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Cenário ainda ruim no começo do ano, credibilidade da política
econômica em xeque
Os indicadores divulgados nas últimas semanas revelam que o desempenho da economia
brasileira em 2015 foi bem pior do que o imaginado inicialmente em praticamente todas as áreas,
do PIB à inflação, do resultado fiscal à taxa de desemprego. Infelizmente, a esperança de que 2016
pudesse ser o ano da virada nesse quadro, ou pelo menos marcasse um passo significativo nessa
direção, começa a se esvanecer, conforme surgem novos números, se analisam as propostas de
política econômica, e se atualizam os modelos. É isso que mostram as projeções contidas neste
Boletim para 2016: uma nova forte queda do PIB, uma deterioração mais profunda do mercado de
trabalho e uma inflação que já no primeiro trimestre surpreende para cima. Enfim, ingredientes
ruins em um cenário opaco e que continua resistente a boas notícias.
O país permanece mergulhado em uma grande recessão, que não dá sinal de trégua. Nossos
analistas revisaram a projeção do PIB para 2015 e 2016; em ambos os casos, para baixo. Para
2015, de – 3,7% para – 3,8%; para 2016, de – 3,0% para – 3,4%. As diferenças são pequenas, mas
indicativas de que não há nenhum sinal de melhora quanto à evolução do nível de atividade.
Particularmente importante, pelo que representa para o bem estar dos consumidores, é que
projetamos queda do consumo das famílias de 3,3% este ano, depois de redução de 3,5% em 2015
(nossa previsão).
A dinâmica do investimento é ainda mais assustadora. A formação bruta de capital fixo deve
afundar pelo terceiro ano consecutivo: depois de amargar queda de 4,5% em 2014, ela sofreu
contração de 14,7% no ano passado e deve diminuir 9,8% neste ano, acumulando quase 27% de
queda no triênio, segundo nossas estimativas. Difícil não ficar pessimista quanto aos efeitos sobre
o potencial de crescimento do país que esses números embutem.
Pelo lado positivo destaca-se a recuperação das exportações líquidas, estimulada que tem sido
pela desvalorização cambial e, especialmente, pela própria recessão em curso. Graças a elas,
principalmente, o ajuste na conta corrente do balanço de pagamentos tem sido bastante rápido. A
retomada das exportações líquidas tem ajudado a conter a contração do nível de atividade;
infelizmente, porém, dado o relativo fechamento externo da economia brasileira, esse estímulo é
insuficiente para dar fôlego à economia.
Outro motivo de alento, em meio ao mar de evidências negativas, é o da evolução de alguns dos
indicadores antecedentes da atividade. Em particular, alguns dos índices de confiança apurados
pelo IBRE/FGV sugerem a melhora, ainda que branda, em alguns indicadores de confiança
empresarial. Isso pode indicar que a redução do nível de produção de algumas atividades pode
estar próxima do fim. Ainda que seja uma novidade positiva, a mudança de rumo ainda é pequena
e precisa ser confirmada por novas leituras antes que se possa tirar uma conclusão mais firme.
Já em relação ao quadro fiscal, cuja contínua deterioração está na raiz da crise, é difícil encontrar
notícias positivas. Em especial, o fato de que os agentes econômicos não veem clareza — nem,
talvez, firmeza — nas propostas feitas ou ventiladas nessa área até aqui acaba por agravar a crise.
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As reduções de gastos efetuadas e em estudo no Executivo são insuficientes para mudar
substancialmente o quadro fiscal. Além disso, é pública e notória a pouca disposição da base de
sustentação parlamentar do governo em apoiar as medidas que têm algo desordenadamente sido
veiculadas pela mídia no último mês. Também aqui é forte a opacidade.
Com o avanço da crise e da recessão, a piora no mercado de trabalho assume novos contornos, à
medida que a taxa de desemprego aumenta e a renda real diminui. Até o ano passado, parte
desses efeitos ficou escondida pela troca de vínculos de empregos formais por informais e pela
reposição de remunerações pela inflação passada. Isso não mais ocorrerá neste ano, pelo menos
com a mesma intensidade.
Para completar o quadro, a inflação resiste a cair. O primeiro trimestre do ano já dá sinais de que
pode ser quase tão ruim como em 2015. E, para o ano como um todo, embora nossos analistas
prevejam que a alta acumulada do IPCA poderá ficar até 3,5 pontos percentuais (pp) abaixo da do
ano passado, ainda assim ela ficará acima do teto da margem de tolerância da meta de inflação
por mais um ano.
A indexação é parte do problema, particularmente no que toca aos preços dos serviços, junto com
a desvalorização cambial, mas não só elas. E é oportuno lembrar que o intervalo de tolerância
para a meta de inflação em 2017 foi estreitado para 1,5 pp em torno de 4,5%. Nossos modelos
sugerem que não está garantido que consigamos ficar em 2017 dentro dessa faixa, que tem como
teto 6% no ano.
Dito isso, outros destaques desta edição do Boletim incluem:
•
No que toca à evolução do nível de atividade, destaca-se, além do ressaltado antes, que
nas últimas semanas os participantes de mercado vêm revisando para baixo as projeções para o
PIB de 2016. Uma análise mais aprofundada dessas projeções sugere que há muito mais consenso
entre os que esperam deterioração da economia do que entre aqueles que esperam contração
menor do que a mediana. Isso seria uma indicação de que existe um viés de baixa nas atuais
projeções para o crescimento do PIB neste ano. (Seção 1)
•
Empresários e consumidores começaram 2016 menos pessimistas do que terminaram ano
passado, com ligeiro avanço dos indicadores que medem as suas expectativas. Assim, a confiança
dos empresários dos setores de Serviços, da Indústria e do Comércio saiu do fundo poço em
janeiro, com avaliações um pouco menos desfavoráveis em relação à situação presente dos
negócios e um avanço mais expressivo das expectativas, que se tornaram menos pessimistas em
relação aos próximos meses. A exceção foi o setor da Construção, em que a confiança continua se
deteriorando e atingindo novos recordes de mínimo. A melhora da confiança ocorre mais
claramente no setor industrial, motivada pela queda dos estoques nos últimos meses. (Seção 2)
•
No mercado de trabalho, destaca-se a velocidade de destruição de empregos formais
registrada em 2015 (– 1,64 milhão de vagas). O forte movimento de demissão nos empregos
formais deve prosseguir neste ano, com mais força. Nossa projeção é de perda líquida de 2,2
milhões de vagas no ano. Enquanto 2015 o destaque foram as fortes demissões na construção civil
e na indústria de transformação, em 2016 serão os setores de comércio e serviços que liderarão as
dispensas, como consequência da deterioração do consumo das famílias e da crescente
inadimplência. (Seção 3)
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•
No final de 2015 esperava-se uma desaceleração de 1,8 pp da inflação acumulada em 12
meses durante o primeiro trimestre deste ano. Afinal, entre janeiro e março de 2015 ocorreram
fortes aumentos de preços administrados que não se repetiriam neste ano. Mas em janeiro deste
ano o IPCA subiu 1,27%, superando a variação de janeiro de 2015 (1,24%). Isso ocorreu sem que os
preços administrados subissem como em 2015 e, por isso, o resultado surpreendeu. Hoje, a
desaceleração esperada para o fim do trimestre é um terço menor da que se antevia antes. Vale
notar que parte considerável do aumento do IPCA de janeiro veio da pressão exercida por
alimentos in natura, que tende a não se repetir. Apesar da frustração com a desaceleração da
inflação neste primeiro trimestre, esta pode mais adiante recobrar parte do terreno perdido.
(Seção 4)
•
Nosso analista da política monetária relembra que uma das mais importantes lições
deixadas pela nossa história econômica recente diz respeito ao fenômeno da inflação reprimida: a
toda inflação reprimida corresponde, adiante, uma inflação corretiva que eleva as expectativas de
inflação. Existem situações, no entanto, em que as expectativas de inflação de longo prazo
mostram-se bem ancoradas e flutuam em torno de percentuais modestos, próximos da meta. Com
expectativas ancoradas, choques de preços se dissipam após alguns meses, permitindo que a
inflação retorne à tendência original. Nesses casos os choques não constituem grande problema.
Mas este não é o caso do Brasil. Nesse contexto, nosso analista explora a questão de como
impedir que a desancoragem das expectativas acabe mantendo a inflação de 2016 próxima à do
ano passado. (Seção 5)
•
Na política fiscal, o anúncio do resultado primário deficitário de 1,9% do PIB em 2015
redobrou o pessimismo com a dinâmica das contas públicas. Com esse resultado, a dívida pública
bruta aumentou 9,05% do PIB, enquanto a líquida ficou 2,93% pp mais alta. A queda da
arrecadação em 2016, resultado da forte recessão, reforça a necessidade de se reformular
urgentemente a política fiscal. Dado o cenário de deterioração econômica, importa também
responder à pergunta: se nenhum ajuste ou reforma fiscal for feito, para onde vai o resultado
primário em um horizonte de tempo mais longo? Esse é um dos temas levantado por nossa
analista. (Seção 6)
•
Na análise do setor externo, o Boletim destaca a forte redução do déficit em transações
correntes (TC) entre 2014 e 2015, de US$ 104 bilhões para US$ 59 bilhões. A redução é explicada
pela melhora na balança comercial (ganho de US$ 24 bilhões), serviços (US$ 11 bilhões) e renda
primária (US$ 10 bilhões). Para 2016, nossa previsão é de um saldo negativo da ordem de US$ 20
bilhões na conta corrente. Na análise da seção dedicada ao setor externo nossa analista especula
em torno das condições necessárias para déficits ainda menores, em linha com as previsões de
saldos nulos ou até mesmo ligeiramente positivos feitas por alguns analistas. (Seção 7)
•
Na seção dedicada ao Panorama Internacional, nosso analista descarta a possiblidade de
recessões nos EUA e na Europa para o ano em curso. No caso dos EUA, apesar dos resultados do
último trimestre de 2015 terem sido mais fracos do que se antevia — como reflexo da
desaceleração nos setores ligados à produção petrolífera, principalmente seus fornecedores de
bens de capital -- ele argumenta que a probabilidade de recessão é muito baixa. Já no caso da
economia europeia, os indicadores coincidentes do PIB indicam que a economia crescerá no
primeiro trimestre à taxa anualizada de 1,5%. Nada notável, mas não recessivo. (Seção 8)
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•
Nossa analista convidada desta edição do Boletim é a Dra. Solange Srour. Seu tema, a
viabilidade de recuperação da confiança com as mudanças na política fiscal prometidas pelo
governo. (Seção 9)
•
Finalmente, a seção Em Foco, de autoria de Livio Ribeiro, tem o instigante título de
“Alguma Coisa Está Fora da Ordem (no Mercado Cambial Chinês)”. Nela o autor examina as
mudanças no comportamento do mercado cambial chinês a partir dos novos parâmetros
introduzidos em agosto de 2015. A mudança de filosofia trouxe impactos relevantes para o
comportamento da moeda, que passou a oscilar de forma mais intensa e a se enfraquecer frente
ao dólar, com tendência mais clara a partir de novembro de 2015. De fato, iniciou-se então um
novo regime cambial. (Seção 10)
Boa leitura!
Regis Bonelli, Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos
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1. Atividade Econômica
PIB deve ter contração de 3,4% em 2016, com viés de baixa
Os participantes de mercado vêm revisando para baixo as projeções para o PIB de 2016 nas
últimas semanas. A mediana das expectativas dos agentes econômicos para o crescimento, de
acordo com os números do relatório FOCUS do Banco Central,1 indicam que o PIB cairá 3,4% neste
ano.
Uma análise mais aprofundada das projeções sugere
Tabela 1: Taxas de Crescimento do PIB
que há muito mais consenso entre os que esperam
Atividades
2016/2015
deterioração da economia do que entre aqueles que
Consumo das famílias
-3,3%
esperam contração menor do que a mediana.
Consumo do governo
-0,4%
Formação bruta de capital fixo
-9,8%
Enquanto a projeção mais pessimista para o
Exportação
2,2%
crescimento de 2016 indica contração de 4,6% (1,3
Importação
-13,8%
ponto percentual de distância do consenso), a mais
PIB
-3,4%
otimista indica queda de somente 0,7% (2,6 pontos
Agropecuária
2,4%
percentuais de distância do consenso, exatamente o
Indústria
-6,2%
dobro do caso anterior). Vale notar também que a
Extrativa
-2,0%
média das projeções está em -3,3%, igual à mediana, o
Transformação
-9,5%
Construção civil
-5,3%
que sugere que estas estatísticas não estão
Eletricidade e outros
3,1%
contaminadas por valores aberrantes. Logo, como o
Serviços
-2,2%
número de agentes com projeção acima da mediana é
Comércio
-7,7%
igual ao número com projeção abaixo, a dispersão das
Transporte
-8,2%
expectativas dos que estão esperando uma recessão
Serviços de informação
2,1%
menos intensa em 2016 é muito maior do que aquela
Intermediação financeira
-0,1%
dos mais pessimistas. Se essa menor discordância
Outros serviços
-2,5%
entre os agentes mais pessimistas sugerir que esses
Aluguéis
0,3%
Administração pública
1,0%
são os mais atentos da pesquisa e, portanto, aqueles
que atualizam suas expectativas com maior
Projeção: IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV
frequência, a expectativa mediana de crescimento
deve ser revisada, ao longo das próximas semanas, a
menos de divulgação de indicadores econômicos mais benignos, para uma recessão ainda mais
intensa do que a atualmente indicada pela mediana do Boletim FOCUS.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Apesar da expectativa de piora das projeções dos economistas os indicadores coincidentes e
antecedentes da atividade econômica sugerem, por ora, que a contração do PIB de 2016 será de
3,4%, como mostra a Tabela 1, com o primeiro trimestre deste ano apresentando recuo de 0,5%
em relação ao imediatamente anterior. Por questões estatísticas, a contração do segundo
trimestre será levemente maior do que a do primeiro, de 0,7%, desacelerando-se para 0,3% no
1

Dados divulgados pelo Banco Central do Brasil em 15 de fevereiro de 2015 referentes às expectativas de 12 de fevereiro.
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terceiro trimestre e, por fim, para 0,1% no quarto trimestre do ano. Com isso, a média das taxas
de contração de cada trimestre, em relação ao trimestre imediatamente anterior será de 0,4% em
2016.
Evidentemente, esses resultados dependem da
concretização da projeção apresentada pelo Monitor2
do PIB para 2015, indicada na Tabela 2. Essa
estimativa sugere um carregamento estatístico para o
crescimento de 2016 da ordem de -2,1%, de modo que
a contração de 3,4% neste ano é compatível com uma
taxa média de recuo trimestral de 0,4%, produzindo
um carregamento estatístico nulo para 2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Tabela 2: Monitor do PIB
Atividades
2015/2014
Consumo das famílias
-3.5%
Consumo do governo
-0.5%
Formação bruta de capital fixo
-14.7%
Exportação
5.7%
Importação
-14.5%
PIB
-3.8%
Agropecuária
1.5%
Indústria
-6.6%
Extrativa
4.7%
Transformação
-9.7%
Construção civil
-8.9%
Eletricidade e outros
-1.6%
Serviços
-2.5%
Comércio
-8.7%
Transporte
-6.3%
Serviços de informação
-0.6%
Intermediação financeira
0.0%
Outros serviços
-2.6%
Aluguéis
0.3%
Administração pública
0.5%

Por outro lado, ainda existe grande incerteza sobre
essas projeções para horizontes mais longos.
Mantendo fixas as projeções apresentadas para o
quarto trimestre de 2015 e o primeiro trimestre de
2016, é possível estimar a intensidade da contração
econômica trimestral para diversos cenários de
recessão anual e, com isso, construir uma análise de
sensibilidade que permita avaliar a dispersão desta
incerteza. Como mostra a Tabela 3, uma contração do
PIB da ordem de 2,5% é compatível com uma queda
média de 0,2% ao trimestre, ao passo que uma
contração de 4,0%, para se materializar, requereria
uma média de recuos trimestrais de 0,6%. A amplitude
Fontes: IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV
desses cenários é pouco mais de duas vezes o desvio
padrão das estimativas dos economistas que as
reportaram para o boletim FOCUS em 12 de fevereiro de 2016, e visa emular o comportamento
discutido anteriormente de que a dispersão entre os economistas pessimistas é muito menor do
que aquela entre os otimistas. No mais otimista dos cenários, a economia voltaria a crescer já no
início de 2017, com a taxa de crescimento do quarto trimestre de 2016 sendo nula; em todos os
outros cenários a economia entra em 2017 em ritmo contracionista. Portanto, parece haver
consenso de que as tendências da economia brasileira em 2016 ainda são recessivas. Para 2017,
os movimentos são menos claros: todos os cenários construídos apresentam um carregamento
estatístico insignificante para 2017 (em alguns casos, levemente negativo), já que em todos eles a
variação do PIB no quarto trimestre deste ano é muito próxima de zero.
______________________________________________________________________________________________________________________________

2

Para o relatório completo do monitor, acessar o site http://portalibre.fgv.br/.
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Ainda não há sinais nos indicadores de
Tabela 3: Cenários de Crescimento
atividade econômica de que a
Média das taxas de
Cenários
PIB 2016/2015
atividade irá se deteriorar muito além
crescimento
do que já está neles incorporado: por
Cenário 1
-2,5%
-0,2%
ora, contrações do PIB da ordem de
Cenário 2
-3,0%
-0,4%
4,0% neste ano, ou mais intensas, não
Cenário 3
-3,5%
-0,5%
parecem justificadas pela expectativa
Cenário 4
-4,0%
-0,6%
de
evolução
dos
indicadores
Cenário IBRE
-3,4%
-0,4%
antecedentes da atividade. Em
Fontes: IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV
particular, as melhoras muito leves de
alguns dos índices de confiança da
FGV já sugerem o início do fim do processo de deterioração do nível de produção de algumas
atividades. Contudo, evidentemente, é possível que a duração do ciclo de queda dessas atividades
se prolongue em relação à expectativa, assim como é possível que choques econômicos (externos,
cambiais, de política) gerem deteriorações adicionais em relação ao cenário já contemplado. De
qualquer forma, pelo menos por enquanto ainda não há indícios de que as forças recessivas que
estavam em curso na economia tenham se agravado significativamente em relação ao mês
passado.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Silvia Matos e Vinícius Botelho

2. Expectativas de Empresários e Consumidores3
Confiança em teste
Empresários
e
consumidores
começaram 2016 menos pessimistas. Os
indicadores que medem as expectativas
dos agentes econômicos avançaram
ligeiramente, tanto nas séries com
dados pontuais quanto em médias
móveis trimestrais.
A confiança dos empresários dos
setores de Serviços, da Indústria e do
Comércio saiu do fundo poço em
janeiro, com avaliações um pouco
menos desfavoráveis em relação à
situação presente dos negócios e um
avanço
mais
expressivo
das
expectativas, que se tornaram menos

3

Gráfico 1: Índices de Confiança do Consumidor e Empresarial*
(Índices de base média dos últimos 5 anos =100, com ajuste sazonal)

*Agregação, por pesos econômicos, dos índices de confiança da Indústria,
Serviços, Comércio e Construção na CNAE 2.0.
Fonte e elaboração: IBRE/FGV.

Os autores agradecem a colaboração de Pedro Medeiros Teixeira.
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pessimistas em relação aos próximos meses. A exceção foi o setor da Construção, em que a
confiança continua se deteriorando e atingindo novas mínimas recordes.
Pelo lado da demanda, o consumidor mantém a insatisfação com a situação econômica em geral,
mas registra avaliações um pouco menos negativas sobre a situação financeira da família.
A alta dos indicadores em janeiro foi significativa, mas se segue a quedas nos meses anteriores.
Isso levanta a questão de o movimento poder ser ou não interpretado como um ponto de virada.
A análise de variáveis selecionadas ajuda a responder essa pergunta.
Em primeiro lugar, a melhora da
confiança ocorre mais claramente no
setor industrial, motivada pela
evolução favorável dos estoques nos
últimos meses, à custa de novas
quedas nos níveis de produção. Tal
ajuste ainda está longe de terminar,
principalmente porque não houve
evolução significativa no segmento de
duráveis, sugerindo que o processo de
ajuste de estoques prossegue.

Tabela 4: Evolução dos Índices de Confiança Empresarial e do
Consumidor*
(Diferença em pontos em relação ao mês anterior;
Índices de base média dos últimos 5 anos =100, com ajuste sazonal)

*Agregação, por pesos econômicos, dos índices de confiança da Indústria,
Serviços, Comércio e Construção na CNAE 2.0.
Fonte e elaboração: IBRE/FGV.

O segundo ponto é que, quando observadas as opções de respostas dos empresários industriais,
nota-se que a alta da confiança decorre de uma migração de respostas desfavoráveis para
respostas neutras. Em outras recessões, a recuperação só veio após um aumento significativo da
proporção de respostas otimistas.
A terceira questão é que a evolução mais favorável ainda está muito calcada no terreno das
expectativas, podendo estar mais influenciada pelo componente psicológico dos consumidores em
avaliar que o pior já passou. Mas essas expectativas estão sujeitas a choques nos próximos meses,
tanto advindos do contexto internacional quanto do conturbado ambiente político interno.
Outro ponto importante a ser considerado é que as expectativas dos empresários sobre
contratações continuam em queda ou estáveis. O pessimismo também está presente entre os
consumidores em relação ao mercado de trabalho no curto prazo, fazendo com que seja pouco
provável que a situação financeira das famílias se equilibre rapidamente.
Por fim, datamos a série do Índice de Confiança da Indústria (ICI) usando a mesma metodologia de
datação de recessão do Comitê de Datação de Ciclos Econômicos (CODACE). Nota-se que a
confiança industrial antecipa a “entrada” das recessões desde a década de 1990; e em vários
períodos marcou o início da “saída” delas (Gráfico 2). Por outro lado, nos anos 1990, a melhora da
confiança da indústria ocorreu um trimestre antes.Mas a partir dos anos 2000 esse movimento
não é tão claro; e em períodos mais longos de recessão pode tomar o formato de um “W”. Assim,
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ainda é cedo para interpretar a melhora recente da confiança como sinal de uma efetiva
recuperação econômica.
Gráfico 2: Confiança da Indústria e Datação de Recessões
(Índice de Confiança da Indústria desde 1995, trimestralizado, com ajuste sazonal; e datação da recessão pela série
do ICI e períodos de recessão da economia brasileira segundo o CODACE)

Fontes: IBRE/FGV e CODACE. Elaboração: IBRE/FGV.

Viviane Bittencourt

3. Mercado de Trabalho
Crise de 2015 revela mudança da dinâmica do mercado de trabalho
A velocidade de destruição de empregos formais registrada em 2015 (-1,64 milhão de vagas) se
destaca das crises anteriores. Nunca se perdeu tantos empregos formais em um período de tempo
tão curto. Em 2016, o forte movimento de demissão nos empregos formais deve prosseguir. Para
janeiro, projeta-se a destruição de 170 mil vagas. Embora seja esperada leve retomada sazonal de
contratações após o Carnaval, em fevereiro e março, a projeção é de perda líquida de 2,2 milhões
de vagas no ano. Enquanto 2015 teve como destaque as fortes demissões na construção civil e na
indústria de transformação, em 2016 serão os setores de comércio e serviços, na onda da
deterioração do consumo das famílias e da crescente inadimplência, que passarão a apresentar
mais dispensas. Somados, são setores que empregam mais de 70% da força de trabalho.
Entretanto, a forte queda dos empregos formais é contrabalançada pelo aumento do trabalho
informal e por conta própria. Dados das seis maiores regiões metropolitanas medidas pela PME
confirmam um crescimento de 3,3% do emprego dessas duas categorias somadas em dezembro,
em relação ao mesmo período do ano anterior. A alta da participação desses tipos de vínculo na
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força de trabalho terminará por
suavizar a queda da população
ocupada (PO), projetada para recuar
0,1% em 2015 na PNAD. O aumento da
taxa de participação no mercado de
trabalho aumentará o fluxo de pessoas
em busca de emprego, agravando
ainda mais a piora da taxa de
desemprego, que pode atingir dois
dígitos já em 2016.

Gráfico 3: Renda Admitidos X Renda Desligados
(variação média 12 meses X 12 meses anteriores)

Uma vez que a legislação trabalhista
brasileira restringe a perda salarial
direta no contrato de trabalho, a
Fonte: Caged (MTE). Elaboração: IBRE/FGV.
queda dos rendimentos médios da
economia ocorre via reposição de trabalhadores demitidos de maior salário por novos de menor
salário, constituindo importante elemento para o ajuste do mercado de trabalho. A dinâmica pode
ser observada no Gráfico 3. Períodos de aquecimento econômico (2007-2008 e 2010-2011)
apontam para salários de admitidos acima dos demitidos, sinalizando pressões de altas salariais. O
contrário, desligados acima de admitidos, sinaliza descompressões salariais. O gráfico revela que
esse processo, entretanto, está ocorrendo num ritmo mais lento do que se esperava nos últimos
anos. Em 2015, uma baixa redução relativa dos salários formais dos trabalhadores admitidos ante
os dos desligados foi observada (variação de -0,9% e 1,9%, respectivamente), contrastando com o
forte descolamento dos períodos anteriores. Ou seja, trabalhadores recém-contratados estão
sendo mais resistentes a aceitarem salários menores que os do emprego anterior, mesmo em
meio a uma economia recessiva.
Os resultados apontam menor resposta
dos salários à atividade econômica, um
indício de maior rigidez dos preços do
trabalho. No período 1998-2003,
observou-se forte queda dos salários
formais, acompanhada pela baixa
variação do emprego formal. Esse
fenômeno se reverteria nos períodos
seguintes, com maior oscilação do
emprego formal e menor dos salários.
Como observado no Gráfico 4, em 2002
e 2003, anos de desaceleração da
atividade econômica, os salários
formais dos recém-contratados caíram,
respectivamente, 16,2% e 4,3% (média

Gráfico 4: Renda Admitidos X Admissões Formais
(variação média 12 meses X 12 meses anteriores) – Crise 2002-03

Fonte: Caged (MTE). Elaboração: IBRE/FGV.
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anual de 12 meses contra média dos 12 meses anteriores). O fenômeno contrasta com os anos
mais recentes, como observado no Gráfico 5. Em 2014, ano em que se deu início à crise atual, e
2015, a variação média anual foi de, respectivamente, 0,6% e -0,9%.
Alguns fatores ajudam a explicar tal mudança. Uma delas decorre da política de reajustes
nominais do salário mínimo adotada desde 2007. Como observado na edição anterior do Boletim,
os reajustes exercem efeitos importantes sobre a dinâmica do mercado de trabalho, expulsando
do mercado formal trabalhadores de produtividade inferior ao piso — o que, num contexto
recessivo como o atual, agravou o quadro de demissões formais. Assim, a política de reajustes
implica pressões de custos importantes para setores intensivos em mão de obra de baixa
remuneração. Empregadores, diante das pressões salariais e restrições ao pagamento de salários
menores a recém-contratados, restringem a contratação de novos trabalhadores. O ajuste do
mercado de trabalho para setores intensivos nesse tipo de mão de obra, como serviços, tenderá,
em consequência, a levar a quedas mais fortes no nível de emprego do que nos rendimentos.
Um mercado de trabalho com salários flexíveis, com variações salariais mais fortes, tende a dar
maior liberdade ao empregador para
Gráfico 5: Renda Admitidos X Admissões Formais
preservar vagas à custa de menores
(variação média 12 meses X 12 meses anteriores) – Crise 2014-15
salários, impedindo maior elevação do
desemprego. Tende também a
apresentar maior capacidade de
descompressão de custos dos
produtos em períodos recessivos,
permitindo desinflação mais rápida. O
fenômeno de menor queda do salário
e maior do emprego merece atenção e
constitui
objeto
para
estudos
posteriores sobre a questão da rigidez
salarial no Brasil. O quanto da
Fonte: Caged (MTE). Elaboração: IBRE/FGV.
resistência do salário à maior queda se
deve a fatores conjunturais recentes
ou a mudanças institucionais no funcionamento do mercado de trabalho permanece uma
incógnita. O fato é que a crise econômica contribuiu para pôr em evidência inúmeras
complexidades do mercado de trabalho brasileiro.
Tiago Cabral Barreira

4. Inflação
Ano começa mal, mas ainda é possível baixar o IPCA para 7,2%
No final de 2015 esperava-se uma desaceleração da inflação acumulada em 12 meses de 1,8 ponto
percentual durante o primeiro trimestre de 2016. Afinal, entre janeiro e março de 2015 ocorreram
aumentos fortes em preços administrados que não se repetiriam. Logo no primeiro mês deste
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ano, no entanto, o IPCA subiu 1,27%, superando a variação de janeiro de 2015, de 1,24%. Isso
ocorreu sem que os preços administrados tivessem novamente a presença destacada de 2015 e,
por isso, o resultado surpreendeu. Hoje, a desaceleração esperada para o fim do trimestre é um
terço menor.
Parte considerável do aumento do IPCA de janeiro veio da pressão exercida por alimentos in
natura. As taxas registradas para tubérculos, raízes e legumes (21,12%), hortaliças e verduras
(7,80%) e frutas (5,23%) superaram com folga as de janeiro de 2015: 19,59%, 4,94% e 2,63%, nesta
ordem. É sabido, porém, que parcela significativa desse aumento, típico do verão, é transitória,
sendo seguida por reduções que costumam ocorrer nos meses centrais do ano. A dúvida que
persistirá por algum tempo é se essas reduções terão amplitude suficiente para assegurar que os
alimentos in natura cheguem ao final do ano com percentuais de aumento inferiores aos
acumulados nos últimos 12 meses. Neste período, tubérculos, raízes e legumes subiram 42,71%,
hortaliças e verduras, 22,91%, e frutas, 18,15%, todos muito distantes da inflação média.
Menos comentado do que a alta do IPCA, o avanço do IPA, de 1,63% em janeiro, merece alguma
reflexão. Este percentual resultou de aumentos disseminados. Das 20 categorias de produtos da
indústria de transformação representadas no índice, 16 apresentaram aceleração. O grupo dos
materiais para a manufatura, formado por 87 itens de diversas cadeias produtivas, registrou alta
de 2,31%, similar à de abril de 2015. Uma diferença crucial entre os dois aumentos foi o
comportamento da taxa de câmbio no bimestre precedente: elevação de 20% no primeiro caso e
6% no segundo. Ao que parece, há pressões de custo adicionais ao câmbio com potencial de
repasse ao consumidor.
Apesar de frustradas neste primeiro trimestre, as expectativas de desaceleração da inflação
podem mais adiante recobrar parte do terreno perdido. Essa reação poderia vir da queda do preço
do petróleo, que afetaria o IPCA por dois caminhos. O primeiro e mais direto é o barateamento
dos produtos da cadeia petroquímica. O segundo, ainda hipotético, mas com chance crescente de
se materializar, é a diminuição do preço da gasolina nas refinarias, atualmente com uma vantagem
de mais de 30% em relação à paridade internacional. Ainda que essa diferença seja entendida
como uma retribuição à Petrobras pelas perdas de caixa que sofreu em anos passados, quando o
preço do produto nacional era inferior ao importado, a distância entre os referenciais, que hoje
beneficia a petroleira, se ampliou suficientemente para que se cogite da diminuição.
Outro segmento do IPCA com potencial de desaceleração em 2016 são os serviços livres. Os
prognósticos acerca do comportamento desse grupo se dividem entre os que privilegiam o
componente inercial, reforçado pelo aumento de 11% do salário mínimo, e os que veem na
contínua retração do nível de atividade do setor um elemento decisivo para a desaceleração dos
preços.
Feitas as contas, a inflação pode chegar ao fim de 2016 rodando a 7,2%. São 3,5 pontos
percentuais a menos do que o número de 2015. Esse recuo é liderado pela mudança de trajetória
dos preços administrados, após o intenso esforço corretivo do ano passado. É também fruto
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daquela que já está sendo chamada de a maior recessão que as séries históricas brasileiras jamais
mensuraram, à qual se soma o bônus deflacionário vindo do exterior.
Salomão Quadros e André Braz

5. Política Monetária
A difícil reversão do processo de piora das expectativas de inflação
Uma das mais importantes lições deixadas pela história econômica recente de nosso país diz
respeito ao fenômeno da inflação reprimida. Embora muitos já soubessem disso, a experiência dos
últimos anos serviu para deixar claro um importante princípio de política econômica: nunca
reprima preços. A toda inflação reprimida corresponde (mais adiante) uma inflação corretiva. E
esta joga as expectativas de inflação para cima. A razão é que grande parte do público entende
que o ritmo mais alto de crescimento de preços observado na fase de correção tende a se
perpetuar.
Por certo há situações em que as expectativas de inflação de longo prazo mostram-se bem
ancoradas e flutuam em torno de percentuais modestos, próximos da meta oficial de crescimento
dos preços. Tal resultado é compatível apenas com elevada credibilidade da autoridade
monetária, como a encontrada nos EUA, por exemplo, onde as expectativas de inflação de longo
prazo oscilam em torno de 2,5% ao ano há quase 20 anos.
Com expectativas de inflação ancoradas, choques de preços se dissipam após alguns meses,
permitindo que a inflação retorne à tendência original. Em casos como esse, choques não
constituem um grande problema.
Entre nós, porém, antes do choque recente, e a despeito de vários preços terem ficado
artificialmente contidos, a taxa corrente de inflação já se mostrava elevada, com média de 6,1% ao
ano de 2010 a 2014, bem acima, portanto, da meta de 4,5%. No ano da inflação corretiva (2015), o
ritmo subiu para 10,7%.
De acordo com a Sondagem do Consumidor, a taxa esperada de inflação para 12 meses adiante
era pouco superior a 7,0% entre meados de 2013 e janeiro de 2015. A partir de então essa taxa
não parou de subir, acompanhando a inflação observada (acumulada) do IPCA – na referida
pesquisa a pergunta sobre a inflação esperada não faz menção a um índice específico de preços.
Em janeiro de 2016, a taxa esperada atingiu 11,3%.
Diante disso, as grandes questões passam a ser: como reverter esse processo? Como impedir que
a desancoragem das expectativas de inflação acabe mantendo a inflação de 2016 próxima à do
ano passado?
A opção natural seria lançar mão do instrumento juro, ou seja, retomar o ciclo de alta. O momento
para isso, porém, ficou para trás. Fenômenos como inflação elevada, confiança baixa e risco mais
elevado concorreram para provocar um quadro recessivo de gigantescas proporções. É bem
provável que ao final do biênio 2015-16 a economia terá encolhido cerca de 8,0%. Manter baixa e
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controlada a taxa de inflação é a prioridade número um de qualquer praticante do regime de
metas. Mas não a qualquer custo. Não faz sentido agravar premeditadamente um quadro
recessivo como o atual.
Outra razão pela qual o momento para subir juro passou tem a ver com a deterioração da situação
fiscal. Para funcionar a contento, produzindo resultados desejáveis, o regime de metas pressupõe
um mínimo de disciplina fiscal, hoje ausente.
Uma última razão tem a ver com o ambiente prevalecente. Para ser eficaz, um ciclo de alta de juro
exige timing correto. E isto pressupõe um mínimo de disposição da sociedade e do meio político
para aceitar certa dose de aperto monetário. Quando tal disposição inexiste (como hoje), o aperto
não é crível ou sustentável. Em suma, não será fácil reverter o processo de piora das expectativas.
José Júlio Senna

6. Política Fiscal
Urgência por novos rumos para a política fiscal
Desde o anúncio do resultado primário deficitário de 1,9% do PIB em 2015, o pessimismo tomou
conta das expectativas dos agentes econômicos em relação à política fiscal. No ano passado, a
dívida pública bruta expandiu-se em 9,05 pontos percentuais (pp) do PIB, e a líquida em 2,93 pp
do PIB. A isto soma-se a atividade econômica muito deteriorada, que resulta na continuidade da
queda de arrecadação em 2016. Dessa forma, a necessidade de se fazer uma reformulação da
política fiscal ganha ainda mais urgência.
Nesta análise, optamos por avaliar as contas públicas em 2016 e 2017 segundo dois cenários: base
e otimista. Entende-se por cenário base aquele em que nenhum ajuste fiscal adicional será feito
daqui para frente. Já o cenário otimista pressupõe que haja um pacote de aumento de receitas,
sejam elas recorrentes ou não recorrentes, aprovado ainda em 2016 e que se estende para 2017.
Sob a ótica das receitas, espera-se um resultado ainda ruim das tributárias e previdenciárias,
ambas influenciadas pelo mau desempenho – ainda que em ritmo mais brando – da massa de
rendimentos e da taxa de desemprego. Com o fraco dinamismo econômico, essas receitas
recorrentes não deverão ser, sozinhas, suficientes para ajustar as contas fiscais. Dessa forma, além
das recorrentes, o governo tende a depender mais e mais do conjunto das receitas não
recorrentes, em particular das relativas a concessões, outorgas e refinanciamentos tributários
(REFIS).
Do ponto de vista das despesas, não há grandes surpresas para aquelas atreladas ao salário
mínimo que, devido à elevada inflação de 2015, cresce nominalmente mais em 2016: 11,68%, ante
reajuste de 8,87% no ano passado. Nesse grupo estão benefícios previdenciários, assistenciais,
abono salarial e seguro desemprego. A grande diferença entre 2016 e o ano anterior é que
algumas medidas de ajuste fiscal implementadas em 2015 terão efeitos plenos no exercício deste
ano, o que pode significar alento parcial para as despesas. Dentre essas medidas, destacam-se as
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mudanças nas regras de concessão de benefícios previdenciários, como pensão por morte e
auxílio doença; benefícios trabalhistas, como abono e seguro desemprego; o fim dos aportes à
Conta de Desenvolvimento Energético (CDE); e a redução das despesas discricionárias, como
investimentos.
Diante desse quadro, nosso cenário apresenta resultados muito distantes da meta prevista para
2016, de 0,5% do PIB. Espera-se, no cenário base, um resultado primário deficitário de 1,5% do PIB
em 2016 e de 2,0% do PIB em 2017. Com este primário, a dívida bruta, atrelada também às demais
variáveis macroeconômicas, pode chegar a 81,0% do PIB já em 2017.
Já num cenário que considera algumas receitas potenciais (Tabela 5), o resultado ainda é muito
aquém da meta fiscal, porém expressivamente melhor que o do cenário base. Com receitas
potenciais que podem chegar ao total de R$ 79,3 bilhões (1,28% do PIB), o resultado primário para
2016 seria de -0,25% do PIB. Infelizmente, as incertezas são grandes em torno da materialização
dessas receitas, o que justifica que se crie um cenário distinto do base.
Tabela 5: Receitas Potenciais para 2016

Fontes: Câmara dos Deputados e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV.

Num cenário de profunda deterioração econômica, também importa responder à crucial
pergunta: se nenhum ajuste ou reforma fiscal for feito, para onde vai o resultado primário num
horizonte mais largo?
Numa projeção de médio prazo, é possível verificar que, caso nada seja feito, o resultado primário
do setor público piora na média de 0,5% do PIB ao ano. E isso ocorre mesmo quando assumimos
hipóteses mais otimistas para a atividade econômica (de acordo com estudo de Sergio Werlang e
Vilma da Conceição Pinto). Esse resultado decorre da atual rigidez e das vinculações do gasto
público, em contraposição ao efeito cíclico que a arrecadação possui em relação à atividade
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econômica. Em conclusão, é de suma importância que se crie uma agenda de reforma tanto das
receitas quanto das despesas.
Vilma Pinto

7. Setor Externo
Até o momento o ajuste externo é via recessão
O déficit em transações correntes
Gráfico 6: Saldos (em US$ bilhões): Transações Correntes do
(TC) caiu de US$ 104 bilhões para US$
Balanço de Pagamentos BPM6 (2010/2015)*
59 bilhões entre 2014 e 2015. A
redução de US$ 45 bilhões é
explicada pela melhora na balança
comercial (ganho de US$ 24 bilhões),
serviços (US$ 11 bilhões) e renda
primária (US$ 10 bilhões), como se
pode ver no Gráfico 6. Para 2016, a
previsão do Boletim Focus (12/02) é
de um saldo negativo de US$ 32
bilhões na conta corrente. Circulam
estimativas de déficits em TC
* A renda secundária (ex-transferências unilaterais) foi de US$ 2,7 bilhões em
menores ou próximos a zero, que
2015; BPM6 é a metodologia nova de apuração do balanço de
pagamentos. Fonte: Banco Central. Elaboração: IBRE/FGV.
apostam em mais desvalorização e,
logo, maiores superávits na balança
comercial. É possível esse resultado? A resposta depende também do que ocorre na conta de
serviços e rendas.
Na seção Em Foco do Boletim de janeiro indicamos que a melhora da balança comercial em 2015
foi decorrente da queda mais acentuada das importações (25%, em valor) do que das exportações
(15%, em valor). Como não se espera reversão na tendência de queda dos preços das
commodities, o esperado aumento das exportações continua dependente das manufaturas. Nesse
caso, a desvalorização cambial ajuda, mas não é suficiente para assegurar a melhora no superávit
comercial. A instabilidade cambial, a lenta recuperação dos principais mercados de exportações
das manufaturas brasileiras e o cenário de deflação mundial diminuem o efeito do câmbio. Em
2015, o volume exportado de manufaturas aumentou 2% e os preços destas exportações caíram
11% (dados FUNCEX). A substituição de importações pelo efeito câmbio pode estar em curso, mas
não é imediata.
O Gráfico 7 mostra a série das TC de 2002 a 2014 pela metodologia antiga de apuração do balanço
de pagamentos, pois o Banco Central só atualizou a série a partir de 2010. Os déficits em TC entre
2010 e 2014 são menores que no Gráfico 6 (metodologia nova) em função, principalmente, de
diferenças na mensuração da conta de rendas. Para fins da nossa análise vale ressaltar a passagem
de um déficit em TC em 2002 para uma trajetória de superávit entre 2003/2007, com saldos
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Gráfico 7: Saldos (em US$ bilhões): Transações Correntes do Balanço de Pagamentos BPM5 (2002/2014)*

* BPM5, a antiga apuração do balanço de pagamentos.
Fonte: Banco Central. Elaboração: IBRE/FGV.

negativos e crescentes de serviços e rendas, a partir de 2004, e com aumento de exportações e
importações na balança comercial. É o ajuste externo bem-vindo num cenário em que a economia
cresce. A partir de 2008, com a redução pela metade do saldo comercial e déficits crescentes na
conta de serviços e rendas, a conta de TC voltou a ser deficitária.
A diferença na apuração dos saldos de serviços entre a antiga e a nova metodologia fica ao redor
de US$ 900 milhões negativos, mas,
Gráfico 8: Saldos (em US$ bilhões): Viagens Internacionais e
para os principais fatores por trás do
Aluguel de Equipamentos
déficit
nesta
conta
(viagens
internacionais
e
aluguel
de
equipamentos), não há diferenças.
Logo, podemos analisar a série histórica
(Gráfico 8). Para as viagens, o déficit de
US$ 18,7 bilhões caiu para US$ 11,5
bilhões entre 2014 e 2015. Voltar a um
patamar da ordem de US$ 6 bilhões a
US$ 7 bilhões vai exigir mais
desvalorização e recessão. No caso de
aluguel de equipamentos, a queda do
Fonte: Banco Central. Elaboração: IBRE/FGV.
déficit entre 2014 e 2015 foi de US$ 900
milhões. Reduções expressivas que
recuperem os patamares vigentes até 2010 e 2011 supõem queda acentuada na exploração de
petróleo. É possível um déficit de serviços de US$ 30 bilhões, mas improvável a volta aos
patamares que vigoravam antes de 2008/2009.
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Na conta de renda primária, caíram as remessas líquidas do investimento direto, investimento em
carteira e juros. No total, o saldo negativo passou de US$ 52 bilhões para US$ 42 bilhões entre
2014 e 2015. No atual cenário recessivo, novas reduções estão associadas à queda do nível de
atividade (menos lucros e dividendos). É possível supor que, com a economia em desaceleração, a
conta de rendas possa chegar a US$ 30/35 bilhões.
Novas reduções de serviços e rendas dependem do cenário recessivo. O efeito da desvalorização é
importante somente para alguns itens, como viagens. Como as contas continuarão no negativo, a
contribuição do superávit comercial continuará crucial e terá que atingir níveis mais elevados do
que no período pré-2008, caso se queira garantir saldos em TC próximos a zero. O cenário de
baixo crescimento econômico e/ou desaceleração continua como parte do ajuste externo.
Lia Valls Pereira

8. Panorama Internacional
EUA e Europa não devem ter reversão cíclica
O ano começou com o mercado precificando possível cenário de recessão nas economias dos EUA
e da Europa. Na economia real, os indicadores de atividade como um todo estão bem, não
brilhantes, mas certamente há desaceleração da indústria. Nosso prognóstico é de que 2016 não
será excepcional, mas não deverá ocorrer reversão cíclica da atividade.
Economia americana – A piora da atividade no quarto trimestre, a forte desaceleração da
indústria e o aumento dos spreads de créditos corporativos elevaram a probabilidade de a
economia entrar em recessão.
Nossa avaliação é que a economia real não vai entrar em recessão. Ela não está com desempenho
forte nem irá ficar. Há muito que se deixou de acreditar na possibilidade de a economia fechar o
ano crescendo em torno de 3%. Tudo sugere que o crescimento nos próximos trimestres será o
que tem sido nos últimos: em torno de 2%.
No entanto, há vários sinais de que houve desaceleração nos setores ligados à produção
petrolífera, principalmente seus fornecedores de bens de capital, visto que a redução do preço do
petróleo causou forte queda do investimento ligado a esta atividade. Adicionalmente, o
fortalecimento da moeda americana tem dificultado o crescimento das exportações e estimulado
o crescimento das importações.
O crescimento da economia americana foi muito fraco no quarto trimestre de 2015: 0,7% ante o
trimestre imediatamente anterior (taxa anualizada). No entanto, a absorção doméstica, a soma de
consumo e investimento em formação de capital fixo (que exclui estoques) do setor público e
privado, cresceu 1,6% no quarto trimestre.
Outro indicador importante é que a desaceleração da indústria não é disseminada. Somente cerca
de 25% dos subsetores industriais estão em retração.
Finalmente, o desempenho do setor de serviços – crescimento, emprego e inflação – não sinaliza
problemas. No quarto trimestre, os serviços cresceram 1,8%. Para o setor de bens, o crescimento

19 |

foi negativo em 1,5%. Ambos os dados referem-se à produção. O consumo das famílias cresceu
acima de 2%, sendo que o consumo de bens contribuiu com pouco menos de um ponto percentual
para esta alta. Ou seja, o maior problema em relação a bens não é de absorção, mas de produção.
Esses fatos sugerem que o enfraquecimento da economia americana no quarto trimestre resulta
de forte desaceleração da indústria, em função da redução do investimento na indústria extrativa
mineral, afetada pela queda do preço do petróleo, e do fortalecimento da moeda americana.
Assim, consideramos que a probabilidade de os Estados Unidos entrarem em recessão é muito
baixa. No entanto, a vulnerabilidade que a economia apresentou à valorização da moeda e a
associação entre apreciação e diferencial de juros sugerem que o enfraquecimento no quarto
trimestre terá impactos sobre o processo de normalização das condições monetárias em 2016,
sendo provável um ritmo mais lento de subida da taxa dos Fed Funds.
Economia europeia - Os indicadores coincidentes do PIB — o PMI composto e o Eurocoin,
produzido pelo Banco Central da Itália para a zona do euro — indicam que a economia crescerá no
primeiro trimestre à taxa anualizada de 1,5%.
A indústria europeia terminou o ano em queda, apesar de não ser tão acentuada quanto a da
americana. A indústria alemã tem apresentado desempenho pior do que o da americana: -2,3%
em dezembro de 2015, ante o mesmo mês de 2014, enquanto esta estatística para a indústria
americana é de -1,8%. Adicionalmente, a desaceleração da indústria alemã está mais difundida do
que a da americana. Isso se deve à maior dependência da indústria da Alemanha em relação à
China comparativamente à dos Estados Unidos.
Juntando essas informações com o fato de a Europa ser uma das regiões que mais ganha com a
queda do preço do petróleo, há razões para acreditar que não haverá falta de demanda – mesmo
que esta se mantenha relativamente fraca – para sustentar taxas de crescimento na casa de 1,5%
ao ano em 2016.
Ou seja, os dados de atividade não apontam para reversão cíclica na Europa, apesar de haver
problemas com a indústria, particularmente na Alemanha.
Samuel Pessôa

9. Analista Convidado
Temos chances de recuperar a confiança com as mudanças prometidas na política fiscal?
Espera-se que nas próximas semanas o governo anuncie uma série de medidas estruturais que
compensem de alguma fora a perda de credibilidade contínua da atual política fiscal. As principais
medidas especuladas pela mídia são: um sistema de bandas fiscais, o estabelecimento de um
limite para o gasto público, o alongamento do prazo de vencimento da dívida dos Estados com a
União e algumas mudanças no atual regime de Previdência. Diante da atual perda de confiança
dos agentes econômicos e do agravamento sem fim da crise política, não há esperança de que tal
anúncio seja bem recebido. A parte boa das medidas – limites para gastos e mudanças nas
generosas regras de aposentadoria – dependem fundamentalmente do Congresso. Mesmo com
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uma oposição mais receptiva do que no ano passado, esta não irá apoiar o governo se assim não o
fizer o PT. Já o sistema de bandas fiscais nada mais é do que o antigo regime de abatimentos do
passado recente: o governo definia uma meta de primário e ao mesmo tempo criava a
possibilidade de descontar desta meta despesas com o PAC ou a frustação de receitas
extraordinárias. O alongamento do prazo da dívida para Estados, por sua vez, vai dar fôlego a
governos estaduais quebrados que já não respeitam os limites de gastos estabelecidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal.
O estabelecimento de um limite para o crescimento dos gastos é fundamental para que possamos
trazer de volta a sustentabilidade da dívida, mas para tal temos que mudar leis cuja alteração
exige grande base de sustentação política. O gasto com a saúde está vinculado a 15% da receita
corrente líquida da União, enquanto o Plano Nacional de Educação prevê que os gastos nesta área
deverão aumentar para 10% até 2022. Sem tais mudanças, teremos na verdade mais do mesmo:
corte nos investimentos. Ocorre que em 2015 os investimentos já foram drasticamente reduzidos
e cortá-los mais ainda em 2016 significaria trazê-los para níveis de quatro ou cinco anos atrás. Ao
que tudo indica, o tal anúncio de medidas para debelar a profunda crise que vivemos será nada
mais nada menos do que a reedição do que já existe, com o agravante de afrouxar os gastos dos
Estados.
Nos últimos dez anos, adotamos uma política fiscal voltada para a redução da desigualdade de
renda através de um forte aumento das transferências (INSS, Bolsa-Família, seguro-desemprego,
abono salarial e LOAS). Nesse período, o número de beneficiários cresceu em média 7% ao ano, o
que, junto com o aumento do valor dos benefícios acima da inflação, tornou esse gasto
responsável por 60% do total. Enquanto crescíamos embalados por um ambiente internacional
extremamente favorável, essa política teve seu mérito; mas o demérito aparece agora quando
precisamos pagar gastos crescentes que não geram aumento algum de produtividade. O grave
desequilíbrio fiscal de hoje reflete a concessão desenfreada de benefícios sem contrapartida na
renda nacional. Não adianta criar CPMF, aumentar as alíquotas de Imposto de Renda ou taxar
grandes fortunas. O crescimento previsto nos gastos sociais nos próximos anos requer que a cada
ano sejam criados novos impostos em cima dos já existentes.
Quanto o Brasil precisa piorar para começar a enfrentar seus graves problemas? Quanto o quadro
econômico precisa se deteriorar para que as instituições políticas e as organizações da sociedade
civil passem a construir saídas para a crise? Difícil responder essa pergunta, mas, no Brasil,
reformas só são discutidas quando o país parece estar à beira do precipício. Várias vezes o mundo
nos tirou do precipício e hoje podemos dizer que há ventos para os dois lados: problemas vindos
da China e bancos centrais jogando mais liquidez nos mercados. Para que lado iremos,
infelizmente, depende dos outros. Não temos uma sociedade organizada para definir seu próprio
destino.
Solange Srour - ARX Investimentos
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10. Em Foco IBRE: alguma coisa está fora da ordem (no mercado cambial chinês)
Após um longo período de fortalecimento de sua moeda em relação ao dólar americano, o
Governo chinês decidiu introduzir novos parâmetros para o comportamento do mercado cambial
em agosto de 2015. A partir daquele ponto, a cotação no início de um determinado dia seria
fixada pela combinação de três características: (i) a cotação no fechamento do dia anterior; (ii) os
movimentos das moedas dos principais parceiros comerciais em relação ao renmimbi e; (iii) o
descasamento entre as cotações do renmimbi na China (CNY) e em Hong Kong (CNH). Essa
mudança de filosofia trouxe impactos relevantes para o comportamento da moeda, que passou a
oscilar de forma mais intensa e a se enfraquecer frente ao dólar, com tendência mais clara a partir
de novembro de 2015. De fato, iniciou-se um novo regime cambial.
Muitos analistas interpretaram a mudança como uma tentativa desesperada de estímulo ao
crescimento através do setor externo. O país estaria iniciando uma nova guerra cambial, com
desvalorizações competitivas que tentariam salvar a economia de um colapso iminente. Mais
ainda, as importantes saídas de divisas registradas no balanço de pagamentos seriam um
indicador contundente da severidade da situação econômica chinesa: as reservas internacionais
recuaram em aproximadamente US$ 500 bilhões somente em 2015.
Essa interpretação foi rechaçada pelo governo chinês, que reforçou a mensagem de que o
principal objetivo da nova política cambial era manter a paridade da moeda chinesa em relação
aos principais parceiros comerciais – o dólar americano continuaria com o maior peso, mas
haveria participações relevantes de outras moedas centrais (como o euro e o iene) e de algumas
moedas emergentes, em especial asiáticas. Em outras palavras, a cotação do renmimbi passaria a
responder mais a forças de mercado, depreciando-se (ou não) ao sabor da movimentação das
principais moedas globais. Essa maior flexibilidade seria, também, uma condição necessária para
aprofundar o processo de internacionalização da moeda chinesa, facilitando sua inclusão na cesta
de moedas do Special Drawing Rights (SDR) do Fundo Monetário Internacional4 – fato confirmado
ao final de 2015.
Em nenhum momento, entretanto, esse novo regime pressupunha a interrupção das intervenções
no mercado cambial. Muito pelo contrário: o governo chinês continuou sendo bastante ativo, com
um leque de iniciativas englobando novas restrições regulatórias, gestão da liquidez relativa entre
os mercados da China continental e de Hong Kong, e uso tanto de swaps cambiais como das
reservas internacionais para disciplinar os movimentos da moeda.
Ressaltamos que essas medidas foram tipicamente utilizadas para restringir as posições
especulativas contrárias à moeda chinesa, ou seja, ocorreu um importante esforço para evitar (ou
ao menos disciplinar) uma depreciação excessiva do renmimbi. Nesse sentido, a tese de guerra
Os Direitos Especiais de Saque (SDR, na sigla em inglês) são um instrumento monetário criado pelo FMI para complementar as
reservas internacionais de seus países membros, definido atualmente como uma média ponderada de dólar americano, euro, libra
esterlina, iene japonês e renmimbi. As moedas que fazem parte do SDR podem ser entendidas como reservas internacionais de
valor, o que está diretamente ligado à sua importância como moeda referencial de fluxos financeiros e comerciais.
4
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cambial perde muito do seu apelo. Por que o governo estaria trabalhando contra o
enfraquecimento da moeda se este fosse seu objetivo com o novo regime cambial?
Parece-nos que a questão mais relevante no mercado cambial chinês é entender os determinantes
de tamanha saída de capital da economia – que, em termos brutos, aproxima-se de US$ 1,2 trilhão
nos 12 meses encerrados em janeiro de 2016. Antes de tudo, é importante destacar que esses
fluxos só foram possíveis devido ao aumento da porosidade da conta capital, no contexto de
reformas econômicas liberalizantes e da progressiva internacionalização da moeda chinesa.
De forma bastante simplificada, podemos dividir os analistas em dois grupos. A primeira corrente
entende que tamanha saída de capital é resultado de um colapso da confiança na economia
chinesa – chegando-se ao limiar de forte desaceleração da atividade e da eclosão de grandes
problemas nos balanços de bancos e empresas, mesmo os atuais níveis das reservas internacionais
chinesas (US$ 3,2 trilhões, equivalentes a pouco mais de 30% do PIB) não seriam uma defesa
suficiente. Sob essa visão, as elevadas saídas de capital seriam um movimento essencialmente
especulativo, com os agentes econômicos se antecipando à derrocada da economia e do atual
regime cambial.
Já a segunda corrente entende que as saídas de capital resultam de uma relevante mudança na
exposição cambial ótima do portfólio dos agentes econômicos chineses. Durante muitos anos, a
tendência de fortalecimento do renmimbi induziu posições ativas em moeda local e contratação
de dívida em dólares. Com o enfraquecimento da moeda local registrado após a mudança do
regime cambial, inverteu-se a dinâmica: os agentes agora preferem reter ativos em moeda
estrangeira e buscam liquidar as dívidas anteriormente contraídas. Sob essa visão, as saídas de
capital seriam um movimento salutar, ao fim do qual a resiliência da economia chinesa a choques
cambiais seria maior.
A realidade se situa em algum lugar entre essas duas vertentes. Ao observarmos o perfil dos fluxos
de capital registrados no balanço de pagamentos chinês durante 2015, entendemos que a verdade
se encontra mais próxima da narrativa otimista. Nossas estimativas indicam que pouco mais de
70% dos fluxos registrados referem-se ao pré-pagamento de dívidas contraídas em dólares ou à
aquisição de novos ativos no exterior – sugerindo uma readequação do risco cambial aos balanços
de empresas e famílias.
É necessário reconhecer, entretanto, que o atual estado do mercado cambial chinês faz com que a
discussão sobre a motivação dos fluxos seja secundária. Independentemente das razões, o fato é
que o país passa por relevante diminuição das reservas internacionais, com uma dinâmica que
parece estar se acelerando: somente em dezembro de 2015 e janeiro de 2016, as reservas
recuaram em pouco menos de US$ 200 bilhões. Para estancar esta sangria será fatalmente
necessária uma postura mais incisiva do governo. O problema, entretanto, é avaliar a relação
entre custo e efetividade das diversas abordagens disponíveis.
Consideramos que três estratégias são dignas de comentários. Na primeira, a opção seria
depreciar fortemente a moeda, fosse pela adoção de câmbio totalmente flutuante ou pela
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flutuação suja a partir de um nível bem mais fraco. Além de lidar com os relevantes efeitos
patrimoniais, seria necessário convencer os agentes de que a depreciação inicial seria suficiente,
ou seja, afastar a crença de que novas rodadas de enfraquecimento da moeda ocorreriam. Não é
difícil imaginar que esse seria um equilíbrio bastante instável.
Outra estratégia possível seria manter uma postura passiva, esperando que um eventual
enfraquecimento do dólar americano diminuísse a pressão sobre a moeda chinesa. Ainda que essa
possa ser uma abordagem válida no curto prazo, associada à reversão das expectativas de
elevação dos juros americanos, não parece razoável esperar que este vetor opere no longo prazo.
Ganha-se tempo, mas o problema continua sem solução.
Por fim, haveria a opção de atrasar o cronograma de abertura da conta capital, de forma a
restringir as possibilidades de posições contrárias à moeda chinesa. Ao menos por enquanto, esse
tem sido o caminho escolhido pelas autoridades chinesas, contando com a anuência (por vezes
explícita) de organismos multilaterais e outros bancos centrais. Novamente, este não pode ser um
equilíbrio de médio prazo: atrasar a abertura da conta capital vai contra a agenda de reformas
estruturais da economia e é de difícil conciliação com a agenda de internacionalização do
renmimbi.
Em conclusão, há alguma coisa fora da ordem no mercado cambial chinês, o que se soma aos
inúmeros desafios da transição do modelo econômico no país. Independentemente do resultado
final, não haverá saída indolor. A gestão desse imbróglio é um tema que continuará permeando o
debate nos próximos meses, com implicações relevantes dentro e fora da China.
Lívio Ribeiro
Revisão Editorial do Boletim Macro IBRE: Fernando Dantas
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