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Incerteza em Alta
Depois da OCDE, foi a vez do FMI reduzir suas projeções de crescimento para a economia
mundial. Agora o Fundo projeta expansão de 3% para este ano, a menor taxa desde a Grande
Crise Financeira, acelerando para 3,4% ano que vem. A retomada em 2020, porém, está na
dependência de uma melhora de desempenho em alguns emergentes: Brasil, México, Rússia,
Argentina, Turquia, irã e Venezuela, em especial. Para a China, cujo PIB cresceu “apenas” 6% no
terceiro trimestre deste ano, o FMI projeta expansão de 5,8% em 2020. Para as economias
avançadas, o FMI espera um ano novo tão desanimador quanto 2019, com o PIB crescendo
1,7% nos dois anos.
A elevada incerteza é provavelmente a principal causa dessa desaceleração, que é liderada pela
contração da indústria de transformação, por sua vez puxada pelo menor crescimento do
investimento corporativo e do comércio internacional. A incerteza elevada reflete em grande
parte crises geopolíticas, como a guerra comercial e tecnológica entre os EUA e a China, a saída
do Reino Unido da União Europeia, os protestos em Hong Kong e o conflito entre o Irã, de um
lado, e os EUA e seus aliados, de outro.
Porém, há também muita incerteza sobre como o mundo desenvolvido vai lidar com o desafio
de repensar as políticas de estímulo à demanda agregada. Há o reconhecimento de que o
espaço para novos estímulos monetários é reduzido e que em alguns lugares a política
monetária muito expansionista, depois de tanto tempo em ação, já está sendo
contraproducente. Isso pois os rendimentos muito baixos de ativos financeiros, fruto da
repressão financeira capitaneada pelos bancos centrais, desestimulam o consumo, dada a
necessidade de poupar mais, e reduzem o crescimento da produtividade, por permitir a
sobrevivência de empresas ineficientes e diminuir a pressão sobre os gestores por buscar mais
eficiência.
Mas o que colocar no lugar desse modelo de política econômica com que o mundo se
acostumou ao longo do último decênio? De diferentes correntes acadêmicas ao presidente do
Banco Central Europeu (BCE), a alternativa preferida é o aumento do gasto público financiado
por emissões monetárias. Assim, os bancos centrais continuariam imprimindo dinheiro ao ritmo
de dezenas de bilhões de dólares e euros por mês, mas, em vez de usar esses recursos para
comprar ativos financeiros, o foco seria o gasto público. Em essência, a política adotada pelo
Japão desde os anos 1990.
A incerteza cresce com as dúvidas sobre como essas ideias vão transitar da academia para o
mundo político. Na Europa, onde o estímulo fiscal parece mais necessário, há sérias limitações
ao aumento dos déficits públicos. Não é trivial saber, por exemplo, como se daria a coordenação
entre os 19 membros da área do euro a respeito de quem pode gastar, como o dinheiro fluirá
do BCE para os tesouros nacionais, e como isso vai afetar o sistema de reservas bancárias – em
especial dado o risco de desequilíbrios adicionais no sistema do Target2 (Trans-European
Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System).
Assim, um risco não trivial é que a política fiscal não mude por enquanto e acabe havendo uma
desaceleração econômica mais acentuada, que leve à eventual alta do desemprego, tornando
ainda mais acaloradas as divisões que existem dentro dos diversos países. Isso aumentaria a
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popularidade de candidatos populistas. Um bom exemplo é o que pode ocorrer em 2020 nos
EUA, onde se desenha um cenário de disputa entre candidatos com propostas radicais, à direita
e à esquerda, com Donald Trump, pelos republicanos, e Elizabeth Warren, pelos democratas. A
eleição de um ou de outro terá consequências muito diferentes para as empresas e é provável
que isso leve a uma desaceleração ainda mais forte do investimento corporativo. Assim, pode
ser que um aumento mais significativo do gasto público tenha de aguardar a realização de novas
eleições e se dê em um contexto de aumento do nacionalismo e de novas retrações do gasto
privado.
Esse cenário externo tem tido influência importante sobre os desenvolvimentos recentes na
economia brasileira. Em especial, o ambiente externo de inflação e juros baixos tem ajudado
bastante em trazer para baixo esses dois indicadores também no Brasil: como discutido neste
Boletim, 2019 deve trazer surpresas positivas nessas duas áreas. Por outro lado, a incerteza
elevada, a retração da indústria de transformação em nível mundial, e a forte desaceleração do
comércio e do PIB mundiais têm ajudado a conter a retomada da atividade econômica no Brasil.
Não é claro quão politicamente sustentável é essa estabilidade em que a inflação e os juros são
baixos mas o PIB cresce pouco e o desemprego não cede. O FMI projeta expansão de 0,9% para
o PIB do Brasil este ano, acelerando para 2% em 2020. Mesmo que essa projeção se confirme,
o PIB brasileiro fecharia o próximo ano abaixo do patamar atingido no início de 2014. Isso
significaria amargar mais um ano de desemprego elevado e receitas tributárias contidas. Nesse
cenário, a pressão por estímulos fiscais tenderia a crescer, especialmente se esse virasse o novo
padrão nas economias avançadas.
É pouco claro como essa pressão seria acomodada pelo mundo político. Aqui é preciso ter em
mente as experiências do México, em 2018, e da Argentina, em 2019, quando os eleitores
optaram por guinadas populistas à esquerda. Qualquer sinal de que o país possa caminhar nessa
direção faria a incerteza aumentar ainda mais.
Não deixa de ser irônico, portanto, que o Brasil esteja se tornando um país mais normal justo
quando o mundo caminha para um novo normal que ninguém sabe bem como será.
No mais, esta edição do Boletim Macro IBRE inclui os seguintes destaques:
1)
A seção sobre atividade econômica aponta que, apesar do fraco desempenho dos
indicadores da atividade em agosto, a expectativa de aceleração em setembro pode dar um
alívio no saldo total do terceiro trimestre. O resultado mais favorável em setembro deve ser
motivado pelo início da liberação dos recursos do FGTS e pelo maior número de dias úteis em
relação ao mesmo mês do ano passado, além da base de comparação mais deprimida. À luz dos
indicadores referentes a julho e agosto, e de nossas expectativas para setembro, projetamos
crescimento do PIB no terceiro trimestre de 0,4% TsT (1% AsA). Para o ano de 2019, nosso
cenário base é de crescimento de 1,1%. (Seção 1)
2)
Em setembro, os indicadores de confiança mantiveram a tendência de lenta
recuperação iniciada em junho. As percepções sobre a situação atual avançaram, sustentando
o cenário de crescimento no terceiro trimestre. As expectativas se comportaram de forma
errática ao longo do trimestre, mas a manutenção da trajetória de crescimento econômico e a
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perspectiva de liberação de recursos do FGTS e PIS/PASEP parecem ter colaborado para alguma
melhora em setembro. Os níveis ainda elevados de incerteza econômica – que voltou a subir
no bimestre agosto-setembro, desta vez sob influência majoritariamente externa –, têm atuado
para moderar o otimismo. (Seção 2)
3)
Em relação ao mercado de trabalho, a estagnação da taxa de desemprego no mês de
agosto reforça a expectativa de uma retomada lenta do mercado de trabalho, que segue com
uma composição do emprego concentrada em ocupações informais e com baixos salários. As
projeções do FGV/IBRE refletem essa tendência, seguindo o desempenho da atividade
econômica, com baixo crescimento da renda e queda muito gradual do desemprego. Nossa
projeção da taxa de desemprego para setembro é de 11,6% e, para a média anual, mantemos
11,9% para 2019 e 11,5% para 2020. Já a projeção para o saldo de emprego formal acumulado
em 2019 é de 593 mil vagas. (Seção 3)
4)
Na seção fiscal, discute-se que o crescimento do endividamento público, tanto no
conceito bruto (passivos) quanto no líquido (passivos, descontados os ativos), tem
desacelerado. A mudança na sua composição, algumas decisões políticas (ex.: liquidação
antecipada da dívida de bancos públicos com o Tesouro) e a substancial redução da taxa básica
de juros foram decisivas para essa desaceleração. Além disso, no período recente a intensa
desvalorização cambial contribuiu bastante para essa dinâmica. Em agosto de 2019, a dívida
líquida do setor público (DLSP) alcançou 54,8% do PIB: um aumento de 0,7 ponto percentual do
PIB em relação ao observado um ano antes. Este leve aumento contou com importante ajuda
da desvalorização do real, que contribuiu positivamente com -1.1 p.p. no período. Quando
olhamos para os fatores condicionantes do endividamento bruto, observa-se uma contribuição
de menor magnitude da desvalorização cambial, isso porque mais de 85% da dívida bruta do
governo geral (DBGG) são dívida interna. (Seção 4)
5)
Com relação à inflação, esta continua sendo um elemento positivo do cenário
macroeconômico. As estimativas para o IPCA de outubro são de uma taxa em torno de zero. Há
novo espaço para o recuo de preço dos alimentos; entre bens duráveis, semiduráveis, nãoduráveis e monitorados não há sinal de pressão inflacionária significativa. O Índice de Preços ao
Produtor Amplo (IPA), por sua vez, aponta alta de 0,77% em outubro, após duas quedas
consecutivas. Mas tal variação terá pouca influência no IPC. A tendência de desaceleração do
IPCA permanece, deixando o caminho aberto para novos cortes na taxa Selic. (Seção 5)
6)
Na seção de política monetária, nosso analista argumenta que a inflação corrente está
no chão e as expectativas inflacionárias em baixa. As implicações dessas constatações para a
condução da política monetária, porém, não são imediatas. É preciso examinar também, e
principalmente, as projeções oficiais de inflação – variáveis que, no regime de metas, funcionam
como targets intermediários. A esse respeito, os números recentes são animadores, pois as
projeções para 2020 encontram-se entre 3,4% e 3,8%, dependendo das hipóteses sobre juros e
câmbio (a meta é 4%). Inflação corrente bastante baixa e expectativas inflacionárias em queda
poderão produzir projeções ainda mais modestas de inflação. Na medida em que isto se
confirme, poderemos ver a taxa Selic se aproximar de 4%, em termos nominais. (Seção 6)
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7)
Na seção do setor externo, nosso analista destaca que, ao incorporar novas
metodologias, fontes de dados e pesquisas, o Banco Central reescreveu a história recente do
balanço de pagamentos brasileiro. Com essa mudança, descobre-se que, para um mesmo
crescimento do PIB, nossa economia trabalha com um déficit em conta corrente bem mais
elevado. Combinando esse “novo passado” e a atualização mais recente dos fundamentos
externos, o FGV/IBRE estima um déficit de US$ 39 bi (-2,1% do PIB) em 2019 e de US$ 44 bi
(-2,5% do PIB) em 2020. (Seção 7)
8)
Na seção internacional, o tema é a desaceleração da economia norte-americana. Apesar
do desempenho no primeiro semestre estar longe de ruim, as exportações americanas
provavelmente refletiram o impacto negativo da guerra comercial. O investimento também
caiu no segundo trimestre em comparação ao trimestre anterior. Apesar da avaliação do
mercado de que há uma grande probabilidade de a economia entrar em recessão, nosso
analista não aposta nesse cenário, mas em um pouso suave. No próximo ano, o crescimento
americano deve rodar em algum nível entre 1,5% e 2%. (Seção 8)
9)
Por fim, a seção Em Foco, de autoria dos pesquisadores Laísa Rachter e Tiago Martins,
analisa o prêmio do rendimento no setor formal. (Seção 9)

Armando Castelar Pinheiro

5
Boletim Macro

Outubro de 2019

1. Atividade Econômica
Após decepcionar em agosto, atividade econômica deve ganhar fôlego a partir de setembro
Os indicadores da atividade econômica
exibiram fraco desempenho em agosto.
Apesar do ligeiro avanço na margem,
tanto a indústria de transformação
quanto a extrativa registraram queda na
comparação com o ano anterior. O
comércio varejista também surpreendeu
negativamente com o avanço interanual
de apenas 1,4%. A Pesquisa Mensal dos
Serviços (PMS) exibiu desaceleração no
setor, puxada principalmente pela
retração nos transportes e serviços
profissionais. A queda de 0,7% do
indicador de atividade econômica do
Banco Central (IBC-Br) em agosto refletiu
o desempenho anêmico generalizado
entre os setores.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tabela 1: PIB: Projeções

Contudo, a expectativa é de aceleração
em setembro, motivada pelo início da
liberação dos recursos do FGTS, pelo
Fonte e Elaboração: IBRE/FGV
maior número de dias úteis quando
comparado ao mesmo mês do ano
passado, além da base de comparação
mais deprimida. Indicadores antecedentes para a indústria de transformação e varejo sinalizam
avanço em setembro, configurando um importante alívio para a atividade econômica no
terceiro trimestre. Pelo lado da indústria, a produção de veículos, divulgada pela Anfavea,
cresceu 10,2% na comparação com setembro do ano passado. O fluxo pedagiado de veículos
pesados nas estradas aumentou 4,8%, e a expedição de papelão ondulado cresceu 1,9%. Pelo
lado do varejo ampliado, houve crescimento de 12,6% das vendas de veículos, segundo dados
da Fenabrave.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

À luz dos indicadores referentes a julho e agosto e de nossas expectativas para setembro, nossa
projeção de crescimento do PIB do terceiro trimestre é de 0,4% TsT (1% AsA). Para o ano de
2019, nosso cenário base é de crescimento de 1,1%.
A ligeira revisão baixista em nosso cenário de crescimento para o terceiro trimestre (de 1,1%
para 1% AsA e de 0,5% para 0,4% TsT) foi decorrente do desempenho aquém do esperado em
agosto no setor de serviços. Por esse motivo, revisamos o crescimento do setor de 1,4% para
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1,2% AsA e de 0,6% para 0,4 TsT. Ainda assim, os destaques positivos do PIB no terceiro
trimestre devem ser a agropecuária e os serviços, enquanto o destaque negativo ficará com a
indústria, puxada pelos desempenhos ruins da indústria de transformação e da extrativa.
Pelo lado da demanda, permanece a importante contribuição do consumo das famílias para o
crescimento, tanto no terceiro trimestre quanto no ano, já considerando os efeitos do aumento
da massa salarial ampliada com a liberação dos recursos do FGTS.
Uma importante fonte de revisão do PIB pelo lado da demanda foi a mudança na série histórica
do Balanço de Pagamentos brasileiro realizada pelo Banco Central. Na seção sobre setor
externo, o pesquisador Livio Ribeiro discute em detalhes os aspectos dessa relevante revisão,
que acarretou modificações não só em nossas projeções para exportação e importação, mas
também para o investimento. O novo cenário contempla menos exportação, mais importação
e, consequentemente, mais investimento no terceiro trimestre. A significativa importação de
plataformas de petróleo em setembro contribuiu para inflar as estimativas de absorção de
máquinas e equipamentos e, em decorrência disso, o investimento.
O Gráfico 1 exibe o forte crescimento
interanual, de 116%, da importação de
bens de capital, que inclui plataformas
de petróleo em setembro, segundo
dados do ICOMEX/FGV. Ao excluí-las, o
crescimento seria de apenas 12%. Nossa
expectativa para o crescimento do
investimento este ano é de 2,7%, ao
passo que a estimativa excluindo
plataformas é de 2%.

Gráfico 1: ICOMEX: Importação de Bens de Capital
(crescimento interanual)

Fonte e elaboração: IBRE/FGV.
O diagnóstico do cenário atual para a
atividade econômica brasileira segue o
mesmo traçado nos últimos meses. Há uma lenta e contínua reação da demanda doméstica em
decorrência de modestos avanços nos indicadores de mercado de trabalho, aumento da
concessão de crédito, inflação e Selic em patamares historicamente baixos e renda adicional
promovida pelos desembolsos do FGTS. Entretanto, o cenário internacional mais desafiador,
especialmente com as novas turbulências relacionadas à proximidade das eleições presidenciais
na Argentina, contribui para a redução da demanda internacional e deterioração das condições
financeiras domésticas.

Silvia Matos e Luana Miranda
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2. Expectativas de Empresários e Consumidores
Confiança avança lentamente
Os
indicadores
de
confiança
mantiveram, em setembro, a tendência
de recuperação lenta iniciada em junho.
Neste período, o Índice de Confiança
Empresarial (ICE) acumulou alta de 2,2
pontos, alcançando 94,1 pontos, e o
Índice de Confiança dos Consumidores
(ICC) subiu 3,1 pontos, indo a 89,7
pontos. Ambos os índices permanecem
em níveis inferiores à neutralidade (100
pontos), e refletem uma combinação de
insatisfação com a situação corrente e
neutralidade em relação ao futuro
próximo.

Gráfico 2: Confiança de Consumidores e Empresários
(Com ajuste sazonal)

Fonte e elaboração: IBRE/FGV.

O tímido avanço do ICE em setembro
(0,1 ponto) foi influenciado pelo aumento discreto do otimismo nos segmentos do Comércio e
de Serviços com a perspectiva de liberação dos recursos do FGTS e PIS/PASEP. O índice de
Expectativas Empresariais subiu 0,6 ponto, para 101,6 pontos. No caso dos consumidores, o
Índice de Expectativas avançou 1,5 ponto, para 98,7 pontos, após dois meses de queda. Com
relação aos indicadores que refletem a situação atual, houve estabilidade no meio empresarial
e queda entre os consumidores (-1,3 ponto), um possível reflexo das dificuldades ainda
encontradas no mercado de trabalho.
Tabela 2: Evolução Trimestral da Confiança (diferença em pontos da média trimestral em relação ao
trimestre anterior, dados com ajuste sazonal)

Fonte e elaboração: IBRE/FGV.

Sob a ótica trimestral, houve avanço no terceiro trimestre em relação ao trimestre anterior.
Dentre os setores que integram o ICE, apenas a confiança da Indústria recuou, em 1,6 ponto.
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Apesar de ainda ser o setor com o menor nível de confiança, a Construção foi o que mais
avançou, ao registrar alta de 4,7 pontos. Neste setor, após um início de ano conturbado, as
expectativas das empresas que atuam nos mercados comercial e residencial melhoraram nos
últimos meses e estão puxando o índice. Entre as empresas participantes de programas como
o PAC ou Minha Casa Minha Vida houve piora durante boa parte do ano e uma tímida
recuperação nos últimos meses.
A confiança do Comércio subiu 3,3 pontos no terceiro trimestre, com avanço significativo nas
expectativas com as vendas, refletindo otimismo moderado com a liberação de recursos do
FGTS. A Sondagem do Comércio apurou que, entre as empresas otimistas com o impacto do
FGTS, o indicador regular de vendas previstas supera expressivamente o das demais, como
mostra a Tabela 3. Resultado análogo ocorre no setor de Serviços, com o indicador de
expectativas com a evolução da demanda.
Tabela 3: Impacto da Liberação do FGTS e PIS/PASEP nos Indicadores

Fonte e elaboração: IBRE/FGV.

Entre os consumidores que possuem recursos do FGTS para sacar, as expectativas também são
relativamente mais favoráveis. A alta do Indicador de Ímpeto de Compras, no entanto, deve ser
interpretada com alguma cautela em função do aumento recente da volatilidade deste
indicador e da manutenção de níveis ainda elevados de incerteza econômica. O Indicador de
Incerteza Econômica do FGV/IBRE, que voltou a subir em setembro, demonstra que esta tem
contribuído para conter as expectativas tanto de consumidores quanto de empresários. Em
setembro, a alta da incerteza foi influenciada majoritariamente por fatores externos, como a
guerra comercial entre China e Estados Unidos e a expectativa de desaceleração do crescimento
mundial para 2020. Mas questões internas, como dúvidas em relação às reformas por vir
(administrativa e tributária) e quanto ao ritmo de crescimento da economia também
contribuíram para manter a incerteza elevada.
Em síntese, houve, no terceiro trimestre, uma melhora discreta das percepções em relação à
situação atual e das expectativas, que avançaram na ponta sob influência da liberação dos
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recursos do FGTS. O efeito da melhora do ambiente de negócios sobre as expectativas tem sido
moderado pela manutenção de níveis ainda elevados de incerteza.
Aloisio Campelo e Viviane Seda Bittencourt

3. Mercado de Trabalho
A taxa de desemprego deixou de cair e a informalidade ainda domina
A taxa de desemprego interrompeu a trajetória de queda registrada nos últimos meses pela
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua). No trimestre
encerrado em agosto, a taxa de desemprego ficou em 11,8% – são 12,6 milhões de pessoas
ainda buscando uma vaga, segundo os dados do IBGE. No mesmo trimestre do ano anterior,
essa taxa era de 12,1%. Já a taxa de desemprego corrigida pela sazonalidade ficou em 11,9% no
mês de agosto, contra 11,8% no mês anterior. O resultado ficou acima das expectativas do
FGV/IBRE, que projetou uma taxa de desemprego de 11,6% para o mês de agosto, e acima da
mediana do mercado, de 11,7%.1
Como reforçado nas últimas edições do Boletim Macro, o aumento da população ocupada se
deve principalmente ao aumento da informalidade no mercado de trabalho, que atingiu seu
nível recorde no mês de agosto. Segundo a PNAD, 41,4% da população ocupada se encontra na
informalidade e 87,1% dos 684 mil novos ocupados no trimestre móvel entraram no mercado
de trabalho pela via informal.2
A expansão da informalidade é liderada pelo aumento de trabalhadores por conta própria (sem
CNPJ). Em seguida, as maiores contribuições da variação da população ocupada vêm de
trabalhadores do setor privado sem carteira assinada (exclusive trabalho doméstico) e conta
própria com CNPJ. Os dados da PNAD indicam ainda que a participação do emprego no setor
privado com carteira voltou a cair em agosto. Como mostra o Gráfico 3, a recuperação da crise
econômica a partir de 2017 ainda não foi capaz de devolver os postos de trabalho com carteira
assinada destruídos ao longo da crise. O fechamento de postos com carteira induziu os
trabalhadores a migrar ao setor informal, e essa tendência se mantém mesmo diante de um
cenário de recuperação gradual da atividade econômica.
Por um lado, essa tendência reflete as mudanças estruturais ocorridas no mercado de trabalho
no Brasil e no restante do mundo advindas do surgimento de novas formas de trabalho, tais
como os aplicativos para transporte e entregas, e pela automação, que acabam induzindo a
trabalhos sem vínculos empregatícios convencionais. Contudo, outras evidências sugerem que
esse aumento da informalidade está potencialmente associado à precarização do trabalho.
Mediana das projeções calculadas pela plataforma Bloomberg.
Nesse grupo estão os trabalhadores sem carteira assinada (empregados do setor privado e domésticos), os sem CNPJ
(empregadores e por conta própria) e os sem remuneração (auxiliam em trabalhos para a família).
1
2
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Gráfico 3: Contribuição do Crescimento da População Ocupada por Status Ocupacional

Fonte: Pnad Contínua Mensal / IBGE. Elaboração: IBRE/FGV.

Como destacado na seção Em Foco deste mês, a informalidade está associada a baixa
produtividade e menores rendimentos do trabalho. E trabalhadores informais compõem quase
a totalidade dos trabalhadores nos grupos de baixa renda – representados pelos 25% com
menor rendimento do trabalho. Adicionalmente, os dados da PNAD Contínua sugerem que os
desempregados que conseguiram um trabalho no setor informal no último ano recebem
rendimentos menores que os desempregados que transitaram para trabalhos formais ou
pessoas que já estavam inseridas no mercado de trabalho informal.
Vale ressaltar que os dados do saldo de postos formais de trabalho divulgados pelo Caged para
setembro sinalizaram uma conjuntura corrente mais positiva para o mercado de trabalho
formal – foi o melhor resultado para esse mês desde 2013. Como o dado representa o universo
do setor privado com carteira, podemos ser um pouco mais otimistas com o desempenho
emprego formal nesse mês.
Outro indicador que reforça que o aumento da população ocupada está ancorado em trabalhos
de baixa qualidade é a estagnação da renda do trabalho. A renda média real do trabalhador foi
de R$ 2.298 no trimestre encerrado em agosto. O Gráfico 4 decompõe a massa salarial em
população ocupada e rendimento habitual de todos os trabalhos. A massa de renda real
habitual paga aos ocupados somou R$ 209,89 bilhões, alta de 1,8% quando comparada com o
mesmo período do ano anterior. Desde o trimestre terminado em março, a massa de
rendimento apresenta trajetória de queda, sendo a grande parte explicada pela queda do
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rendimento. Desde o trimestre móvel
terminado em maio, o rendimento tem
crescimento interanual próximo de zero
ou negativo.

Gráfico 4: Decomposição da Massa Salarial

Desde a crise econômica, a qualidade do
mercado de trabalho segue se
deteriorando, a despeito da gradual
melhora no emprego este ano. Além dos
indicadores de composição do emprego
e rendimentos, a capacidade ociosa no
mercado de trabalho continua sendo
um problema. Ressalta-se a parcela de
Fonte: Pnad Contínua Mensal / IBGE. Elaboração:
IBRE/FGV.
trabalhadores com jornada inferior a 40
horas semanais por falta de
oportunidade para se ocupar mais. O contingente de pessoas subocupadas já alcançou mais de
7,4 milhões de brasileiros. Do trimestre até maio para o período até agosto, houve um aumento
de 7 mil pessoas na população nessa condição. Em um ano, o país ganhou mais 568 mil pessoas
subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas.
Em resumo, a taxa de desocupação ficou estagnada no mês de agosto, o que reforça a
expectativa de uma retomada lenta dos indicadores de mercado de trabalho, que segue com
uma composição do emprego voltada para informalidade e baixos salários. As projeções do
FGV/IBRE refletem a análise acima, de que a recuperação do mercado de trabalho seguirá lenta,
com baixo crescimento da renda e queda muito gradual do desemprego. Nossa expectativa é
que o desemprego continue se reduzindo lentamente, seguindo o desemprenho da atividade
econômica. Nossa projeção para a taxa de desemprego para setembro é de 11,6%. Para o saldo
de emprego formal nesse mês, tínhamos projetado 135 mil vagas, abaixo dos números
divulgados pelo Caged, de 157,2 mil, mas acima da mediana do mercado, de 129 mil vagas. Por
ora, nossa projeção para a taxa de desemprego média é mantida em 11,9% para 2019 e 11,5%
para 2020. Já a projeção para o saldo de emprego formal acumulado no ano de 2019 é de 593
mil vagas.
Laisa Rachter

4. Inflação
Mais um mês de inflação baixa...
Após registrar queda em setembro, as estimativas para o IPCA de outubro mais uma vez
antecipam taxa em torno de zero. A contribuição mais importante para esses resultados parte
do grupo Alimentação e Bebidas. Entre maio e setembro, a taxa desta classe de despesa
acumula queda de 1,6% e as estimativas para outubro indicam que há espaço para um novo
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recuo nos preços dos alimentos, o que pode aprofundar ainda mais a deflação acumulada desde
maio.
Entre os alimentos, as quedas parecem mais concentradas entre os produtos in natura. Dos 27
subitens pertencentes a essa categoria, 21 registram queda em suas taxas de variação
acumuladas entre maio e setembro. Já entre os alimentos industrializados, a estatística
tampouco é muito desfavorável. Dos 126 subitens, 48% registraram queda em suas taxas de
variação acumuladas nos últimos 5 meses. Isso mostra que a queda nos preços dos alimentos é
generalizada e vem exercendo destacada influência nos últimos resultados do IPCA.
Decompondo o IPCA em grupos especiais, verifica-se que nos últimos 12 meses nenhum
acumula aumento real. Entre os bens duráveis, ainda que pese a desvalorização cambial e o
recuo da taxa Selic – situações que podem pressionar os preços pelo custo e pela demanda – a
taxa acumulada em 12 meses chegou em setembro de 2019 a 1,4%, menor patamar desde
outubro de 2018, quando registrava alta de 1,2%. Já a taxa em 12 meses para produtos
semiduráveis vem acelerando nos últimos quatro meses. No entanto, sua taxa acumulada,
1,1%, é a menor quando comparada aos demais grupos. Por fim, os bens não-duráveis e
monitorados acumulam alta de 2,9%, idêntica à registrada pelo IPCA nos últimos 12 meses. Não
há, portanto, grupo que exerça destacada pressão inflacionária.
As simulações diárias promovidas pelo Monitor da Inflação indicam que a inflação seguirá em
torno de zero em outubro. Para o IPCA-15, previu-se ausência de variação. Já para o IPCA, as
simulações preveem taxa negativa de 0,06%, resultado próximo ao apurado em setembro.
Já o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) da FGV, após duas quedas consecutivas, registrou
alta de 0,77% em outubro, pela versão IPA-10. A aceleração do IPA ocorreu em duas das três
classes de despesa que dividem o índice: matérias-primas brutas, cuja taxa passou de -1,9%
para 2,2% e bens intermediários, que registrou alta de 1,3%, ante -0,1%, em setembro. No
primeiro caso, o grupo foi influenciado pela aceleração da taxa de três itens de peso: minério
de ferro (de -12,0% para 4,2%), milho (de -1,3% para 5,3%) e suínos (de -7,2% para 5,6%). Já
entre os bens intermediários a aceleração não veio por pressão generalizada, mas por reajustes
nos preços de combustíveis e lubrificantes para a produção, cuja variação média passou de
-0,6% para 7,4%.
Entre os bens finais, a taxa sofreu leve desaceleração passando de 0,09% para 0,04%,
recebendo neste grupo a influência dos alimentos in natura, cujos preços caíram 5,3% em
outubro, ante queda de 1,6% em setembro.
As fontes de pressão que aceleraram o IPA terão pouca influência no IPC, não antecipando neste
resultado nenhum movimento que possa alterar a continuidade da desaceleração da taxa em
12 meses do IPCA, a qual se encontra em 2,89%, mas que poderá logo passar para 2,37%, se
confirmada queda de 0,06% do IPCA em outubro. Incluindo as estimativas, ainda preliminares,
para novembro e dezembro, o índice oficial tende a fechar 2019 abaixo de 3%.
Desse modo, a inflação não oferece desafio a política monetária que pode continuar a sua
trajetória de corte da taxa Selic, para a qual já podemos esperar que chegue a 4,5% até o final
do ano.
André Braz
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5. Política Monetária
Até onde irá o ciclo de queda de juros no Brasil?
Ficou difícil prever até onde irá o atual ciclo de queda da taxa básica de juros no Brasil.
Fundamentalmente, a dificuldade tem a ver com o desempenho recente do processo
inflacionário.
Quando se examina o comportamento mensal do ritmo de crescimento de preços, saltam aos
olhos os resultados dos últimos cinco meses. Nesse período, a taxa média mensal de variação
do IPCA pleno ficou em 0,08%, o que corresponde a praticamente 1% ao ano. Refazendo-se as
contas, considerando-se apenas os preços livres, a média mensal nesses mesmos cinco meses
indica uma deflação de 0,04%. A Tabela 4 traz um resumo dessas estatísticas.
Fica claro, portanto, que a inflação
corrente está no chão. Números
Tabela 4: Inflação: IPCA e Preços Livres (%). Últimos Cinco
excelentes. Boa notícia para uma
Meses
economia que luta com tantos
outros problemas. Contudo, as
implicações desses números para a
condução da política monetária não
são imediatas. Nenhum banco
central tem por base apenas a
inflação do momento quando
raciocina sobre a trajetória de juros
que
pretende
seguir
no
cumprimento de suas metas. Isto é
especialmente verdade quando se
trata de um regime de inflation
targeting.
Dada
a
habitual
defasagem com que opera a política
monetária e o fato de que, devido à
Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV
presença de choques, os preços
nunca respondem exatamente
como previsto às ações do banco central, o regime de metas de inflação deve ser visto como
um regime de metas de projeção de inflação. Nesse caso, as projeções funcionam como meta
intermediária.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sendo assim, é fundamental examinar as projeções oficiais de inflação para o período relevante
em análises de política monetária. Como se sabe, o Banco Central do Brasil divulga suas
projeções sob quatro cenários distintos. De acordo com as últimas informações disponíveis,
para 2020, os números projetados oscilam entre 3,4% e 3,8%, dependendo das hipóteses sobre
juros e câmbio, significativamente abaixo, portanto, da meta de 4,0% para o referido ano. Não
resta dúvida sobre espaço para novas reduções da taxa Selic. O duro é saber que espaço é esse.
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Inflação corrente praticamente no chão
sugere a possibilidade de as projeções
Gráfico 5: Mediana das Expectativas de Mercado:
oficiais de crescimento dos preços serem
Inflação 2019 e 2020
revistas para baixo, permitindo ao BC reduzir
a taxa Selic. Isto é particularmente verdade
quando se nota que, em razão do
comportamento corrente dos preços, as
estimativas para inflação têm cedido ainda
mais. Para 2019, por exemplo, as
expectativas
Focus
têm
caído
sistematicamente desde o final de maio,
quando estavam em 4,07%. No começo de
agosto chegaram a 3,8%. Desde então foram
dez quedas consecutivas, até atingirem os
Fonte: Focus/BCB. Elaboração: IBRE/FGV.
atuais 3,28%. No tocante a 2020, as
expectativas vieram de 3,9% no final de
agosto para os atuais 3,73%. O Gráfico 5
mostra a trajetória das expectativas para esses dois anos.
Inflação corrente bastante baixa e expectativas inflacionárias em queda poderão produzir
projeções ainda mais modestas de inflação, especialmente para 2020. Na medida em que isto
se confirme, poderemos ver a taxa Selic chegar a algo próximo de 4,0% em termos nominais.
Com base nas informações atualmente disponíveis, não parece absurdo raciocinar dessa
maneira.
José Júlio Senna

6. Política Fiscal
Impacto da desvalorização cambial na dinâmica da dívida pública
O endividamento público, tanto no conceito bruto (passivos) quanto no líquido (passivos,
descontados os ativos), tem apresentado certa desaceleração em sua velocidade de
crescimento – Gráfico 6. A mudança na composição, algumas decisões políticas (ex.: liquidação
antecipada da dívida de bancos públicos com o Tesouro) e a substancial redução da taxa básica
de juros foram decisivas para essa desaceleração. Além disso, no período recente a intensa
desvalorização cambial da moeda nacional teve um papel muito importante nessa dinâmica.
Assim, o objetivo deste artigo é decompor o endividamento público, visando a identificar, entre
outros fatores, o impacto da desvalorização cambial na dinâmica de crescimento da dívida
pública.
Para esta análise, importa destacar que a desvalorização cambial possui efeitos distintos sobre
o endividamento a depender do conceito analisado, se bruto ou líquido. Quando olhamos
apenas para os passivos do governo (dívida bruta), uma desvalorização cambial tende a
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aumentar a dívida. Já quando
descontamos os ativos (dívida líquida),
como o Brasil possui um volume muito
expressivo de reservas internacionais
(em
moeda
estrangeira),
uma
desvalorização cambial tende a reduzir o
endividamento.

Gráfico 6: Evolução da Dívida Bruta do Governo Geral e
Líquida do Setor Público (% do PIB)

Em agosto de 2019, a dívida líquida do
setor público (DLSP) alcançou 54,8% do
PIB, o que representa uma redução de
0,9 ponto percentual do PIB em relação
ao observado no mês imediatamente
anterior. Esta redução teve como
Fonte: BCB. Elaboração: IBRE/FGV.
principal fator
condicionante
a
desvalorização cambial, que contribuiu
com -1,6 ponto percentual do PIB. Olhando para o resultado anual (agosto contra dezembro do
ano passado), também se observa uma expressiva contribuição da desvalorização cambial para
a desaceleração do endividamento líquido – contribuiu com -1,1 p.p. em uma expansão de 0,7
p.p. da DLSP. Haja visto outros fatores, este é o que mais tem contribuído na direção de reduzir
o endividamento líquido do setor público – Gráfico 7.
Como antes dito, este resultado deriva
do forte acúmulo de reservas
Gráfico 7: Composição da Variação da DLSP - 2018 x
Ago/19 (em % do PIB e em p.p. do PIB)
internacionais ocorrido entre 2005 e
2012. Todavia, outra questão que sofre
influência dos movimentos cambiais e,
consequentemente, afeta a dívida
pública, são as operações de swaps
cambiais realizadas pelo Banco
Central.3 Em agosto de 2019, o estoque
de reservas internacionais foi de US$
386,5 bilhões. Em moeda local, a
Fonte: BCB. Elaboração: IBRE/FGV.
rentabilidade
das
reservas
internacionais no mês foi de R$ 156,3
bilhões (no acumulado do ano foi de R$ 157,3 bi). Já o resultado das operações com swaps

Para detalhes de como funcionam as operações de swaps cambiais, ver seção 4.3 da edição de julho de 2018 do relatório de
acompanhamento fiscal (RAF) da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal (IFI). Disponível em:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/543844/RAF18_JUL2018.pdf
3

16
Boletim Macro

Outubro de 2019

cambiais foi de perda para o Banco Central de R$ 21,2 bilhões no mês de agosto e de perda de
R$ 13,4 bilhões no acumulado do ano.
Quando olhamos para os fatores
condicionantes
do
endividamento
Gráfico 8: Composição da Variação da DBGG - 2018 x
Ago/19 (em % do PIB e em p.p. do PIB)
bruto, observa-se uma contribuição de
menor magnitude da desvalorização
cambial, isso porque mais de 85% da
dívida bruta do governo geral (DBGG)
corresponde à dívida interna. Assim, o
único
fator
condicionante
que
contribuiu para que a dívida não
crescesse tanto foi o efeito PIB
Fonte: BCB. Elaboração: IBRE/FGV.
(denominador do indicador),4 conforme
destacado no Gráfico 8. Embora os juros
nominais sejam o principal fator
condicionante para a expansão da dívida bruta, os mesmos têm melhorado, em linha com
redução da taxa básica de juros.
Em termos prospectivos, é difícil definir um cenário para o endividamento líquido, dado a forte
influência que o câmbio desempenha sobre o indicador. Seja devido às incertezas quanto à
direção cambial, seja devido ao desconhecimento quanto à decisão do Banco Central diante
deste cenário. Dito de outra forma, decisões de compra/venda de reservas internacionais e/ou
alterações nas operações com swaps cambiais podem alterar expressivamente o cenário futuro.
Vilma Pinto e Matheus Rosa

7. Setor Externo
Até o passado é incerto
Na divulgação dos resultados do setor externo de agosto de 2019, o Banco Central incorporou
mudanças que reescreveram a história recente do Balanço de Pagamentos brasileiro. Novas
pesquisas e fontes de dados lançaram outras luzes na análise das transações entre residentes
e não-residentes, oferecendo uma compreensão não só mais ampla como, principalmente,
mais precisa de nossa situação externa.
Os maiores aprimoramentos ocorreram em transações feitas totalmente no exterior, ou seja,
trocas entre residentes e não-residentes que não cruzaram, em momento algum, as fronteiras
brasileiras. Como exemplo, um serviço pago no exterior (tal como um projeto de engenharia ou

Importa destacar que a liquidação antecipada de empréstimos por parte dos bancos públicos ao Tesouro contribuiu, de forma
acumulada, com mais de 5 p.p. para a redução da DBGG.
4
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pagamento de juros sobre dívida) utilizando receita de exportação não internalizada (ou seja,
que não foi trazida de volta ao país) passou a ser corretamente contabilizado.
Isto posto, observamos mudanças relevantes, seja na conta corrente ou na sua estrutura de
financiamento. É importante notar, no entanto, que não ocorreram mudanças na acumulação
de reservas. Entendendo o Balanço de Pagamentos como uma Tabela de Recursos e Usos entre
residentes e não-residentes, para cada nova operação contabilizada nos Usos (conta corrente
e amortização de dívidas), houve evento equivalente e na direção contrária nos Recursos
(investimento direto líquido, fluxos de portfólio, captações externas e outros fluxos de
financiamento),5 mantendo o resultado final.
Uma visão detalhada das revisões pode ser observada na Tabela 5, que compara inúmeras
rubricas em quatro cortes: (i) dez/16; (ii) dez/17; (iii) dez/18; e (iv) jul/19 (último ponto de dados
disponível antes das mudanças metodológicas). Escolhemos condensar certas rubricas para
facilitar a exposição. Todos os valores são acumulados em 12 meses, contabilizados em US$
bilhões, até o mês de referência.

Tabela 5: Conta Corrente e seu Financiamento (US$ bi, acumulado em 12 meses)

Fonte: BCB. Elaboração: IBRE/FGV.

5

Tal compensação denomina-se lançamento em partida dobrada.
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De imediato, percebe-se que as mudanças se concentram de 2017 em diante. Tal resultado
deriva do alcance das novas pesquisas e informações utilizadas – ao menos por enquanto, não
há sinal de revisão relevante nos valores anteriores a 2016.
Do lado dos Usos, as maiores revisões ocorreram na Conta Corrente, cujos resultados pioraram
fortemente. Amortizações de empréstimos de médio e longo prazo, a componente residual dos
Usos, mostraram-se realmente distintas somente nos últimos 12 meses.
Em 2017, o déficit em conta corrente mais que dobrou, saindo de (-)US$ 7,2 bi (-0,3% do PIB)
para (-)US$ 15 bi (-0,7% do PIB). Movimentos semelhantes, ainda que em menor magnitude,
ocorreram tanto em 2018 (de -0,8% do PIB para -1,2% do PIB) como até meados de 2019 (de
-1,3% do PIB para -1,7% do PIB).
A razão para esta piora está em maiores pagamentos feitos a não-residentes, especialmente de
juros (líquidos) e referentes à contratação de serviços no exterior. Percebe-se, também, que os
fluxos de transferências unilaterais (renda secundária) do exterior ao Brasil foram bem menores
do que anteriormente suposto.
De forma a manter o resultado global do balanço de pagamentos (definido na rubrica ativos de
reserva), exige-se compensação (aumento) nos Recursos. Uma análise detalhada dos novos
lançamentos deixa clara a enorme mudança na narrativa usual de financiamento da conta
corrente brasileira, calcada na comparação entre a conta corrente e os investimentos diretos.
Os fluxos de investimento direto líquido são muito menores do que o anteriormente suposto,
com reduções de US$ 12,2 bi em 2018 e de US$ 23 bi no acumulado até meados deste ano. Tal
diferença está totalmente concentrada nos investimentos estrangeiros no Brasil, em específico
na sub rubrica de empréstimos intercompanhia.6 No esteio dessas mudanças, fluxos de
portfólio bruto e captações também foram revistos, ainda que de forma muito menos intensa.
Se o déficit em conta corrente se mostrou maior e o financiamento por investimento direto
menor, onde ocorreu a compensação? Da forma como lemos o balanço de pagamentos, na
rubrica “Outros fluxos (incluindo erros e omissões)” – que inclui derivativos, fluxos financeiros
de curto prazo, discrepâncias contábeis e, especialmente relevante neste evento, créditos
comerciais e adiantamentos cambiais.
Com os novos dados e pesquisas utilizados, percebeu-se que havia uma acumulação crescente
e inconsistente de créditos comerciais ativos no balanço de pagamentos. De fato, os
exportadores consumiam tais recursos no exterior em operações feitas com não-residentes,
englobando não só os pagamentos de serviços (como dito anteriormente) como também
importações.

Mudanças nos sistemas contábeis e melhor acompanhamento das amortizações já realizadas levaram a uma redução
importante dessas operações
6
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Com créditos muito menores do que o anteriormente imaginado e ajustes adicionais em outras
linhas de financiamento, as saídas na rubrica “Outros fluxos” reduziram-se fortemente,
compensando tanto o maior déficit em conta corrente como a diminuição de outras fontes de
financiamento.
Explicadas as revisões metodológicas, falemos do futuro. Para tal, vamos voltar aos
fundamentos da conta corrente: (i) o diferencial de crescimento entre o mundo e o Brasil; 7 (ii)
os termos de troca;8 e (iii) a taxa de câmbio multilateral real.9
Desde nossa última atualização, observamos realizações mais desfavoráveis no comércio
mundial, combinando tanto sucessivas rodadas de guerra comercial como evidências cada vez
mais claras de desaceleração coordenada do crescimento global. Os sinais externos, no entanto,
não ganharam eco no crescimento brasileiro – não, ao menos, na mesma proporção. Desta
forma, o diferencial de crescimento já mostrou comportamento mais fraco do que o esperado
em 2019 e continuará em retração durante 2020.
Nos termos de troca, eventos pontuais mostraram-se mais duradouros ou mais intensos do que
esperávamos, maximizando relativamente os nossos preços de exportação. Com a
desaceleração do crescimento global, no entanto, preços de commodities passaram a operar
com claro viés de baixa. Para 2019, continuamos enxergando relativa estabilidade dos termos
de troca, ainda que levemente acima do anteriormente suposto. Já para o ano que vem, a
prostração do crescimento global sugere contração de nossos preços relativos.
Por fim, a taxa de câmbio manteve seu padrão recente de volatilidade, refletindo especialmente
os sucessivos choques do cenário externo, a incerteza prospectiva e, como pano de fundo, o
progressivo fortalecimento do dólar no mundo.
Em termos nominais, nossa moeda se manteve acima de R$ 4,10/US$ durante os últimos
meses, sem sinais consistentes de moderação nas cotações. Ainda que enxerguemos alguma
apreciação até o fim de 2019, as cotações elevadas do ano levarão a taxa de câmbio multilateral
real a uma pequena depreciação em relação a 2018.
Para 2020, nossos modelos enxergam duas dinâmicas distintas – uma apreciação contínua até
o fim do primeiro semestre e, seguindo os fundamentos internacionais (especialmente
fortalecimento do dólar no mundo), uma depreciação na segunda metade do ano. Na média, a
taxa de câmbio multilateral apreciaria, mesmo que bem menos do que o suposto em nossa
atualização anterior.
O comportamento esperado para os fundamentos até o fim de 2020 está condensado no
Gráfico 9. Em relação à atualização anterior, os termos de troca são melhores (ainda que

Entendido como a relação entre o crescimento do comércio global e a nossa demanda interna privada
A razão entre os preços de exportação e importação brasileiros, medidos em dólares
9 Comparando o real às moedas de nossos principais parceiros comerciais, descontando o diferencial de inflação entre o Brasil
e essas economias.
7
8
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cadentes), a taxa de câmbio é, na média,
mais depreciada (ainda que com
dinâmicas distintas), e o diferencial de
crescimento é certamente menor.
Incorporando os dados mais recentes e,
especialmente, as fortes revisões
metodológicas,
revisamos
nossa
projeção de déficit em conta corrente de
2019 para US$ 39 bi (anterior: US$ 16,5
bi), equivalente a -2,1% do PIB. Já para
2020, revisamos nossa expectativa de
déficit para US$ 44 bi (anterior: US$ 32
bi), consistente com -2,5% do PIB.

Gráfico 9: Fundamentos do Setor Externo Brasileiro
(2006=100)

Fontes: BCB, FUNCEX, CPB, OMC, IBGE, IBRE/FGV.
Elaboração: IBRE/FGV.

Um novo passado, um novo futuro.
Descobrimos que, para um mesmo crescimento do PIB, nossa economia trabalha com um uso
de poupança externa (déficit em conta corrente) bem mais elevado. Mais ainda, a narrativa
usual de cobertura do déficit pelo investimento direto precisa ser revisitada: as mudanças
metodológicas deixam claro que o financiamento do balanço de pagamentos deve ser analisado
e compreendido em sua totalidade.
Em um mundo de abundante liquidez e juros cadentes, não devemos observar problemas de
financiamento mesmo se considerarmos os déficits mais elevados. Convém lembrar, no
entanto, que juros baixos não são iguais a bonança externa: há sinais cada vez mais
contundentes de que algo estranho ocorre na economia global, o que pode nos levar a
momentos conturbados adiante.
Livio Ribeiro

8. Panorama Internacional
O mundo espera a economia americana
Desde a passagem dos efeitos do impulso fiscal – em meados do ano passado – a economia
americana tem desacelerado do pico de crescimento de 2,9%, observado em 2018. O
acompanhamento da economia aponta crescimento no terceiro e quarto trimestres na casa de
1,8%.
No primeiro semestre deste ano a economia cresceu 3,1% e 2,0%, respectivamente no primeiro
e segundo trimestres, considerando taxas anualizadas e ajuste sazonal. Se considerarmos o
primeiro semestre tomando como base de comparação o primeiro semestre de 2018, o
crescimento foi de 2,5%. O carregamento para o ano de 2019, isto é, o crescimento em 2019 se
crescer 0% no segundo semestre, é de 1,9%. Finalmente, se o crescimento for o indicado pelo
acompanhamento em tempo real, o 1,8% que mencionei no primeiro parágrafo, o crescimento
em 2019 será de 2,3%.
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Apesar do desempenho da economia no primeiro semestre estar longe de ter sido ruim, as
exportações têm tido um comportamento muito ruim. Provavelmente a guerra comercial tem
atrapalhado as exportações americanas. O investimento também caiu no segundo trimestre em
comparação ao trimestre anterior.
Adicionalmente, a curva a termo de juros se inverteu. A diferença entre a taxa de juros pagas
pelo título do Tesouro de 10 anos e de 2 anos caiu a zero. Em geral, quando ocorre a inversão
da curva, alguns meses em seguida a economia entra em recessão. Evidentemente esse
termômetro está hoje comprometido, pois toda a estrutura a termos da taxa de juros mudou
em função da forte expansão do balanço do Banco Central americano desde a crise das
hipotecas.
Outra dificuldade com o termômetro é que é bem possível que, de fato, o Fed tenha errado ao
subir a taxa de juros até o intervalo entre 2% e 2,25%. É possível que o juro neutro norteamericano seja próximo de zero ou até levemente negativo. Ou seja, a inversão da curva seria
um indicador de que a taxa curta é que está errada. Em geral a taxa curta sobe para combater
surto inflacionário, o que não foi o caso nesse último ciclo de alta. Os juros subiram sem que a
inflação desse sinal.
O mercado avalia que há uma grande probabilidade da economia entrar em recessão. A aposta
é que a guerra comercial já causou um estrago na economia norte-americana e que a alteração
na postura da política monetária que ocorreu a partir de dezembro de 2018 e efetivada nas
duas quedas de 0,25 ponto percentual deste ano (provavelmente ocorrerá uma terceira queda
até o final do ano) não será suficiente para reverter o processo em direção a uma recessão.
Uma queda abrupta da economia americana produzirá forte queda das bolsas mundo afora,
com impactos sobre a Bovespa. No limite, a desaceleração da economia mundial, que seria
fortemente agravada por uma recessão na economia americana, atrapalharia a recuperação de
nossa economia.
Esta coluna considera que não há base para uma forte aposta em uma recessão na economia
americana. Tudo indica que o ciclo de queda da taxa de juros por lá conseguirá manter o
consumo forte. O consumo das famílias e o consumo do governo respondem juntos por 87% da
economia americana. No próximo ano o impulso fiscal não será negativo com foi o caso neste
ano. Não aposto em recessão para a economia americana, mas sim em pouso suave. Em 2020,
o PIB americano deve rodar em algum nível entre 1,5% e 2%. Parece haver certo exagero do
mercado.
Samuel Pessôa

9. Em Foco IBRE: o prêmio do rendimento no setor formal
Na seção Em Foco deste mês, comparamos os rendimentos dos trabalhadores formais e
informais de diferentes grupos de renda para estimar o prêmio salarial associado ao trabalho
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formal. Também avaliamos como esse prêmio mudou antes e depois da crise de 2014. Para
isso, utilizamos os microdados da PNAD Contínua entre o segundo trimestre de 2019 e o
primeiro trimestre de 2014.10
Já destacamos em edições anteriores da seção de Mercado de Trabalho que o setor formal
diminuiu sua importância desde que a economia brasileira entrou em crise. A lenta redução na
taxa de desemprego tem sido liderada por forte crescimento do número de ocupados do setor
informal. O Gráfico 10 mostra que, desde julho de 2017, quando a população ocupada voltou a
crescer, o incremento da população ocupada é dominado pelas ocupações informais. 11

Gráfico 10: Decomposição do Crescimento da PO por Posição na Ocupação

Fonte: Pnad Mensal / IBGE. Elaboração: IBRE/FGV.

A evidência empírica sugere que a informalidade está relacionada à baixa produtividade do
trabalho e aos baixos salários.12 De fato, os dados da PNAD Contínua mostram uma diferença
substancial entre a distribuição de renda dos trabalhadores formais e informais. O Gráfico 11
indica que a distribuição do logaritmo dos salários dos trabalhadores formais está à direita da
distribuição do logaritmo dos salários dos trabalhadores informais.

Utilizamos a PNAD Contínua para o segundo trimestre de 2019 por esse ser o último microdado disponível até a elaboração
deste texto, e a PNAD Contínua do primeiro trimestre de 2014 por ser o último trimestre pré-crise.
11 Definimos o setor formal como os trabalhadores empregados no setor privado com carteira assinada, trabalhadores
domésticos com carteira assinada, militar e servidor estatutário e empregador. Já o setor informal é definido por trabalhadores
do setor privado sem carteira assinada, trabalhador por conta própria, empregado doméstico sem carteira e trabalhador familiar
auxiliar.
12
De acordo com o estudo do economista Fernando Veloso e estimativas da FGV IBRE
(https://blogdoibre.fgv.br/posts/estagnacao-da-produtividade-em-2018), desde o início da recessão econômica, cerca de metade
da queda de produtividade do trabalho deveu-se ao aumento da informalidade.
10
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O “prêmio” de ser formal será
Gráfico 11: Distribuição de Rendimentos dos
estimado através de uma equação
Trabalhadores Formais e Informais
tradicional
de
determinantes
salariais13 usando o método de
regressão quantílica. Esse método
econométrico permite estimar o
quanto o rendimento do trabalhador
muda a depender desse trabalhador
ser do setor formal ou não, para
diferentes
grupos
de
renda,
controlando por outras características
que também podem determinar os
salários
ou
rendimentos.
Em
Fonte: Pnad Mensal / IBGE. Elaboração: IBRE/FGV.
particular, utilizaremos o log do
rendimento do trabalho principal para
dividir cada quartil de renda. Esse tipo de análise permite comparar como alguns quartis de
renda podem ser mais ou menos afetados pela condição do trabalhador no mercado de
trabalho.
Os grupos de renda considerados na nossa análise serão definidos pelos percentis 25, 50 e 75
da distribuição de renda. O Gráfico 12 mostra que existe uma grande heterogeneidade na
composição do emprego formal e informal para diferentes grupos de renda. A fração do
emprego informal no quartil mais baixo é mais de três vezes maior que a fração de emprego
informal no quartil mais alto.
Além da formalidade, outros determinantes
do rendimento utilizados na equação de
salários são sexo, idade, escolaridade, setor
de atividade e local de residência (rural ou
urbana).
O Gráfico 1314 apresenta os resultados da
regressão quantílica para os percentis 25, 50
e 75 de renda para os anos de 2014 (em azul)
e 2019 (em cinza). Os resultados da regressão
para 2014 indicam que, para o primeiro
quartil (25), o rendimento era cerca de 64%
maior para o trabalhador formal típico que

Gráfico 12: Proporção de Trabalhadores Informais por
Grupos de Renda

Fonte: Pnad Mensal / IBGE. Elaboração: IBRE/FGV.

Equação Minceriana – que relaciona o salário com caraterísticas demográficas (sexo, idade, idade ao quadrado como proxy
para experiência) e setoriais (formal/informal, setor de atividade etc).
14 O coeficiente reportado no gráfico é o prêmio estimado do setor formal para cada percentil obtido a partir de regressão
quantílica para os anos de 2014 (em azul) e 2019 (em cinza). A variável dependente é o rendimento habitual do trabalho principal
13
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para o informal, mantendo constantes
os outros determinantes do rendimento
Gráfico 13: Regressão Quantílica - Determinantes dos
Salários (2014 e 2019)
incluídos na equação de salários. Esse
prêmio é menor para grupos de rendas
maiores. Para a mediana (quartil 50), o
rendimento do setor formal é 34%
maior que o do informal, e para o
percentil 75, o prêmio de ser formal é de
aproximadamente 23%. Os resultados
da regressão para 2019 indicam que
esse prêmio se elevou após a crise. Esse
Fonte: Pnad Mensal / IBGE. Elaboração: IBRE/FGV.
aumento é mais forte para o primeiro
quartil (25), em que o prêmio da
formalidade sobe para 91%. O prêmio de ser formal é menor e sobe menos na crise para grupos
de rendas maiores. Para a mediana (quartil 50), o rendimento do setor formal é 48% maior que
o informal e para o percentil 75, o prêmio de ser formal é de aproximadamente 33%.
Uma possível explicação para esses resultados vem da mudança da composição do mercado de
trabalho em decorrência da queda da formalização observada após a crise. É possível que o
trabalhador que consegue permanecer formal seja o mais produtivo, condicional às suas
características produtivas observáveis. Além disso, os trabalhadores do setor informal são
potencialmente menos produtivos, reforçando a diferença entre os rendimentos de
trabalhadores formais e informais.
Laísa Rachter e Tiago Martins
Revisão Editorial do Boletim Macro IBRE: Solange Monteiro

(deflacionado para reais de 2019) em log. As variáveis independentes são: indicadores para características do trabalhador
(formal, sexo, ensino fundamental completo, ensino médio completo, ensino superior completo, rural, serviços, e indústria); e
informações para idade e idade ao quadrado do trabalhador.
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