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Incerteza em Alta
Os últimos dois anos foram marcados por seguidas reviravoltas nos rumos da economia
brasileira. Assim, tanto 2017 como 2018 começaram com expectativas positivas de recuperação
da atividade, muito retraída desde a grande recessão de 2014-16, mas nos dois casos a
retomada foi abatida por choques domésticos e/ou externos, com o desempenho do ano
ficando muito aquém do que se chegou a esperar.
O ano de 2019 parece caminhar na mesma direção, com crescente pessimismo tomando conta
dos agentes econômicos. A verdade, porém, é que o cenário para a economia mundial e
brasileira permanece tão nebuloso e incerto que às vezes fazer previsões parece mais um
exercício de adivinhação. Infelizmente, porém, quem escreve Boletins como o nosso não tem o
privilégio de não especular sobre o que vem à frente. Assim, vamos adiante, ainda que
reconhecendo que o leque de cenários possíveis para a economia brasileira se tornou
especialmente amplo, por conta da influência de fatores políticos e econômicos, tanto dentro
como fora do país.
Lá fora, a grande questão é o quanto os choques geopolíticos vão afetar a atividade e, por este
caminho, os preços dos ativos e de produtos importantes como o petróleo. O cenário básico
continua sendo de desaceleração moderada do crescimento mundial, com perda mais forte de
dinamismo na Europa e atividade mais resistente nos EUA e na China.
Não obstante, tanto a disputa entre os EUA e a China como a ameaça de um ataque americano
ao Irã, além do receio de uma surpresa negativa em relação ao Brexit, aumentam a chance de
desaceleração mais forte do crescimento global, especialmente em havendo uma escalada
destes conflitos. Um crescimento mais lento, por sua vez, eleva o risco dos títulos de crédito,
notadamente os de maior risco, o que poderia contaminar outros mercados de ativos, alguns
deles já relativamente esticados. Não por outra razão, a aversão ao risco aumentou entre os
investidores em geral.
Esses desenvolvimentos, como seria de se esperar, têm afetado negativamente as economias
emergentes, e o Brasil tem estado entre os mais atingidos. Assim, nas últimas quatro semanas,
o risco país, medido pelo CDS de 5 anos, aumentou em torno de 14 pontos base, enquanto o
real se desvalorizou 3,7% frente ao dólar e o Ibovespa caiu 4,8%.
É difícil prever para onde caminhará a economia mundial. Em especial, se o próprio risco de
desaceleração econômica mais forte colocará um freio à escalada dos conflitos geopolíticos, ou
se a conexão será apenas da geopolítica para a economia. De qualquer forma, em várias
dimensões o Brasil ainda parece adequadamente posicionado para lidar com choques externos
moderados, especialmente na ausência de apertos na política monetária americana. Realce-se
que o câmbio está relativamente desvalorizado para padrões históricos, o déficit externo está
sob controle, a inflação segue próxima à meta e as contas públicas não são vulneráveis a uma
desvalorização cambial mais forte.
Por outro lado, a difícil situação das contas públicas, em um quadro de sensível piora das
expectativas para a atividade econômica, torna a economia brasileira mais suscetível a choques
externos. Ou seja, a situação fiscal ajuda a ampliar o impacto dos choques externos negativos
e a reduzir aquele de eventuais movimentos favoráveis aos emergentes. Segundo estudos do
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pesquisador Lívio Ribeiro, o real tem se desvalorizado mais frente ao dólar que outras moedas,
e fatores domésticos explicam este comportamento.
A piora do quadro doméstico se explica, de um lado, pelos fracos resultados da atividade
econômica, com suas repercussões sobre o mercado de trabalho, que desde o final de 2018
acusava perda de dinamismo, e, de outro, pelos conflitos entre os Poderes da República, que
se recusam a trabalhar de forma articulada para resolver os sérios problemas que travam o
desenvolvimento do país.
Isso tem repercutido negativamente sobre a confiança, tanto do setor empresarial como dos
consumidores. Assim, após, no início do ano, os agentes econômicos terem experimentado
melhora relevante das expectativas com relação ao desempenho futuro da economia,
observou-se perda de confiança generalizada. Em especial, desde março os indicadores de
confiança de empresários e consumidores recuaram, não havendo perspectiva de recuperação
a curto prazo.
A forte elevação da incerteza sobre o futuro da economia é uma das razões para essa piora nas
expectativas. Em particular, os agentes econômicos têm dificuldade de enxergar o rumo que
tomará a economia brasileira. Isso ajuda a explicar por que o Índice de Incerteza do Brasil (IIEBr) subiu a 117,3 pontos, o maior nível desde antes das eleições (setembro de 2018).
A precária articulação política entre Congresso e Executivo é um dos motivos para essa elevada
incerteza econômica, pois gera sérias dúvidas sobre a capacidade de o país conseguir aprovar
as reformas, em especial a da Previdência, que são essenciais para recolocá-lo em trajetória de
crescimento sustentado. De fato, até o momento, do ponto de vista político, o governo ainda
não conseguiu se organizar para enfrentar as difíceis batalhas no Congresso. Além disso, o
movimento de enfrentamento entre os Poderes não consegue produzir um jogo cooperativo
entre Executivo e Legislativo.
O resultado, até o momento, não tem sido nada auspicioso. Entre os agentes econômicos, o
aumento da incerteza tem reduzido fortemente o investimento. Nossa previsão é que o
investimento, após ter recuado 2,5% (TsT) no último trimestre do ano passado, tenha se
contraído 2,2% (TsT) no primeiro trimestre de 2019. Se as nossas estimativas estiverem
corretas, no primeiro trimestre o nível de investimento ficou 29% abaixo do pico registrado em
2013, não muito longe do pior momento durante a recessão, quando marcou retração de 30%.
Como podemos pensar em crescimento econômico sem investimento?
Com relação ao PIB do primeiro trimestre, estimamos estagnação na margem e crescimento de
apenas 0,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Sem dúvida, a fraqueza da
demanda doméstica explica esse resultado. Porém, segundo nossas estimativas, a queda nas
exportações para Argentina e a forte retração da produção da indústria extrativa, devido
principalmente à tragédia de Brumadinho, também contribuíram para esse resultado,
reduzindo o crescimento no período em 0,2 p.p.
Neste contexto de piora na confiança, sem sinais de recuperação no curto prazo, reduzimos a
nossa projeção de crescimento para o ano de 1,8% para 1,4%. Pelo lado da demanda, a revisão
mais significativa foi no investimento, de 3,8% para 2,3%. Esta previsão inclui a contabilização
das importações de plataformas de petróleo realizadas no passado. Se as desconsiderarmos, o
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investimento cresceria apenas 1,4% no ano, menos que no ano passado (alta de 2%), um
resultado muito frustrante.
Para 2020, mantemos a nossa previsão de crescimento em 2%. Mas, se este quadro negativo
se acentuar, o mais provável é que façamos novas reduções nas previsões de crescimento para
2019 e para o ano que vem.
Essas previsões assumem implicitamente que a reforma da Previdência será aprovada em prazo
e com magnitude suficiente para impedir uma deterioração acelerada das contas públicas. Além
disso, trabalhamos com a hipótese de que ela será seguida por outras medidas, tanto na área
fiscal como em termos de reformas estruturais.
Porém, em um cenário de frustração com relação ao avanço das medidas fiscais, deve-se
atentar para a possibilidade de aumento mais expressivo nos prêmios de risco, intensa
depreciação do câmbio e desancoragem de expectativas de inflação, mesmo num quadro de
recessão econômica.
Não surpreende, portanto, que, com o pano de fundo dos desenvolvimentos recentes na
economia e na política, os agentes econômicos estejam ficando mais apreensivos e pessimistas.
Esperar demais para restabelecer um mínimo de previsibilidade quanto aos rumos da economia
pode ter custos significativos.
No mais, um resumo desta edição do Boletim Macro IBRE inclui os seguintes destaques:
1. A seção sobre atividade econômica ressalta que os principais indicadores da atividade
econômica mostraram intensa retração em março. Diversos choques afetaram a
economia brasileira neste início de ano, como o desastre de Brumadinho, a piora das
projeções a respeito da economia argentina, quebras de safra e possíveis efeitos
defasados da piora das condições financeiras no final do ano passado. Contudo, é
importante destacar que nossa revisão de cenário também contempla arrefecimento da
demanda doméstica. À luz dos indicadores relativos ao primeiro trimestre e das
considerações a respeito do cenário econômico atual, reduzimos nossa projeção de PIB
para 0,0% TsT (0,6% AsA) no primeiro trimestre. Para o ano de 2019, nosso cenário base
atual é de crescimento do PIB de 1,4%. (Seção 1)
2. Nas sondagens, o período de ajuste das expectativas se mantém tanto para empresários
quanto para consumidores em abril, como reflexo do aumento da incerteza. As altas dos
índices de situação atual ainda são muito tímidas, sem representar aceleração na
atividade, principalmente considerando o patamar muito baixo em termos históricos
destes índices. A melhora mais expressiva da confiança ao longo do ano depende da
redução da incerteza no âmbito político econômico, mas mesmo assim exercícios
mostram que o mais provável é uma aproximação com níveis neutros. (Seção 2)
3. A seção sobre mercado de trabalho destaca que a taxa de desemprego da PNADC do
trimestre encerrado em março ficou em 12,7%, 0,4 p.p. abaixo do resultado do mesmo
trimestre do ano anterior. No que diz respeito à geração de vagas formais, medida pelo
CAGED, projetam-se 77 mil empregos formais líquidos para abril, após a surpresa
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5.

6.

7.

negativa de março. Na série dessazonalizada, tal número representa um fechamento de
23 mil vagas. Apesar da surpresa positiva da PNAD Contínua, uma análise mais
detalhada dos dados mostra que o crescimento da população ocupada foi fortemente
puxado pela informalidade, enquanto a aceleração da renda do trabalho se resume a
um efeito estatístico referente à saída do outlier na amostra de base de comparação.
(Seção 3)
Na seção fiscal o tema é a Regra de Ouro. Com dificuldades para articular politicamente
propostas consideradas fundamentais para destravar a economia e garantir a
sustentabilidade fiscal nos próximos anos, o atual governo terá de enfrentar outro
desafio em prazo ainda mais curto: conseguir que o crédito suplementar de R$ 248,9
bilhões, necessário para cumprir a regra de ouro, seja aprovado por maioria absoluta no
Congresso Nacional (pelo menos 257 deputados e 41 senadores). O não cumprimento
da regra de ouro implica crime de responsabilidade fiscal e pode levar o presidente ao
impeachment. Para este ano, utilizando lucro do BC e outras fontes, a insuficiência para
a regra de ouro é de R$ 95,7 bilhões de reais. Assim, mesmo com auxílio do BC e com
recursos de outras fontes, é necessário a aprovação do crédito suplementar para este
ano, a fim de garantir o cumprimento da regra para este ano e o próximo. (Seção 4)
A seção sobre inflação destaca que apesar de pressão inicial, a inflação de 2019 segue
sob controle. Parte importante da aceleração do IPCA registrada no início do ano será
dissipada pelo aprofundamento da queda dos preços dos alimentos. Esse movimento
tende a compensar inclusive novos aumentos de preços administrados, os quais devem
continuar a pressionar o IPCA até o final do segundo trimestre. Se o cenário atual for
mantido, no final do primeiro semestre a taxa em 12 meses do IPCA terá recuado mais
de um ponto percentual, ficando em torno de 3,8%. (Seção 5)
Na seção sobre política monetária, nossa especialista discute que na medida em que o
BC pense realmente influenciar o CMN (como é razoável supor) no sentido de reduzir a
meta de inflação para 3,5%% a.a. em 2022, esta seria uma informação a mais compatível
com a relutância do BC em promover nova queda da taxa Selic. A fraqueza da atividade
econômica tem a ver com entraves ao crescimento econômico que nada têm a ver com
juros. Juros um pouco mais baixos não resolverão o problema, mas têm potencial de
prejudicar a convergência da inflação para níveis mais civilizados. Por conseguinte,
permanece provável a manutenção da Selic por mais algum tempo. (Seção 6)
Na Seção sobre setor externo duas questões são destacadas. O superávit da balança
comercial caiu no primeiro quadrimestre do ano, liderado pela piora no saldo bilateral
Brasil-Argentina, que passou de superavitário para deficitário, com uma perda de US$
3,1 bilhões. A balança comercial com os Estados Unidos passou de deficitária para
superavitária e caiu o superávit com a China. É destacado, porém, que a piora com a
China se deve a um aumento das importações em 27%, enquanto as importações
oriundas dos Estados Unidos recuaram. Para os dois países as exportações aumentaram,
mas o percentual foi maior para mercado chinês. Uma segunda questão abordada nesta
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seção se refere ao aumento das incertezas no cenário internacional, com a guerra
comercial entre a China e os Estados Unidos, na qual, mesmo que se possa identificar
ganhos pontuais para o Brasil, estes não compensam a deterioração das perspectivas de
crescimento no comércio mundial. Outra fonte de incerteza são as eleições argentinas,
que irão definir as principais linhas de atuação de um novo governo. A importância do
mercado da Argentina para as manufaturas brasileiras coloca esse tema na agenda de
comércio do Brasil. (Seção 7)
8. Na seção internacional, questiona-se qual efeito é dominante para os países emergentes
neste momento: juros internacionais baixos ou a incerteza derivada de revisões
negativas de crescimento, risco geopolítico e problemas de gestão econômica em certas
economias? Utilizando um indicador que mede a diferença de rentabilidade exigida para
reter ativos emergentes arriscados frente a ativos americanos arriscados, os autores
quantificam a elevação relativa do risco emergente neste início de 2019. A métrica
proposta casa com as narrativas qualitativas mais recentes e postula que o cenário tem
ficado mais inóspito para as economias periféricas nestas últimas semanas. (Seção 8)
9. O Observatório Político aborda possíveis cenários para as Relações Bolsonaro-Militares,
as quais "trincaram" recentemente em função dos insultos que a ala radical do
bolsonarismo passou a dirigir a alguns generais que trabalham no Palácio do Planalto.
Se um cenário político intermediário -- isto é, um governo que só logra maiorias
pontuais, implicando relações conflituosas entre o Executivo e Legislativo e reformas
menos profundas -- continuar a viger, a presença dos militares no governo deverá
permanecer alta. Se o cenário otimista se materializar, isto é, se o atual governo se
tornar um governo mais ou menos normal de centro-direita, os militares deverão ir
gradativamente saindo da administração para dar lugar a políticos do Centrão. Esse
cenário, contudo, é de baixa probabilidade. O cenário pessimista é constituído por um
Executivo francamente minoritário, desastroso e ameaçado de queda. Esse último
cenário poderá ser desencadeado justamente por uma retirada em massa dos militares
da administração federal. De qualquer modo, os militares terão um papel central numa
crise terminal do governo. O que significa que o cenário pessimista – cuja probabilidade
é crescente – e a ruptura dos militares com Bolsonaro são as duas faces da mesma
moeda. (Seção 9)
10. E por fim, na Seção Em Foco, de autoria de Daniel Duque, o tema é o desalento no
mercado de trabalho. (Seção 10)

Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos
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1. Atividade Econômica
Atividade econômica exibe forte desaceleração em março e PIB do primeiro trimestre
decepciona
Os principais indicadores da atividade
econômica mostraram intensa retração
em março. A indústria total caiu 3,1%,
influenciada pela queda de 15% da
indústria extrativa, refletindo os
desdobramentos do rompimento da
barragem da Vale em Brumadinho, e uma
retração de 2,2% da indústria de
transformação, ainda muito debilitada
pela crise da Argentina. O comércio
varejista ampliado e os serviços também
registraram péssimos resultados no
último mês do trimestre, retraindo-se
3,5% e 2,4%, respectivamente. Apesar do
resultado pífio em março, comércio e
serviços fecharam o trimestre com um
saldo positivo quando comparado ao
mesmo trimestre do ano anterior, ao
contrário da indústria, que finalizou o
trimestre em queda de 2,3% nesta base
de comparação.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tabela 1: PIB: Projeções

Fonte e Elaboração: IBRE/FGV
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Diversos choques afetaram a economia brasileira neste início de ano. Dentre eles, destacam-se
o desastre ocorrido em Brumadinho, a piora das projeções a respeito da economia argentina,
quebras de safra provocadas por fatores climáticos, que impactaram negativamente a
agropecuária, e possíveis efeitos defasados da piora das condições financeiras no final do ano
passado. Contudo, é importante destacar que nossa revisão de cenário também contempla um
arrefecimento da demanda doméstica. A situação fiscal crítica de Estados e municípios tem
forçado atrasos no pagamento de aposentados e funcionários, e a inflação mais salgada nos
últimos meses tende a corroer a renda real, o que tem impacto direto sobre o consumo.
Ademais, a incerteza a respeito da condução da agenda política, tanto em relação a aprovação
da reforma da Previdência quanto do avanço de outras reformas microeconômicas essenciais
para o crescimento da produtividade do país, intensificou-se nos últimos meses. O Indicador de
Incerteza da Economia (IIE-Br), da FGV, avançou 8 pontos em abril.
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À luz dos indicadores relativos ao primeiro trimestre e das considerações a respeito do cenário
econômico atual, reduzimos nossa projeção de PIB para 0,0% TsT (0,6% AsA) no primeiro
trimestre. Para o ano de 2019, nosso cenário base atual é de crescimento do PIB de 1,4%.
No primeiro trimestre, o setor industrial deve registrar queda de 1,1% AsA (-0,7% TsT),
resultado da retração da indústria de transformação, de 1,3% AsA (-0,3% TsT); e dos
desempenhos da indústria extrativa, que deve se retrair 5,7% AsA (-9,3% TsT); e da construção
civil, cuja queda esperada é de 1,0% AsA (-0,9% TsT). Por outro lado, os serviços devem registrar
crescimento positivo, de 1,3% AsA (0,3% TsT).
No lado da demanda, projetamos ligeiro crescimento do investimento de 0,1% AsA (-2,2% TsT)
e de 2,3% no ano de 2019, utilizando em nossos cálculos as importações de bens de capital que
incluem plataformas de petróleo; ao desconsiderá-las, o investimento passa a se retrair 0,5%
AsA (-0,9% TsT) no primeiro trimestre e 1,4% no ano.
O risco de arrefecimento adicional da atividade persiste e dependerá de fatores internos e
externos. Entre os riscos externos, destacam-se a escalada da guerra comercial entre Estados
Unidos e China e a dinâmica futura da economia argentina. Por outro lado, existe o risco de
arrefecimento mais intenso da demanda doméstica ao longo do ano, diante da situação
preocupante do mercado de trabalho, que mostrou aumento do desalento e piora a
composição do emprego no primeiro trimestre.
Silvia Matos e Luana Miranda

2. Expectativas de Empresários e Consumidores
O que esperar da confiança para 2019?
Dando
sequência à
tendência
desfavorável dos indicadores de
confiança, o Índice de Confiança do
Consumidor (ICC) caiu 1,5 ponto em
abril, acumulando perdas de 7,1
pontos nos últimos três meses; e o
Índice de Confiança Empresarial (ICE)
acomodou-se, ao subir 0,2 ponto na
margem, depois de recuar 3,5 pontos
nos dois meses anteriores. Com o
resultado,
ambos
os
índices
permanecem baixos em termos
históricos.

Gráfico 1: Confiança de Consumidores e Empresários
(com ajuste sazonal)

Fonte e elaboração: IBRE/FGV.

A abertura dos resultados revela
outros aspectos negativos. A tímida alta da confiança empresarial, por exemplo, foi
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concentrada no setor industrial e ocorreu a despeito da piora das expectativas, tanto no
horizonte de três quanto de seis meses. Pela ótica dos consumidores, houve aceleração da
queda nas faixas de renda familiar mais baixas (até R$ 4,8 mil reais), um sinal de incômodo com
a alta dos alimentos e, principalmente, com a manutenção de níveis elevados de desemprego.
Em síntese, o resultado dos índices de confiança em abril parece refletir ainda o quadro de nível
de atividade fraco e de piora das expectativas. A combinação levou a uma redução não virtuosa
da distância entre os índices de expectativas e de situação atual, com uma queda mais
expressiva daqueles e uma alta muito tímida destes.
Entre as motivações para a piora das
expectativas está a forte elevação da
Gráfico 2: Índice de Situação Atual Empresarial e dos
Consumidores (Com ajuste sazonal)
incerteza em abril. O Índice de
Incerteza do Brasil (IIE-Br) subiu a
117,3 pontos, o maior nível desde
antes das eleições (setembro de 2018).
Por outro lado, o Gráfico 2 mostra que
o ISA Empresarial vem girando em
torno de 90 pontos desde março do
ano passado. No âmbito dos
consumidores, a pequena alta do ISA
em abril é insuficiente para afastar o
Fonte e elaboração: IBRE/FGV.
índice de um patamar muito baixo (em
77,1 pontos, o índice está mais de dois
desvios padrão abaixo da média histórica). O resultado do ISA corrobora os dados fracos da
atividade no início de 2019 e sugere que se manterão no início do segundo trimestre.
Para os próximos meses, nota-se que é muito difícil uma recuperação rápida da confiança ao
longo de 2019. Exercícios de projeção dos índices de confiança, utilizando como variáveis
explicativas cenários de consenso para as principais variáveis macroeconômicas e diferentes
projeções para a incerteza, mostram que, mesmo em um cenário positivo, com convergência
do Indicador de Incerteza à média histórica ao longo do ano, dificilmente aqueles indicadores
chegariam ao quarto trimestre acima do nível neutro, de 100 pontos.
Adicionalmente, como dito em seções anteriores deste Boletim, para que uma onda de
otimismo, como a observada após o período eleitoral, traduza-se em uma efetiva melhora das
condições da economia, seria necessária uma redução expressiva dos níveis de incerteza. Isso
provavelmente só acontecerá quando – e dependendo de em que condições – for aprovada a
reforma da Previdência e houver apaziguamento do ambiente político.
Rodolpho Tobler e Renata de Mello Franco
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3. Mercado de Trabalho
PNAD Contínua surpreende positivamente, mas há pouco a comemorar
A taxa de desemprego da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (PNADC) do trimestre findo
em março de 2019 registrou o nível de
12,7%, uma queda de 0,4 ponto
percentual (p.p.) em relação ao mesmo
trimestre do ano anterior. O resultado
foi 0,18 p.p. abaixo do projetado pelo
Ibre/FGV e 0,1 abaixo do esperado pela
mediana dos analistas.

Gráfico 3: Taxa de Desemprego 2018-19

A alta da população ocupada está em
tendência de aceleração, e a queda da
Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: IBRE/FGV.
população
desocupada
está
igualmente acelerando. Dessa forma,
com ajuste sazonal, houve queda da taxa de desocupação em relação ao mês anterior, o que
significa aceleração da tendência prévia (Gráfico 3).
O rendimento habitual do trabalho,
por sua vez, acelerou-se, chegando a
R$ 2.291, variação de 1,42% em
termos reais com relação ao mesmo
trimestre móvel do ano anterior. A
renda efetiva de todos os trabalhos
também acelerou, atingindo R$ 2.516,
com variação anual real de 1,53%.

Gráfico 4: Saldo CAGED

Após a surpresa negativa de março,
com fechamento líquido de 43.196
vagas no Caged, o Ibre espera um
Fonte: CAGED (MTE). Elaboração: IBRE/FGV.
saldo de 77 mil vagas formais geradas
em abril de 2019. Na série
dessazonalizada, o resultado projetado representa fechamento líquido de 25 mil vagas, de
modo que mostra novamente desaceleração do mercado de trabalho formal no Brasil.
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O resultado da PNAD Contínua no
primeiro trimestre, apesar de
animador à primeira vista, com queda
do desemprego mais forte do que o
esperado e aceleração do aumento de
renda, deve ser visto com ressalvas.
Um olhar mais cuidadoso dos dados
divulgados mostra que, de fato, não
há sinais de maior melhora do
mercado de trabalho em geral no
Brasil.

Gráfico 5: Variação da Renda Habitual de Todos os
Trabalhos com e Sem Outlier

Em primeiro lugar, o aumento real de
1,46% da renda habitual de todos os
trabalhos não representa uma
Fonte: PNADc (IBGE). Elaboração: IBRE/FGV.
aceleração quando se considera a
série sem o outlier, que estava na
amostra da PNAD Contínua até o final último trimestre de 2017, de modo que o último
resultado foi o primeiro a não ter uma base de comparação excepcionalmente mais alta. O
Gráfico 5 mostra que os rendimentos do trabalho têm tido crescimento real médio em torno
de 1,5% desde o início de 2017, sem grandes mudanças desde então.
Em março, registrou-se também
redução mais forte do que o esperado
da taxa de desemprego, em 0,4 ponto
percentual em relação ao primeiro
trimestre de 2019, puxado pelo
aumento de 1,8% da população
ocupada. No entanto, desde setembro
do ano passado, as categorias
ocupacionais que puxam a retomada do
emprego são mais ligadas à
informalidade:
empregados
sem
carteira
assinada
(excluindo
empregados domésticos), conta própria
sem CNPJ e conta própria com CNPJ.

Gráfico 6: Variação Real da Renda Habitual por Efeito Nível e
Composição

Essa última condição ocupacional, por
Fonte: PNADc (IBGE). Elaboração: IBRE/FGV.
sua vez, pode, numa visão alternativa,
ser considerada um grupo à parte da
dualidade formal/informal, com maiores rendimentos (acima de R$ 3.000) do que a média
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brasileira. No entanto, enquanto em fevereiro essa categoria teve a segunda maior contribuição
para o aumento da população ocupada, em março retomou sua terceira posição, contribuindo
para um efeito composição negativo sobre a variação real do rendimento habitual médio, como
mostra o Gráfico 6.
Daniel Duque

4. Inflação
Apesar de pressão inicial, inflação de 2019 segue sob controle
O IPCA começou o segundo trimestre apresentando resultado abaixo da expectativa do
mercado financeiro. O índice oficial subiu 0,57%, ou 0,05 ponto percentual aquém da
expectativa dos analistas. No mês passado, os destaques foram os preços administrados e
alimentos. Nestes segmentos, os impactos mais relevantes partiram de combustíveis,
medicamentos e alimentação fora de casa. Esse trio respondeu por quase 90% do resultado do
índice.
Em maio, segundo o Monitor da Inflação, o ritmo de desaceleração ficará mais acentuado. A
expectativa é de que o IPCA feche o mês com taxa em torno de 0,25%, mesmo captando ainda
parte do reajuste dos medicamentos e novos aumentos dos combustíveis, itens que
continuarão a influenciar o IPCA em abril. Desse modo, a contribuição para o recuo da inflação
partirá quase que exclusivamente dos alimentos, especialmente os in natura, cuja queda nos
preços pode fazer com que a taxa do subgrupo alimentação no domicílio caia aproximadamente
1% em maio.
A queda nos preços dos alimentos in natura já foi captada pelo Índice de Preços ao Produtor
Amplo (IPA-10) de maio. Esse grupo de produtos, que acumula alta de 36,71% no ano,
apresentou queda de 2,88%, movimento que deve se aprofundar em direção ao final do mês
de maio.
Da mesma forma, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10) de maio já registrou menor
pressão altista para hortaliças e legumes, produtos que haviam subido 11,67% em abril, e se
elevaram apenas 3,84%, em maio. A desaceleração do grupo alimentação ainda não encontrou
resistência na forma de aumento do preço das carnes, que, por enquanto, afeta apenas os
preços ao produtor. O efeito da peste suína sobre as proteínas já pode ser percebido no IPA10, que mostrou que a carne suína subiu 9,74% em maio. Ao consumidor, no entanto, os preços
estão se movimentando lentamente e ainda não parecem afetados pelo aumento da demanda
chinesa.
Para o IPCA-15 de maio, o Monitor da Inflação antecipa taxa de 0,46%, variação 0,26 ponto
percentual abaixo da apurada em março, quando o índice subiu 0,72%. A desaceleração segue
comandada pelos alimentos in natura, e só não é mais profunda por conta de novos aumentos
captados nos preços de medicamentos e combustíveis.
Já em direção ao fechamento do IPCA de maio, a desaceleração do índice deve ser mais intensa.
A participação de preços monitorados recuará e a queda registrada para os alimentos in natura
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será aprofundada. Com esses movimentos no radar, o IPCA poderá fechar o mês com alta
abaixo de 0,25%.
Ademais, a taxa de junho poderá ser muito próxima à de maio. Esses movimentos devem
permitir que a taxa acumulada pelo IPCA no final do segundo trimestre esteja em 3,8%, mais de
um ponto percentual abaixo da acumulada até abril, que está em 4,94%.
O núcleo de inflação, calculado por médias aparadas com suavização, segue estável. A
aceleração observada em abril – quando a taxa acumulada em 12 meses passou para 4,01% –
não deve ser uma tendência a ser seguida para os próximos meses. Com as desacelerações em
curso, principalmente sob a influência dos preços dos alimentos, o núcleo deve reduzir sua
variação mensal, ficando a taxa acumulada em 12 meses abaixo de 4%, patamar aguardado
para o IPCA no final de 2019.
Entre as agregações especiais do IPCA, as taxas acumuladas em 12 meses para os bens não
duráveis (6,90%) e para monitorados (6,75%) devem permanecer acima da meta de inflação
por todo o segundo trimestre. No primeiro caso, no entanto, haverá importante desaceleração
nos próximos meses. Já entre os preços administrados, dado o caráter irreversível dos
movimentos registrados nos preços da maioria dos itens desse grupo, a tendência é de que a
taxa permaneça acima da meta de inflação, partindo deste grupo a maior contribuição para a
inflação acumulada em 2019, para a qual aguarda-se variação em torno de 4%.
André Braz

5. Política Monetária
Em busca de uma meta de inflação
Qual a meta de inflação adotada nos Estados Unidos? Bem, na verdade, o Fed não trabalha
propriamente com uma meta de inflação. Definido pelo Congresso, o mandato do Fed é dual,
ou seja, exige-se da autoridade monetária que busque a estabilidade de preços e o máximo
emprego possível.
Recentemente, o Fed decidiu deixar claro junto ao público o seu entendimento acerca da
missão que fora atribuída pelos congressistas, mais especificamente do significado da
expressão “estabilidade de preços”. Oficialmente, o Fed informa que o Comitê de Mercado
Aberto “implementa a política monetária para ajudar a manter a taxa de inflação de 2,0% a
médio prazo”.
Qual a meta de inflação adotada na zona do euro? É a mesma antigamente perseguida pelo
Bundesbank, o banco central da Alemanha, cuja estrutura foi praticamente reproduzida na
montagem do Banco Central Europeu. Nesse caso, o objetivo é fazer com que o ritmo anual de
crescimento dos preços fique ligeiramente abaixo de 2,0%.
No Reino Unido, um dos pioneiros na adoção do regime de inflation targeting, a meta é 2,0%
ao ano, a ser cumprida “o tempo todo” (at all times).
E no Brasil? Qual é a meta de inflação? A resposta requer qualificações. A meta para o corrente
ano é 4,25%, para o próximo é 4,0%, e para 2021 é 3,75%. Entre 2005 e 2018, prevaleceu o
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objetivo numérico de 4,5% ao ano. Em poucas palavras, em nosso país, ainda nos encontramos
em busca de uma meta de inflação.
No final do próximo mês de junho, o Conselho Monetário Nacional (CMN) definirá a meta para
2022. Parece razoável admitir que, desde a implantação do regime de inflation targeting, nos
idos de 1999, a opinião dos dirigentes do Banco Central teve peso fundamental na definição
das metas pelo CMN. Desta vez, isso não parece assegurado, apesar de o presidente do BC
permanecer membro efetivo do Conselho. Afinal, temos um novo governo.
De qualquer modo, é muito pouco provável que o Banco Central deixe de ter peso importante
no estabelecimento do objetivo numérico para 2022. Justamente por isso, continua sendo
relevante entender a cabeça dos dirigentes do BC. A nosso ver, é pouco provável que o
pensamento dominante até pouco tempo tenha perdido importância. Segundo tal pensamento,
a meta de inflação deve ser determinada de maneira independente das circunstâncias do
momento. Em outras palavras, trata-se de uma definição a ser influenciada por considerações
de prazo mais longo, envolvendo o que, na visão das autoridades, seria o mais adequado para
o país.
Na opinião do autor desta seção, estamos diante de uma oportunidade única de consolidarmos
no Brasil um patamar de inflação bem mais civilizado do que o observado em tempos passados.
Os preços apresentam crescimento médio relativamente modesto, especialmente quando se
consideram medidas de núcleo, as expectativas estão bem ancoradas e o compromisso oficial
com inflação baixa parece indiscutível. Tal raciocínio parece recomendar que se reduza
novamente a meta anual de inflação, para 3,5%, para 2022.
Estaria o BC com a mesma cabeça? É bem possível que sim, razão pela qual consideramos
provável que, no final de junho, seja anunciada uma meta de 3,5% para 2022.
Na medida em que de fato isso esteja para acontecer, esta seria uma informação a mais
compatível com a relutância do BC em promover nova queda da taxa Selic. A fraqueza da
atividade econômica tem a ver com entraves ao crescimento econômico que nada têm a ver
com juros. Juros um pouco mais baixos não resolverão o problema, mas têm potencial de
prejudicar a convergência da inflação para níveis mais civilizados. Por conseguinte, permanece
provável a manutenção da Selic por mais algum tempo.
José Júlio Senna

6. Política Fiscal
Regra de ouro: um desafio para a agenda econômica e política
Com dificuldades para articular politicamente propostas consideradas fundamentais para
destravar a economia e garantir a sustentabilidade fiscal nos próximos anos, o atual governo
terá de enfrentar outro desafio em prazo ainda mais curto: conseguir que o crédito suplementar
de R$ 248,9 bilhões seja aprovado por maioria absoluta no Congresso Nacional (pelo menos
257 deputados e 41 senadores).
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O valor corresponde à insuficiência prevista para cumprir a chamada “Regra de Ouro” (artigo
167, inciso III da Constituição Federal) este ano. Essa regra constitucional proíbe o governo de
realizar operações de crédito (isto é, endividar-se via emissão de títulos públicos) em montante
superior às suas despesas de capital (investimentos, inversões financeiras e amortização da
dívida).
O objetivo do veto é garantir um resultado corrente equilibrado, evitando que despesas
referentes à manutenção e funcionamento dos serviços públicos em geral (despesas correntes)
sejam financiadas via endividamento público. Isso porque, diferente dos investimentos, tais
despesas não beneficiam as gerações futuras, tornando injustificável a distribuição de seu custo
ao longo do tempo.
A redação do artigo, no entanto, estabelece a possibilidade excepcional de descumprimento da
regra de ouro mediante créditos suplementares ou especiais, que dependem, por sua vez, da
respectiva aprovação do Legislativo a que se referiu o início desta seção. A possibilidade inédita
de descumprimento da regra em 2019 (PLN 4/2019) condicionou despesas de forte impacto
social à aprovação desses recursos (Tabela 2). Cerca de 31,6% dos benefícios do INSS, 49,8%
dos benefícios da LOAS (BPC/RMV) e 21,8% do Bolsa Família dependem de tal autorização.

Tabela 2: Despesas Condicionadas à Aprovação do PL nº 4/2019-CN Comparada com Parcelas
Autorizadas na Lei Orçamentária de 2019

Fonte: Nota Técnica 32/2019, Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle – CONORF. Elaboração: IBRE/FGV.

Para diminuir o valor da insuficiência prevista, o governo pretende recorrer a medidas como o
cancelamento de restos a pagar não processados (Decreto 9.428/18), a antecipação do
cronograma de devoluções do BNDES e a utilização de parte do lucro recorde do Banco Central
no 1º semestre de 2018.

15
Boletim Macro

Maio de 2019

Cumpre destacar que a insuficiência para a regra de ouro este ano é menor do que o previsto
no PL 4/2019-CN. O governo1 projeta que, para o exercício financeiro de 2019, apôs o cômputo
de recursos oriundos de transferências do Banco Central (R$ 166,7 bilhões) e de outras fontes
(R$ 13,1 bilhões), o descumprimento da regra de ouro seria de R$ 95,7 bilhões. Assim, caso seja
aprovado o crédito suplementar de R$ 248,9 bilhões, este poderá servir para o exercício
seguinte.
Para os próximos anos, no entanto, os recursos oriundos do BC não deverão ser adotados, de
acordo com a recém aprovada lei que altera a relação financeira entre o Banco Central e o
Tesouro Nacional (Lei 13.820/19). Pela nova lei, a partir do segundo semestre deste ano, o lucro
cambial do BC passará a formar uma reserva, deixando de ser transferido para o Tesouro
Nacional, como ocorre pelas regras vigentes.
No PLDO de 2020, nova previsão de crédito suplementar já foi incluída no texto, reconhecendo
por mais um ano a insuficiência de recursos. A aprovação dos créditos previstos para este ano
e para o seguinte representa um novo desafio na agenda econômica e política, não enfrentado
pelos governos anteriores.
Cabe destacar que o descumprimento da regra fiscal configura crime de responsabilidade por
parte do presidente da República, passível de abertura de um processo de impeachment. Evitar
que novos ruídos em torno do atual governo intensifiquem as incertezas que persistem,
travando a economia brasileira, requer um relacionamento entre Executivo e Legislativo mais
estável do que o observado nos primeiros meses de 2019.
Vilma Pinto e Juliana Damasceno de Sousa

7. Setor Externo
A Argentina contribui para a queda do superávit da balança comercial
O déficit em transações correntes do balanço de pagamentos no primeiro trimestre de 2019 foi
de US$ 8,2 bilhões, um valor menor que o registrado no mesmo período de 2018, de US$ 9
bilhões. A redução do saldo negativo está associada à queda no déficit de serviços e da renda
primária, pois o superávit na balança comercial caiu de US$ 11 bilhões para US$ 9,3 bilhões,
pela estatística do Banco Central. Observa-se que a principal contribuição para a redução do
déficit em transações correntes foi da conta de serviços, que passou de um saldo negativo de
US$ 8,2 bilhões para US$ 6,7 bilhões, entre os primeiros trimestres de 2018 e 2019. Quedas na
despesa de aluguel de equipamentos e de viagens internacionais são os principais itens que
contribuíram para essa redução.
Continuamos a afirmar, porém, como nos Boletins anteriores, que o setor externo não constitui
restrição à estabilidade macroeconômica num horizonte de curto prazo, dado o colchão de
A insuficiência para a regra de ouro em 2019 é de R$ 95,7 bilhões, segundo o primeiro relatório de reavaliação orçamentária
deste ano.
1
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reservas internacionais, que são da ordem de US$ 385 bilhões. Ressalta-se, contudo, que o
saldo em conta corrente depende principalmente do resultado da balança comercial, como
mostra o Gráfico 7. Logo, é preciso avaliar a origem da queda do saldo comercial em 2019.
O saldo da balança comercial de abril,
Gráfico 7: Saldo da Conta de Transações Correntes
divulgado pela Secretaria de Comércio
(US$ bilhões)
Exterior, foi de US$ 6 bilhões – US$ 100
milhões acima do registrado em abril de
2018, que foi de US$ 5,9 bilhões.
Entretanto, na comparação entre o
primeiro quadrimestre de 2018 e o de
2019, o superávit de 2019, no valor de
US$ 16,4 bilhões, foi inferior ao de
2018, de US$ 18,2 bilhões. A
Fonte: BCB. Elaboração: IBRE/FGV.
desagregação do saldo comercial por
principais parceiros mostra que a queda
no saldo é explicada principalmente pela piora na balança comercial com a Argentina, que passa
de superavitária para deficitária, uma perda de US$ 3,1 bilhões, seguida da perda com a União
Europeia (queda de US$ 1,4 bilhão) e com a China, de US$ 900 milhões (Gráfico 8). Em sentido
oposto, o déficit registrado com os Estados Unidos em 2018 passa para um superávit de US$
500 milhões no acumulado até abril de 2019, e aumenta em US$ 900 milhões o superávit com
o Oriente Médio.
A piora do saldo com a Argentina é
explicada pela crise por que passa o
Gráfico 8: Saldo da Balança Comercial do Brasil com seus
Principais Parceiros (US$ bilhões)
país, e é pouco provável que os
resultados da balança bilateral mudem
ao longo deste ano. O caso da China
deve ser comparado com o dos Estados
Unidos, tendo como referência os
resultados do quadrimestre. Enquanto
houve aumento de 27% das
importações brasileiras da China,
ocorreu recuo de 3,5% das
Fonte: MDIC. Elaboração: IBRE/FGV.
importações oriundas do mercado
estadunidense. Nesse mesmo período,
as exportações brasileiras para a China aumentaram em 10,3% e, para os Estados Unidos, em
9,3%. Logo, o que explica a diferença do desempenho do Brasil em relação a esses dois
mercados foi o comportamento das importações.
Em termos de valor, tanto as exportações como as importações brasileiras, na comparação
mensal ou quadrimestral, registraram queda. No caso do quadrimestre, a queda foi de 3% nas
exportações e de 0,8% nas importações. No entanto, os dados dos índices de preços e volume
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mostram que essa retração é explicada pelos preços, pois o volume exportado cresceu 3,4% e
o importado ficou estagnado (Gráfico 9).
O crescimento no volume exportado
permanece
dependente
do
comportamento das commodities, que
aumentaram 13,2% na comparação
entre os meses de abril, e 12,2% entre
os primeiros quadrimestres (abril
2018/2019), conforme mostra o
Gráfico 10.

Gráfico 9: Variação (%) dos Índices de Preço e Volume
das Exportações e Importações

O que esperar para os próximos
Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IBRE/FGV.
meses? Incertezas quanto aos rumos
da guerra comercial entre China e
Estados Unidos continuam como o
Gráfico 10: Variação (%) no Volume e Preços das
principal destaque na pauta da agenda
Commodities e Não Commodities
de comércio internacional. Ganhos
pontuais
para
as
exportações
brasileiras, com retaliações da China
sobre
produtos
agrícolas
estadunidenses,
devem
ser
comemorados com extrema cautela.
Primeiro porque o impacto de um
Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IBRE/FGV.
acirramento das tensões comerciais
leva a uma piora quanto ao
crescimento da economia mundial, que afeta negativamente todos os países. Segundo, na mesa
de negociações com os Estados Unidos é mais fácil os chineses ofertarem preferências na área
agrícola do que em temas como propriedade intelectual. Em adição, as tensões comerciais,
junto com as turbulências que têm marcado o ambiente político doméstico, refletem-se em
oscilações acentuadas da taxa de câmbio, que dificultam as decisões dos operadores de
comércio exterior. Desvalorizações cambiais em momentos de instabilidade não favorecem as
exportações.
Uma segunda questão se refere ao cenário na Argentina em um ano de eleição presidencial. As
sondagens eleitorais mostram que a candidata Kirchner lidera as preferências, mas ainda está
pendente o julgamento do seu caso pelo Supremo Tribunal (previsão para o dia 21/05).
Recentemente, Kirchner anunciou que concorrerá como vice de Alberto Fernández, ex-chefe
de gabinete do falecido Néstor Kirchner. De qualquer forma, são incertos os rumos da política
econômica argentina no próximo governo. Portanto, o aumento das exportações de
manufaturas brasileiras fica pendente de um melhor desempenho no mercado dos Estados
Unidos e de outros parceiros latino-americanos.
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No curto prazo, as vendas das commodities destinadas ao mercado chinês continuam
comandando o desempenho das exportações do Brasil. Nesse caso, a boa notícia em abril foi a
possibilidade de aumento das vendas de carnes para esse mercado em função da febre suína
que atacou o rebanho chinês. As commodities definem as possibilidades das exportações
brasileiras no horizonte imediato.
Lia Baker Valls Pereira

8. Panorama Internacional
Que mundo é esse (para os países emergentes)?
Em seu mais recente comunicado, o Banco Central do Brasil consolidou as bases de seu
entendimento corrente sobre o cenário externo. De um lado, os riscos associados à
normalização das condições financeiras globais parecem ser mínimos tanto no curto prazo
como no médio prazo. Por outro, os riscos associados à desaceleração do crescimento
permanecem, sendo agora temperados por novas questões de natureza geopolítica e de gestão
econômica.
Com custo do capital baixo e outras medidas que maximizam a provisão de liquidez, o
“dinheiro” continuará buscando rentabilidade que, até pelo baixo nível de juros nas economias
centrais, estará nos mercados periféricos.
No entanto, um cenário de crescimento baixo e inúmeros riscos também traz desafios: guerra
comercial, questões geopolíticas e sinais de desaceleração mais consistente em algumas
economias centrais (no que se destaca a zona do euro) tendem a pressionar a gestão
macroeconômica em todo o mundo.
Durante os últimos meses, eventos em economias periféricas mais instáveis (por deficiências
na gestão macroeconômica e/ou política) e choques nas políticas econômicas globais criaram
ondas que varreram os mercados. Tudo isso em meio a juros internacionais baixos e repetidos
sinais, dos principais bancos centrais (destacando FED, ECB e o PBoC), de que a liquidez será
mantida em nível abundante.
Problemas na Argentina, comentários infelizes dos policymakers turcos, riscos nas eleições sulafricanas, confusões em torno do Brexit, reativação da guerra comercial, incertezas nas eleições
espanholas, riscos no crescimento chinês, piora do cenário geopolítico no Oriente Médio e
confusões políticas no Brasil: todos estes eventos ocorreram no último par de meses.
Com tamanha “exuberância”, cabe perguntar: qual efeito domina? Juros internacionais mais
baixos (efeito-juro) ou eventos diversos no crescimento, na política e na geopolítica globais
(efeito-incerteza)?
Para medir qual será a resultante das duas forças, utilizamos duas medidas de risco: o spread
dos títulos corporativos arriscados das empresas americanas sobre a Treasury (o ativo “livre de
risco”), e o spread dos títulos de economias emergentes também sobre a Treasury. O “spread
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do spread” é a métrica resultante: sempre que houver uma piora relativa dos emergentes, esse
indicador se elevará.
Note que a diferença entre as duas
séries limpa o “efeito-juro” (afinal, o
título livre de risco é comparável nas
duas), de forma que um aumento
desse indicador guarda, de fato,
estreita relação com uma maior
aversão (relativa) ao risco emergente.
Em outras palavras, essa nova variável
pode ser interpretada como o “efeitoincerteza” diretamente aplicado às
economias
periféricas.
Seu
comportamento recente pode ser
observado no Gráfico 11.

Gráfico 11: Spread de Risco: Emergentes vs
Desenvolvidos (bps)

Fonte: Fed St. Louis e BoFA High Yield. Elaboração: IBRE/FGV.

Com
efeito,
observamos
uma
descompressão do spread entre emergentes e desenvolvidos durante 2017, com a manutenção
dos juros desenvolvidos em patamares baixos e progressiva certeza de que a liquidez
continuaria abundante. O pico desse movimento ocorre no primeiro trimestre de 2018, quando
inclusive a métrica fica negativa – não por acaso, foi o momento de maior euforia com mercados
emergentes nos últimos dois anos.
Dali em diante, os ventos começam a mudar, com sinais de normalização monetária no mundo
desenvolvido. As dinâmicas domésticas nos emergentes e o cenário geopolítico (no que se inclui
a discussão comercial) passam a ser mais relevantes. O spread entre emergentes e
desenvolvidos volta a terreno positivo em maio e acelera fortemente até setembro – não por
acaso, período de início da guerra comercial direta entre Estados Unidos e China, dos primeiros
choques na Argentina, de incertezas crescentes na zona do euro e de questões políticas na
Turquia.
A descompressão posterior responde à estabilização desses vetores, entendida como pelo
menos a interrupção do quadro de piora, chegando a um vale local no início de 2019. Naquele
ponto, confirma-se o cenário de juros internacionais mais baixos do que o anteriormente
suposto (com a mudança na comunicação do FED) e se inicia, novamente, uma rodada de
tomada de risco. No entanto, a incerteza global passa a operar, enfileirando os eventos
negativos que descrevemos no início deste artigo (no crescimento mundial, na geopolítica e na
gestão econômica em algumas economias) em meio à manutenção de condições de liquidez
abundantes.
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Em conclusão, o indicador proposto casa com a narrativa qualitativa e serve como uma métrica
numérica da piora (relativa) dos mercados emergentes neste início de 2019. Dentre os efeitos
dos juros internacionais mais baixos e as crescentes incertezas do cenário, confirma-se que o
segundo vetor tem sido dominante e, mais ainda, com crescente importância. Neste momento,
é um mundo mais inóspito para as economias periféricas.
O indicador deixa claro, no entanto, que as condições relativas podem mudar com extrema
rapidez, com o prêmio cobrado para reter ativos emergentes podendo cair de forma abrupta.
Ao menos no curtíssimo prazo, este não parece ser o cenário mais provável.
Livio Ribeiro e Samuel Pessôa

9. Observatório Político
Cenários para as Relações Bolsonaro-Militares
Tidos como um dos pilares do atual governo, quase todos os militares de alta patente que
atuam no Palácio do Planalto foram duramente insultados, nas últimas semanas, pelas alas
radicais do bolsonarismo com acesso desimpedido ao ouvido presidencial. Jair Bolsonaro – excapitão do Exército e, hoje, comandante-em-chefe das Forças Armadas – não se solidarizou com
os generais que servem à sua gestão.
Talvez não haja precedentes para o ocorrido. Não à toa, a relação entre Bolsonaro e os militares
“trincou”, tendo um dos seus auxiliares da caserna deixado claro que não afundarão com o
governo.2 Cabe, então, refletir sobre quais são os futuros possíveis para a referida relação.
No Boletim Macro de novembro de 2018, o autor desta coluna esboçou três cenários para o
presidente recém-eleito: um otimista, um intermediário e um pessimista.3 Sob o primeiro,
caracterizado por uma relativamente sólida maioria parlamentar de centro-direita, aprovar-seia uma “boa” reforma da Previdência, a qual alavancaria a economia e o governo. Sob o segundo
cenário, Bolsonaro disporia apenas de maiorias pontuais, implicando decisões inconsistentes,
relações conflituosas entre o Executivo e o Legislativo, reformas menos profundas e,
consequentemente, uma retomada mais fraca da economia. Sob o último cenário, Bolsonaro
se tornaria um governante francamente minoritário, impopular e acuado, o que o levaria a
atacar várias instituições. A crise econômica retornaria com força, podendo o país rumar para
um novo processo de impeachment ou uma ruptura institucional. O autor da coluna afirmou
que o cenário intermediário era o mais provável, uma vez que o colapso do sistema partidário
ocorrido em 2018 dificultaria o cenário otimista e a força das instituições democráticas, o
pessimista.

2
3

Ver Relatório TAG – Bolsonaro Escapa à Tutela. E Agora?, 14/04/2019, p. 3.
Ver http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/25867.
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O cenário intermediário tem sido corroborado por esses confusos quatro meses e meio (quando
este artigo foi escrito) do mandato de Bolsonaro. Porém, dada a grande imprevisibilidade que
caracteriza o momento atual, o governo pode, a qualquer instante, resvalar para o cenário
pessimista ou, surpreendentemente, até mesmo descortinar o melhor cenário, caso o ministro
Paulo Guedes logre um belo êxito com sua proposta de reforma da Previdência. O que esperar
dos militares sob os três cenários?
Se o cenário otimista se materializar, isto é, se o atual governo se tornar um governo mais ou
menos normal de centro-direita, os militares deverão ir gradativamente saindo da
administração para dar lugar a políticos do Centrão. Escaldados pelas intrigas do bolsonarismo
radical e temerosos dos custos inerentes ao exercício do poder, os militares dariam sua missão
por cumprida, o que seria visto de muito bom grado pelos partidos sequiosos por cargos
ministeriais. Esse cenário, contudo, é de baixa probabilidade.
Se o cenário intermediário continuar a viger, a presença dos militares no governo deverá
permanecer alta. Reitere-se que, sob esse cenário, Bolsonaro consegue apenas maiorias
pontuais no Congresso, a centro-direita dividida não logra tomar decisões consistentes nem
moderar os ímpetos disruptivos do chefe de Estado, a oposição se radicaliza, tudo isso
resultando numa competição política com caráter marcadamente centrífugo. As frequentes
crises e os contínuos fracassos do governo vão criar, para as relações Bolsonaro-militares, um
círculo vicioso: quanto mais o governo precisa dos militares, mais esses são combatidos tanto
pelo bolsonarismo radical (abertamente) quanto pelos políticos do Centrão que querem seus
cargos (veladamente); quanto mais agudas as tensões entre os militares e esses dois grupos,
mais o governo erra e fracassa, e mais acaba recorrendo aos militares. Esse cenário continua
sendo o mais provável.
O cenário pessimista é a degeneração da dinâmica centrífuga em crise de governo, por conta
de um Executivo francamente minoritário e desastroso. Bolsonaro vai para a ofensiva, atacando
duramente o Congresso e outras instituições (Judiciário, imprensa, universidades, etc...).
Convém enfatizar que esse cenário poderá ser desencadeado justamente por uma retirada em
massa dos militares da administração federal, exaustos que estariam pelos insultos que lhes
dirige o bolsonarismo radical e pela ausência de solidariedade por parte do comandante-emchefe das Forças Armadas, tal qual sugeriu recentemente Demétrio Magnoli.4 Porém, mesmo
se o gatilho para o pior cenário não for uma tal retirada, é bastante plausível supor que os
militares se apressarão em desvencilhar-se dos custos associados à debacle do presidente,
abandonando-o aos leões e favorecendo a formação de um amplo consenso a favor da
destituição do atual inquilino do Planalto. De qualquer modo, os militares terão um papel
central numa crise terminal do governo. O que significa que o cenário pessimista – cuja

Ver Demétrio Magnoli, “Retirada Tática”, Folha de São Paulo, 11/05/2019, disponível em
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/demetriomagnoli/2019/05/retirada-tatica.shtml.

4
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probabilidade é crescente – e a ruptura dos militares com Bolsonaro são as duas faces da
mesma moeda. Recomenda-se que o bolsonarismo radical reflita sobre isso.
Octavio Amorim Neto - Professor da EBAPE/FGV

10. Em Foco IBRE: Desalento Desafia Percepção de Melhora no Mercado de
Trabalho
O A redução da taxa de desemprego
observada no Brasil nos últimos dois
anos
tem
sido
acompanhada,
surpreendentemente, de uma contínua
e rápida alta também do número de
desalentados – brasileiros que, apesar
de não terem procurado trabalho nos
últimos 30 dias de referência, têm o
desejo de estar trabalhando. Como se
vê no Gráfico 12, nos piores momentos
da crise brasileira, a população em
situação de desalento chegou a crescer
90% em relação ao mesmo trimestre
móvel do ano anterior, e atualmente
cresce a taxas em torno de 6%, ainda
muito acima da força de trabalho e da
população ocupada.

Gráfico 12: Variação Interanual do Número de
Desalentados

Fonte: PNAD Contínua. Elaboração: IBRE/FGV.

Ainda que haja algum debate acerca do
tema (Finnegan, 1978; Elliott &
Gráfico 13: Taxa de Desocupação Considerando e Não
Considerando os Desalentados
Dockery, 2006; Cross, 2018) a
Organização Internacional do Trabalho
(OIT) não considera os desalentados
como desocupados (ILO, 2013), uma
vez que a razão pela qual os indivíduos
não procuram trabalho é subjetiva e
pode estar associada ainda a barreiras
culturais. Deste modo, sua inclusão
agregaria ruído à capacidade do
indicador de medir aquecimento do
mercado de trabalho. No entanto, a
Fonte: PNAD Contínua. Elaboração: IBRE/FGV.
própria OIT e o IBGE consideram os
desalentados como ‘força de trabalho
potencial’, de modo a possibilitar análises mais amplas.
Seguindo essa definição, a taxa de desalento (desalentados/força de trabalho potencial) passou
de 2% no 1º trimestre de 2012 para 4,4% no mesmo trimestre de 2019, mais do que o dobro.
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Com isso, apesar de o Brasil registrar uma suave queda da taxa de desemprego a partir do
segundo semestre de 2017, somando-se os desalentados aos desocupados, observa-se uma
estabilidade no nível de 16%, como mostra o Gráfico 13.
Comparar a taxa de desalento com o resto do mundo é um desafio, uma vez que cada país
considera um período de desalento diferente (no Brasil, considera-se o período mensal, por
exemplo). A OIT, no entanto, compilou o número de desalentados de diversos países no mundo,
considerando uma definição própria, mais restritiva. Seguindo tal metodologia, nossa taxa de
desalento cai de 4,3% para 1,1%, nos colocando em 34º lugar entre 87 países. Na América
Latina, o Brasil ficaria em terceiro lugar, atrás apenas da República Dominicana e Guiana.
Matrizes de Transição
As chamadas “Matrizes de Transição”
representam uma ferramenta de
grande utilidade, já que permitem
mapear origem e destino do
entrevistado5 a partir de informações
fornecidas em diferentes momentos. O
caráter longitudinal da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (PNADC) Trimestral, por sua
vez, faz dessa pesquisa uma fonte ideal
para analisar transições de diferentes
condições
ocupacionais
entre
trimestres.

Gráfico 14: Taxa de Desalento no Mundo
(Brasil em laranja)

Na análise a seguir, serão consideradas
Fonte: Organização Internacional do Trabalho; Observação: Ruanda
as seguintes condições ocupacionais:
(22,9%) omitida. Elaboração: IBRE/FGV.
(i) ocupado; (ii) desocupado; (iii)
desalentado e; (iv) fora da força de
trabalho (FT) não desalentado. O acompanhamento das transições entre períodos (trimestres)
permite analisar para quais condições ocupacionais os indivíduos migraram. Com isso, é
possível saber tanto para onde migraram os desalentados um ano depois, por período, como
também é possível calcular o percentual de migração para a condição de desalento dos
ocupados, desocupados e fora da FT não desalentados.

Como estratégia de identificação dos indivíduos nos referidos trimestres foram utilizadas as variáveis “data de nascimento” e
“identificação de domicílio” (gêmeos desconsiderados).
5
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As Matrizes de Transição construídas a
partir da PNADC têm cobertura de
cinco trimestres, de forma que os
mesmos indivíduos poderão ser
analisados no mesmo trimestre de
anos consecutivos. Deste modo, é
possível observar migrações entre
condições ocupacionais em um ano,
excluídos os efeitos de sazonalidade.
Seguindo
a
limitação
de
disponibilidade dos dados da PNADC,
serão analisadas as duplas de
trimestres de 2012.I-2013.I até 2018.I2019.1.

Gráfico 15: Proporção dos que migraram um ano depois
para o Desalento, por Condição no Mercado de Trabalho

Fonte: PNAD Contínua. Elaboração: IBRE/FGV.

O Gráfico 15 mostra a proporção de
migração para o desalento das demais
condições ocupacionais. Os desocupados permanecem como a condição dos que mais migram
para o contingente de desalentados um ano depois, passando de cerca de 6% em 2014 (com
referência aos desocupados de 2013) para cerca de 10% em 2019 (com referência aos
desocupados de 2018). Houve também um expressivo aumento daqueles fora da FT não
desalentados que migraram para o desalento.
Já o Gráfico 16 mostra a migração dos
desalentados um ano depois. Como se
vê, o percentual daqueles que
migraram para a desocupação ou
permaneceram desalentados cresceu
significativamente,
enquanto
as
migrações para uma ocupação ou para
fora da FT sem desalento se reduziram,
especialmente esta última, que passou
de 50% em 2013 para cerca de 35% em
2018, uma queda de 15p.p.

Gráfico 16: Condição no Mercado de Trabalho Condição
no Mercado do Trabalho dos Desalentados um Ano
Depois

Os gráficos mostram tendências
preocupantes. Em especial, cada vez
Fonte: PNAD Contínua. Elaboração: IBRE/FGV.
mais desocupados migram para o
desalento, além de ter havido um
aumento dos desalentados que permanecem nesta condição ou migram para a desocupação.
Desse modo, o ciclo desocupação-desalento parece de fato se verificar no período recente no
Brasil, tornando possivelmente mais útil analisar a taxa de desemprego que considera os
desalentados.
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