaceleração da economia, que pode ser uma recessão a depender do 

Gráfico 8: Variação (%) dos Índices de Volume 
Importados de Bens de Capital e Intermediários dos 

Setores de Agropecuária e da Indústria de 
Transformação 

 

Fonte: ICOMEX/FGV/IBRE. Elaboração: IBRE/FGV. 
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nível de destreza do Fed, será consequência da luta contra a inflação. Ou seja, teremos uma 

desaceleração ou recessão, fruto de um ciclo monetário clássico. 

O problema com esse prognóstico é que, nos últimos 25 anos, os ciclos americanos não têm 

tido essa característica. Em 1998, houve cortes dos Fed Funds, na esteira do pacote de 

salvamento do hedge fund Long Term Capital Management (LTCM) por instituições financeiras 

privadas, mas coordenado pelo Fed. Em 2000, o Fed iniciou grande ciclo de cortes dos Fed 

Funds, disparado pelo estouro da bolha das empresas de tecnologia negociadas na Nasdaq. Em 

setembro de 2008, houve a quebra da Lehman que gerou a maior destruição de valor e a maior 

recessão da economia mundial desde a grande depressão de 1929. Os Fed Funds, que já vinha 

caindo e estavam em 2%, foram levados a praticamente zero até dezembro de 2008. 

Nos três episódios apontados no parágrafo anterior, o núcleo do PCE rodava a respectivamente 

1,3%, 1,7% e 2,1%.  

Não houve ciclos monetários clássicos, mas ciclos produzidos por algum evento ligado – no caso 

do LTCM e da Lehman – a uma grande instituição com ligações sistêmicas e capacidade de 

produzir rupturas.  

Assim, é necessário olhar o cenário convencional desenhado no início desta coluna com muita 

dúvida. A questão é sabermos de onde virá uma desaceleração maior se esta não vier na forma 

clássica. Alguém consegue enxergar essa “baleia”? 

                                                                                                                      Samuel Pessôa 

9. Em Foco IBRE: A dissintonia da política comercial e da política externa  

 O setor externo brasileiro não constitui restrição à estabilidade macroeconômica no cenário 
de 2019. O tema do setor externo do Brasil, porém, vai além da questão macroeconômica de 
curto prazo. Num mundo caracterizado pelas incertezas referentes às novas configurações de 
ordenação do comércio mundial, com a fragilidade do sistema multilateral e os impactos das 
novas tecnologias da Revolução 4.0, é preciso delinear quais são as linhas mestras da estratégia 
brasileira da política comercial e da política externa do novo governo. As decisões de comércio 
exterior requerem horizontes de médio prazo e um cenário em que sejam minimizados “efeitos 
surpresas”. Em adição, as relações econômicas entre países estão inseridas no contexto das 
suas relações políticas. No campo internacional, a dissociação entre a estratégia da política 
comercial e da política externa é, ela própria, fonte de incertezas para os operadores do 
comércio exterior. 

Comecemos com algumas notas sobre o curto prazo. O anúncio pelo governo argentino de 
congelamento de preços de 60 produtos da cesta básica e de algumas tarifas dos serviços 
públicos para controlar a inflação apontam para um resultado já vivenciado em vários países 
latinos, inclusive o Brasil, de agravamento do processo inflacionário e da recessão, passados 
alguns meses da vigência das medidas. Sob essa perspectiva, as exportações brasileiras para a 
Argentina, que recuaram 47% entre os primeiros trimestres de 2018 e 2019, devem continuar   
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em trajetória de queda. A guerra 
comercial entre a China e os Estados 
Unidos e as dificuldades que têm 
permeado a saída do Reino Unido da 
União Europeia continuam trazendo 
incertezas para o comércio mundial. A 
última projeção da Organização 
Mundial de Comércio (abril 2019) é de 
uma desaceleração no crescimento do 
volume de comércio de 3%, em 2018, 
para 2,6% em 2019.  

No caso do Brasil, preocupam, em 
especial, possíveis ofertas de 
preferências para compra de produtos 
agropecuários oriundos dos Estados 
Unidos pela China. Após ter restringido 
as importações de soja dos Estados 
Unidos em 2018, o que beneficiou o 
Brasil, o governo chinês voltou atrás e, na mesa de negociações, mostrou que prefere fazer 
concessões na área de agropecuária, no lugar de disputas no segmento de políticas tecnológicas 
e industriais. Espera-se um maior déficit comercial do Brasil em 2019 do que em 2018, supondo 
importações compatíveis com um crescimento do PIB ao redor de 1,7%. Os resultados previstos 
indicam, portanto, que o tema da restrição externa continua fora do cenário de curto prazo. 
Além disso, avaliações positivas sobre as reformas fiscais e os programas de 
privatização/concessões criariam um cenário favorável à entrada de capitais estrangeiros.  

 Se analisarmos somente os dados do 
comércio exterior do Brasil, o papel 
central da China é muito claro: 26% das 
exportações e 25% das importações 
brasileiras no primeiro trimestre de 2019 
(Gráficos 9 e 10). Os Estados Unidos estão 
próximos da América do Sul (inclusive 
Argentina) como destino das exportações 
brasileiras: 13% e 12%, respectivamente. 
Ambos estão abaixo da União Europeia 
(17%). Nas importações, o quadro não é 
muito diferente. Se o foco for a obtenção 
de superávits comercias, a China liderou 
os resultados nos primeiros trimestres de 
2018 e 2019 (Gráfico 11). Sob esse prisma, 
tanto a política comercial como a externa 
deveriam privilegiar o papel da China, que 

Gráfico 10: Participação dos Principais Mercados das 
Importações Brasileiras: 1º trimestre de 2019 

 

Fonte: MDIC. Elaboração: IBRE/FGV. 

Gráfico 9: Participação dos Principais Mercados nas 
Exportações Brasileiras: 1º Trimestre de 2019 

 

Fonte: MDIC. Elaboração: IBRE/FGV. 
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pode ser visto como oportunidade para os 
que se beneficiam dos ganhos associados 
às exportações de commodities, ou como 
ameaça para os que ressaltam a 
concorrência da China com as manufaturas 
brasileiras no mercado doméstico ou em 
terceiros mercados. Essa, no entanto, é 
uma visão míope das relações comerciais, 
que devem ser analisadas a partir do 
diagnóstico e dos objetivos do país no 
comércio mundial e, neste ponto, começa 
a dissintonia entre a política comercial e a 
política externa.  

 Ressalta-se que, tanto na política 
comercial como na externa, são poucas as 
medidas que se traduziram em ações efetivas, mas declarações e anúncios integram a formação 
das expectativas dos agentes de comércio exterior e dos governos estrangeiros. Na área da 
política de comércio exterior é possível identificar dois pontos. O primeiro se refere à 
continuação da promulgação de acordos comerciais que vão além da liberalização fronteiriça 
do comércio de mercadoria. Aqui se insere o acordo Brasil-Chile, que trata de temas de serviços 
como roaming internacional, pequenas e média empresas, entre outros. Há ainda a agenda de 
acordos de compras governamentais com o Peru e o Mercosul, além da assinatura de acordos 
de cooperação e facilitação de comércio e da continuação das negociações do Mercosul com o 
Canadá, Japão e a EFTA (Associação de Livre Comércio Europeia). Essa é uma agenda 
multilateral de acordos comerciais amplos, que começou a ser delineada em 2015 e parece 
continuar no âmbito da política de comércio exterior  

O segundo ponto se refere às novas diretrizes da política de comércio exterior. Um aspecto está 
associado à reforma do arcabouço institucional. Com a fusão de ministérios e a criação do 
Ministério da Economia, foi criada a Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos 
Internacionais. A Secretaria agrega as assessorias internacionais dos diferentes ministérios e 
incorpora a CAMEX (Câmara de Comércio Exterior). Nesse caso, destaca-se a criação de um 
“ombudsman” para receber perguntas e reclamações de investidores estrangeiros. Além disso, 
a Secretaria de Comércio Exterior tem circulado que já foi realizada uma proposta de reforma 
da tarifa externa comum (TEC) com viés liberalizante, que deverá ser avaliada pelos parceiros 
do Mercosul.  

 A proposta de revisão da TEC enseja a primeira questão quanto à sintonia da área de comércio 
exterior e a política externa. Se rechaçada pelos parceiros do Mercosul, como proceder? Não é 
uma questão técnica, sobre se as regras Mercosul permitem ou não ações unilaterais, mas sim 
sobre qual é a resposta do governo brasileiro em termos de suas prioridades. No âmbito da 
integração sul-americana, trocar a UNASUL pelo PROSUL, dois projetos de integração da região 
sem diretrizes e cronogramas para a implementação de medidas, contribui em que para a 

Gráfico 11: Saldos Comerciais Bilaterais (US$ bilhões) 

 

Fonte: MDIC. Elaboração: IBRE/FGV. 
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região? Como o atual governo pensa o Brasil no contexto sul-americano? Propostas técnicas 
nas relações comerciais sempre passam pelo crivo das relações externas.  

A segunda questão, já discutida por diferentes segmentos do governo e da sociedade civil, 
refere-se a estratégias de acordos comercias e de alianças políticas. Num primeiro momento, 
indicações de “aceitação da agenda dos Estados Unidos” pelo Ministério das Relações  
Exteriores, o que supõe contenciosos com o principal mercado de exportações do Brasil, China, 
estiveram na agenda da política de comércio exterior. Em seguida, tensões referentes a uma 
possível transferência da Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, tema da agenda dos 
Estados Unidos e que não fazia parte dos interesses históricos do Brasil na cena internacional. 
Ao mesmo tempo, a agenda da política de comércio exterior, como já ressaltado, seguiu uma 
diretriz de cenário multilateral. 

A dissintonia da política de comércio exterior e da política externa não é um fato novo na análise 
do atual governo. O que esta nota procurou ressaltar é como essa dissintonia poderá afetar 
propostas de reforma da tarifa externa comum e da agenda multilateral de acordos do país. 

 

                     Lia Baker Valls Pereira                  
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