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Uma Aposta e Duas Ordens de Conjecturas 

A decisão tomada pelo COPOM na reunião de 30 e 31 de agosto e analisada na ata divulgada no 

dia 8 deste mês surpreendeu a quase totalidade dos analistas ao reduzir a taxa SELIC em meio 

ponto de percentagem, rompendo com a prática de movimentos graduais e precedidos de 

indicações. A visão unânime é que a decisão encerra uma aposta de forte queda no crescimento 

das economias norte-americana, europeia e japonesa, capaz de gerar um substancial efeito 

deflacionário sobre os preços no Brasil. A lembrança da crise de 2008 parece ter justificado a 

decisão em um momento em que se espera que as taxas de inflação medidas em 12 meses 

comecem a recuar, embora existam dúvidas quanto a isso.   

Consciente da desaceleração em curso — tema seguidamente abordado neste Boletim — o BC 

tenta evitar uma queda excessiva na atividade econômica do país, revelando um inédito grau de 

preocupação com o crescimento. Dada a ausência de pressão dos preços das commodities, o BC 

espera uma queda da inflação até o centro da meta já em 2012, inclusive com a moderação da 

inflação dos serviços, um dos principais itens em aceleração nos últimos meses. Tudo isso 

contando com uma desvalorização não muito alta do câmbio, que anularia a descompressão das 

commodities. Também existem sinais contraditórios nesse lado. 

Mais do que discutir o erro ou acerto da decisão do BC, buscamos neste Boletim apresentar 

conjecturas sobre suas conseqüências, levando em conta a evolução recente e as projeções para a 

economia brasileira. Duas especulações se impõem às demais: a primeira se refere à continuação 

do ciclo de baixa da taxa SELIC; a segunda se direciona para as mudanças que vêm ocorrendo no 

cenário econômico do país. 

Em relação à primeira, é preciso reconhecer que poucos esperam uma descontinuidade nos fluxos 

financeiros internacionais da magnitude e profundidade experimentadas em 2008, as expectativas 

estando mais concentradas na desaceleração forte de EUA e, especialmente, Europa, por conta de 

estímulos fiscais contracionistas. Isso não significa que a crise europeia não seja grave, mas que sua 

solução ainda não está adequadamente encaminhada — como ressaltado na seção Panorama 

Internacional, que a partir deste número passa a integrar este Boletim. Mas — algo acacianamente, 
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como ocorre no momento em que são feitas as apostas —, os processos de mudança na Europa 

ainda estão em fluxo e, portanto, com resultados altamente incertos. Nesse contexto é pouco 

provável que o BC continue a reduzir os juros. 

A segunda ordem de conjecturas foca a continuidade da desaceleração e é mais bem 

fundamentada. Com efeito, as informações produzidas para este Boletim são unânimes em 

reafirmar o que já vinha sendo dito nos anteriores, mas com importantes qualificações. Assim, o 

indicador de atividade econômica do IBRE registrou pequeno aumento em julho, mas um recuo na 

média móvel trimestral que confirma a desaceleração: a taxa de crescimento em relação ao 

trimestre anterior (tst) foi de 0,6% em julho, inferior, portanto, ao alcançado em junho (0,8%), que 

é a taxa do PIB trimestral (tst). A desaceleração também é visível na série de taxas acumuladas em 

12 meses: de 4,7% em junho para 4,4% em julho.  

Este resultado e as prévias do indicador para agosto e setembro permitem estimar que a taxa de 

crescimento do PIB no terceiro trimestre ficará em torno de 0,6%, o que implica um efeito do 

carregamento estatístico de 3,3% para 2011. 

A redução do ritmo de crescimento do segundo trimestre também aparece no Indicador Mensal 

do Investimento (IMI) do IBRE, que aumentou 2,1% no trimestre findo em julho em relação ao 

trimestre anterior. Curiosamente, isso indica pequeno crescimento em relação ao observado no 

segundo trimestre, de 1,7% (tst), revelando que, ao contrário do que antevíamos, o clima de 

incerteza que inevitavelmente prejudica os investimentos ainda não se revelara na sua plenitude 

no segundo trimestre.  

Os demais componentes da absorção doméstica também surpreenderam, apresentando forte 

alta. O principal componente, o consumo das famílias, teve o crescimento acelerado em relação 

ao primeiro trimestre: 1,0% contra 0,7%. A aceleração do consumo do governo, de 1,2% ante 0,9% 

no trimestre anterior, também surpreendeu. Excluindo-se a variação de estoques, a absorção 

doméstica cresceu 4,7% em termos anualizados no segundo trimestre, ante 3,3% no primeiro. As 

exportações líquidas de bens e serviços não fatores é que diminuíram o crescimento trimestral do 

PIB para os 0,8% apurados pelo IBGE. 

Do ponto de vista dos setores, credita-se à indústria de transformação a responsabilidade principal 

pela desaceleração. Esse setor não apresentará melhora significativa no curto prazo, diante de um 
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quadro que combina aumento de estoques e das importações líquidas. Já o ritmo de atividade do 

comércio varejista continua forte, embora em desaceleração. 

Em agosto, aliás, os índices de confiança do IBRE registraram desaceleração forte na indústria e 

suave no setor de serviços. Neste segmento de serviços, assim como na visão do consumidor, a 

economia ainda está aquecida, mas os últimos meses foram de desaquecimento gradual. Um dos 

motivos para o desânimo do setor é o aumento das incertezas no front externo. 

O mercado de trabalho, por sua vez, dá sinais de que continua aquecido: a taxa de desemprego de 

julho foi de 6%, com variação de -0,2 p.p. em relação a junho, e é a menor taxa observada para o 

mês desde a implementação da nova versão da PME em março de 2002. A taxa dessazonalizada, 

em particular, está estável desde março. Do ponto de vista da geração de empregos, o setor de 

serviços, sustentáculo nos meses anteriores, começa a dar sinais de enfraquecimento.  

Em relação à inflação, a novidade de agosto foram as taxas mais elevadas de dois dos principais 

índices, o IPA da FGV e o IPCA do IBGE. A principal contribuição para isso partiu dos produtos 

agropecuários, tendo esse novo ciclo de aumentos sido antecipado pelo IPA de julho. Diante 

dessas pressões, o arrefecimento da taxa do IPCA em 12 meses, previsto para setembro, pode 

sofrer atraso. A estimativa do monitor da inflação da FGV para o IPCA de setembro é de 0,54%, 

taxa que alcançou 0,45% nesse mês em 2010. 

No front fiscal, a combinação de receitas crescentes e despesas moderadas tem permitido ao 

governo antecipar o cumprimento da meta de resultado primário. Assim, a desaceleração no PIB 

no restante de 2011 não deve impedir que se alcance a nova meta de R$ 127,9 bilhões para o 

superávit primário do setor público consolidado. 

Na área externa, a economia mundial em desaceleração implica um quadro em que as 

exportações brasileiras e os ingressos de capital estrangeiro tendem a diminuir, a magnitude da 

queda dependendo da extensão da crise. Para 2011, porém, os resultados do setor externo 

brasileiro são favoráveis e superam, inclusive, as projeções realizadas no início do ano: nossa 

previsão é de um saldo comercial da ordem de US$ 26 a 27 bilhões. A melhora no saldo comercial 

reduziu o déficit em transações correntes em relação ao previsto no começo do ano, apesar do 

aumento no déficit de serviços e de rendas entre 2010 e 2011. Agora prevemos déficit em 

transações correntes da ordem de US$ 55 a 56 bilhões. 
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Ainda que o fato mais marcante de agosto tenha sido o rebaixamento da classificação de risco da 

dívida americana pela S&P, a situação na Europa foi o principal foco de preocupação. O Banco 

Central Europeu (BCE) foi forçado a comprar mais ativamente papéis públicos da Itália e da 

Espanha, com efeitos apenas limitados sobre seus custos de financiamento. Paralelamente, a 

tensão com o pacote de ajuda à Grécia voltou a crescer, uma vez que esse país não cumpriu as 

metas acertadas de redução do déficit público. Para setembro espera-se um mercado ainda volátil, 

refletindo cada nova estatística e anúncios de medidas. 

A seção Em Foco, ao final, apresenta os resultados do nosso cenário para 2011 e 2012 a partir do 

modelo macroeconômico do IBRE. Com a deterioração do cenário internacional e a piora no 

desempenho industrial, a projeção para o crescimento do PIB em 2011 foi revisada de 3,9% para 

3,7%. O consumo das famílias e o investimento fixo permanecem como os principais componentes 

de sustentação do crescimento, enquanto que o setor externo continuará a contribuir 

negativamente, mas em magnitude menor do que nos últimos trimestres. O cenário base aponta 

para crescimento do PIB de 3,8% em 2012. 

Em relação à inflação, tem-se uma deterioração em relação à projeção anterior, pois elevamos a 

expectativa de alta do IPCA de 6,1% para 6,6% em 2011. Destaque-se que não houve revisão na 

previsão para a inflação de serviços (8,7%), um valor significativamente elevado na série histórica. 

Para 2012, estima-se uma inflação de 5,3%.  

No entanto, o cenário contempla manutenção da SELIC em 12,0%. Apesar da redução recente de 

meio ponto percentual, avaliamos que a piora do cenário de inflação para 2012 e 2013 levará o BC  

a manter a taxa nesse patamar. Mas a projeção para a inflação de 2012 se elevará ainda mais se o 

BC continuar com o ciclo de afrouxamento monetário. Nesse caso, prevemos a necessidade de um 

novo aumento da taxa de juros em 2012 para evitar uma deterioração ainda maior nas 

expectativas de inflação para os anos seguintes. 

O principal risco associado ao cenário base é o de ocorrer uma crise na Europa que leve a defaults 

soberanos, acarretando crise bancária e de confiança. Nesse cenário a economia mundial passaria 

por nova recessão, o que reduziria o crescimento da China, com queda nos preços das 

commodities, contexto em que o BC reduziria fortemente a taxa de juros, para algo em torno de 

8,5%, para evitar uma recessão no Brasil. Nesse caso, e contando com a resiliência do mercado 

doméstico, a economia brasileira cresceria cerca de 1,5% em 2012, com uma inflação próxima à 

meta de 4,5%. 



5  |    

 

 

A taxa de crescimento do PIB no 
terceiro trimestre ficará em torno 
de 0,6%, segundo estimativas do 

IAE/IBRE 

 

Gráfico 1: Indicador de Atividade Econômica – IAE * 

 

 

2,1 1,8

0,4

0,7

1,2

0,8

0,6

0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

0,0

0,7

1,5

2,2

3,0

ja
n
-1

0

fe
v
-1

0

m
ar

-1
0

ab
r-

1
0

m
ai

-1
0

ju
n
-1

0

ju
l-
1
0

ag
o
-1

0

se
t-

1
0

o
u
t-

1
0

n
o
v
-1

0

d
e
z-

1
0

ja
n
-1

1

fe
v
-1

1

m
ar

-1
1

ab
r-

1
1

m
ai

-1
1

ju
n
-1

1

ju
l-
1
1

12 meses (Dir.) 3 meses (Esq.)

Gráfico 2: Indicador Mensal do Investimento – IMI*  

 

* Percentuais de crescimento em relação ao trimestre 
anterior e acumuladas em 12 meses em relação aos 12 
meses anteriores, médias móveis com ajuste sazonal. 

Fonte: IBGE e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV. 

 

Fonte: IBGE e IBRE. Elaboração: IBRE/FGV 
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I. Atividade Econômica 

O Indicador de Atividade Econômica (IAE) do IBRE 

registrou pequeno aumento em julho: 0,1% sobre o 

mês anterior, com ajuste sazonal.1 Esse resultado 

implica um recuo da média móvel trimestral: a taxa 

de crescimento em relação ao trimestre anterior 

(tst) foi de 0,6% em julho, inferior, portanto, ao 

0,8% alcançado em junho (ver Gráfico 1). Essa 

desaceleração também é visível na série de taxas 

acumuladas em 12 meses, que diminuiu de 4,7% em 

junho para 4,4% em julho. 

A redução do ritmo de crescimento também 

aparece no Indicador Mensal do Investimento (IMI) 

do IBRE, que aumentou 2,1% no trimestre findo em 

julho em relação ao trimestre anterior. As variações 

acumuladas em 12 meses, por sua vez, recuaram de 

11,9% em junho para 10,4% em julho2 (ver Gráfico 

2). 

Não houve surpresa, portanto, em relação ao 

resultado das Contas Nacionais do segundo 

trimestre, que confirmou a desaceleração da série 

(tst) que vinha sendo apontada pelo nosso 

indicador: o PIB cresceu 0,8% sobre o trimestre 

anterior, com ajuste sazonal, a mesma taxa 

prevista pelo IAE. 

A taxa de crescimento do PIB no terceiro trimestre 

ficará em torno de 0,6%, resultado obtido das 

prévias do IAE/IBRE para os meses de agosto e 

setembro. Com essas estimativas o efeito do 

carregamento estatístico (carry over) para 2011 

como um todo é de 3,3% — isto é, se a economia 

mantiver no último trimestre do ano o nível de produção estimado para o terceiro, o PIB crescerá 

apenas 3,3% em 2011 em relação a 2010. 

                                                           
1 

O IAE é um indicador do nível de atividade da economia brasileira que visa reproduzir o desempenho do PIB em bases 

mensais. Ele está ancorado no PIB trimestral dessazonalizado do IBGE, no sentido de que em cada trimestre calendário sua 
variação é idêntica à do índice daquele Instituto. 

2 
O IMI utiliza a mesma metodologia do IAE: este indicador visa reproduzir a Formação Bruta de Capital Fixo das Contas 

Nacionais em bases mensais. 
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Gráfico 3: Contas Nacionais – Oferta  

(% crescimento, tst – com ajuste sazonal)  

 
 

Fonte: IBGE e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV  
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Gráfico 4: Contas Nacionais – Demanda  

(% crescimento, tst – com ajuste sazonal) 

 
 

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 
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Consumo das Famílias Investimento

Pelo lado da oferta (ver Gráfico 3), um 

dos destaques do segundo trimestre foi o 

crescimento de apenas 0,2% (tst) da 

indústria, devido ao crescimento nulo da 

indústria de transformação. O outro 

grande destaque dos resultados do 

segundo trimestre foi, sem dúvida, a 

resiliência dos serviços. O crescimento 

desse setor, inclusive, acelerou ligeira-

mente no segundo trimestre para 0,8% 

(contra 0,7% no trimestre anterior), um 

resultado em linha com nossa previsão. Já 

o segmento agropecuário surpreendeu e 

recuou 0,1% tst, após o bom desempenho 

do primeiro trimestre. 

Pela ótica da demanda, o destaque foi o 

avanço dos investimentos (1,7% tst), um 

resultado que surpreendeu positivamen-

te. Em relação ao consumo das famílias 

houve crescimento de 1,0% tst, após a 

taxa de 0,7% no primeiro trimestre 

(Gráfico 4). Este registro também está em 

linha com a nossa previsão. Outro desta-

que foi a aceleração do consumo do go-

verno de 1,2% (tst) ante 0,9% no primeiro trimestre. Esses resultados indicam forte crescimento 

da absorção interna. Excluindo-se a variação de estoques, a absorção doméstica cresceu 4,7% em 

termos anualizados no segundo trimestre, ante 3,3% no primeiro. As exportações líquidas de bens 

e serviços não fatores é que diminuíram o crescimento do PIB para os 0,8% registrados pelo IBGE. 

A desaceleração em curso se manterá no terceiro trimestre, principalmente na indústria de 

transformação. Isso, apesar de em julho este setor ter crescido 0,7% (msm, com ajuste sazonal), 

depois do recuo de 1,2% no mês anterior (ver Tabela 1). 

Em relação às categorias de uso, houve recuperação da produção de bens de capital e de bens de 

consumo. Já a categoria de bens intermediários continua apresentando um desempenho ruim, 

fruto, possivelmente, da menor demanda externa. 
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Gráfico 5: Produção Física (eixo esquerdo, yoy  - %) e Indicador da 
Produção Prevista da Sondagem (eixo direito, média móvel 3 meses) 

 
Fonte: IBGE e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV. 
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Tabela 1: Evolução da Produção Física da Indústria (por categorias, %) 

 

 

*Dados Com Ajuste Sazonal. **Dados Sem Ajuste Sazonal. Fonte: IBGE e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV. 

 

mai-11 jun-11 jul-11 mai-11 jun-11 jul-11 mai-11 jun-11 jul-11 mai-11 jun-11 jul-11

Indústria geral 1,1 -1,2 0,5 1,2 -0,8 -0,8 2,5 1,1 -0,3 4,5 3,7 2,9

Indústria extrativa 0,7 0,3 -0,6 -1,3 1,2 1,5 2,9 3,9 1,0 7,3 6,8 6,0

Indústria de transformação 1,0 -1,2 0,7 1,3 -0,6 -0,6 2,5 0,9 -0,3 4,3 3,5 2,7

Categorias de Uso

Bens de capital 1,6 -0,7 1,7 3,4 -0,4 0,0 5,3 6,0 3,8 11,2 9,7 8,3

Bens intermediários 1,7 -1,6 -0,7 0,8 0,2 -0,1 2,3 0,4 -2,4 4,7 3,7 2,6

Bens de consumo 1,2 -2,6 3,5 1,2 -1,7 -0,9 2,4 -0,8 0,9 2,4 1,9 1,6

Bens de consumo duráveis 2,9 -0,5 2,9 -0,7 -6,0 -2,1 2,2 0,2 1,3 2,4 1,9 1,8

Semi-duráveis e não duráveis 0,3 -3,0 3,8 1,7 -1,1 -1,0 2,4 -1,1 0,8 2,4 1,9 1,6

Insumos típicos da construção civil 3,1 0,9 0,1 0,7 0,3 1,9 4,2 4,8 3,9 6,7 6,0 5,6

Mês x mês anterior*
Trimestre x trimestre 

anterior*

Mês x mesmo mês do 

ano anterior**

Acumulado em 12 

meses**

Nossa análise indica que a indústria não 

apresentará uma melhora significativa 

no curto prazo, diante de um quadro 

que combina aumento de estoques3 e 

das importações líquidas. De acordo 

com o Indicador de Produção Prevista 

da Sondagem da Indústria do IBRE, que 

já havia previsto a desaceleração do 

segundo trimestre, tem-se uma ligeira 

melhora na margem em agosto. Mesmo 

assim, o indicador continua em um 

patamar muito baixo (ver Gráfico 5).  

Consequentemente, o terceiro trimestre 

também deverá apresentar uma 

atividade industrial enfraquecida, em linha com a expectativa de desaceleração da economia 

brasileira ao longo deste semestre. Nossa previsão preliminar para agosto é de nova queda da 

produção, da ordem de 0,5%.   

Ao contrário da indústria, o ritmo de atividade do comércio varejista continua forte, embora em 

desaceleração. O indicador ajustado4 do nível de atividade medido pelo Serasa registrou 

crescimento de 1,8% em agosto em relação a julho (série dessazonalizada). Houve expansão em 

                                                           
3 Segundo a Sondagem da Indústria do IBRE de agosto, 9,5% das indústrias consultadas informaram que os estoques estavam 

excessivos, valor superior ao reportado no mês de julho (6,6%). Ver mais adiante, neste Boletim. 
4

 O Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian é medido pelo número de consultas realizadas pelos estabeleci-

mentos comerciais à base de dados da empresa. O Indicador ajustado é obtido pela reponderação dos segmentos comerciais 
usando os pesos da Pesquisa Mensal de Comércio, do IBGE. 
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Gráfico 6: Nível de Atividade no Comércio: PMC – IBGE vs. IAC – Serasa 

 (variações acumuladas em 12 meses – em %) 

 
Fonte: IBGE, Serasa e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV. 
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Gráfico 7: Índices de Confiança (com ajuste sazonal)  

 

 
* Índice de Confiança de Serviços após a exclusão do segmento de Serviços de Informação 

Fonte e Elaboração: IBRE/FGV. 
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todos os segmentos exceto no grupo supermercados, alimentos e bebidas.  Mas observa-se uma 

desaceleração ao longo de 2011 nas taxas acumuladas em 12 meses. Nosso modelo de previsão 

para a Pesquisa Mensal do Comércio Ampliada do IBGE também aponta para uma acomodação do 

crescimento ao longo dos próximos meses (ver Gráfico 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Análise das Sondagens IBRE 

Os resultados dos índices de 

confiança do IBRE/FGV registram 

forte desaceleração na indústria 

e suave no setor de serviços em 

agosto, com perceptível piora do 

cenário geral no mês. No seg-

mento de serviços, assim como 

na visão do consumidor, a 

economia ainda está aquecida, 

mas os últimos meses são de 

desaquecimento gradual (ver 

Gráfico 7). 

O Índice de Confiança do Consu-

midor voltou a cair após repi-

ques em junho e julho. O índice 

continua elevado em termos 
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Gráfico 8: Demanda Externa Atual e Prevista – Sondagem 

 Conjuntural da Indústria (com ajuste sazonal) 

  
Fonte e Elaboração: IBRE/FGV. 
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históricos, sustentado por percepções favoráveis em relação ao mercado de trabalho e às finanças 

das famílias. Mas as expectativas para os meses seguintes tornaram-se pessimistas em agosto, 

especialmente com relação à situação geral da economia: 23,1% dos entrevistados esperam 

melhora e 21,2%, piora. Este é o segundo pior resultado desde março de 2009, no auge da crise 

financeira internacional. O pior foi o de maio passado, quando a inflação ascendente, questões 

políticas e a sinalização de maior austeridade pelo Banco Central levaram esses percentuais a 

21,4% e 21,6%, respectivamente.  

A confiança do setor de serviços (ICS) continua sendo influenciada pelo descolamento dos serviços 

de informação, segmento em que a confiança mantém forte trajetória ascendente. Excluindo este 

segmento, nota-se uma tendência um pouco mais acentuada de diminuição de confiança nos 

últimos meses (ver Gráfico 7). 

A indústria é um caso especial. Além de ter sido a principal influência para a desaceleração do PIB 

no segundo trimestre, o setor não vem apresentando sinais de recuperação no trimestre em 

curso. Em agosto, a utilização de capacidade medida pelo NUCI diminuiu de 84,1% para 83,6%, 

houve acúmulo de estoques em 11 dos 14 segmentos pesquisados e as expectativas para os 

próximos meses tornaram-se mais pessimistas.  

Um dos motivos para o desâni-

mo do setor é a concorrência de 

produtos importados no merca-

do interno e o aumento de 

incertezas no front externo. O 

Gráfico 8 mostra que a percep-

ção em relação à demanda 

externa vem piorando desde o 

início do ano, assim como as 

previsões em relação aos meses 

seguintes. Nos dois últimos 

meses as previsões para a 

demanda externa tornaram-se 

bem mais pessimistas e os 

indicadores de demanda atual e 

futura praticamente convergi-

ram: a distância de 4,7 pontos é a menor desde agosto de 2008 (3,6). 

Outro motivo para o cenário desfavorável da indústria nos próximos meses é o acúmulo de 

estoques no terceiro trimestre: em agosto, 9,5% das empresas se consideram com estoques 

excessivos, o maior percentual desde julho de 2009 (10,6%). As categorias de uso com maior 

incidência de empresas com estoques elevados são as de bens de consumo e material de 

construção. No segmento de intermediários, a metalurgia e o segmento têxtil também 

acumularam estoques, mas a relativa estabilidade do setor químico compensa em parte esse 
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A nossa previsão para a taxa de 
desemprego dessazonalizada de 

agosto é 5,9% 

 

Gráfico 9: Indicador de Nível de Estoques  

Indústria 9,5
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Têxtil 16,1
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Fonte e Elaboração: IBRE/FGV. 

 

Tabela 3: Evolução da taxa de desemprego (regiões metropolitanas, 
percentual da PEA), da criação de emprego (em milhares) e da taxa de 

rotatividade (por 100 trabalhadores) 

 
*Previsão. Fonte: (1) IBGE e (2) CAGED/MTE. Elaboração: IBRE/FGV. 

 

Mai-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11*

Taxa de Desemprego1

Observada 6,4 6,2 6,0 6,0

Dessazonalizada 5,9 6,0 5,9 5,9

Saldo de Admissões menos Desligamentos2

Observada 252 215 141 -

Dessazonalizada 121 157 134 -

Taxa de Rotatividade2

Observada 4,9 4,5 4,4 -

Dessazonalizada 4,6 4,5 4,5 -

resultado. O acúmulo de esto-

ques no setor de bens de 

consumo colabora para a 

diminuição da confiança do setor 

de bens intermediários, única 

categoria de uso em que o grau 

de confiança atual já é inferior à 

média histórica. 

O Gráfico 9 mostra a evolução 

recente do Indicador de Nível de 

Estoques expresso como a 

diferença (mais 100) entre as 

empresas que se consideram 

com estoques excessivos e as 

empresas com estoques insufici-

entes. No detalhe, são apresen-

tados os gêneros industriais com 

maior incidência de empresas 

excessivamente estocadas. 

 

3. Emprego e Renda 

A taxa de desemprego pode subir nos próximos 
meses com o desaquecimento do setor de serviços. 

A taxa de desemprego de julho foi de 6%, com 

variação de -0,2 p.p. em relação a junho. Como vem 

ocorrendo sistematicamente, é a 

menor taxa observada para o 

mês desde a implementação da 

PME, em março de 2002. Note-se 

do Gráfico 10 que a taxa 

dessazonalizada está estável 

desde março. A taxa observada 

registra variações que, como 

vimos analisando neste Boletim, 

têm diminuído continuamente 

quando medidas em relação ao 

mesmo mês do ano anterior: de   

-1,7 p.p. (nov/10) para -0,7 p.p. 
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Gráfico 10: Taxas de Desemprego (eixo esquerdo, em %) e Variação 
12 meses (eixo direito, em p.p.) - 6 Principais Regiões Metropolitanas, 

Ago./2009 – Ago./2011* 

 

*A taxa destacada em vermelho no gráfico, refere-se à previsão feita pelo nosso modelo 
econométrico. Fonte: PME/IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 
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Gráfico 11: Média Móvel Trimestral da População Ocupada 
Dessazonalizada, por Setor de Atividade - 6 Principais Regiões 

Metropolitanas, Mar./2002 – Jul./2011* 

 

*No setor de Interm. Financ. está incluído: intermediação financeira e atividades 
imobiliárias, aluguéis e serviços prestados à empresa. 

Fonte: PME/IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 
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(ago/11). Com uma taxa de 

rotatividade estável (ver Tabela 

3), os trabalhadores não têm 

trocado de emprego de forma 

tão intensa, nem as firmas 

reposto (preenchido) vagas deso-

cupadas (criadas) de forma tão 

rápida. A geração de empregos, 

removido o efeito sazonal, atin-

giu em julho o segundo menor 

nível neste ano (perdendo ape-

nas para maio) o que sugere que 

o desemprego poderá se elevar 

nos próximos meses. 

A queda da taxa de desemprego 

observada no comparativo de 12 

meses é oriunda da maior gera-

ção de empregos, e não de uma 

queda da PEA. Assim, o próprio 

volume de empregos criados ao 

longo dos anos gerou uma PEA 

crescente,5  atraindo pessoas da 

inatividade. Mas o aumento na 

população ocupada (PO) foi pro-

porcionalmente maior: a taxa de 

participação da PO na PEA cres-

ceu de 88,4% em mar/02 para 

93,3% em jul/09 e para 94,2%, 

em jul/11. 

Assim, a PO se tornou mais im-

portante para se avaliar o com-

portamento aquecido do merca-

do de trabalho atual. Analisando 

sua evolução segundo setor de 

atividade (ver Gráfico 11), obser-

va-se um crescimento substan-

cial dos ocupados no setor de in-

                                                           
5 A PEA também tem crescido por outros fatores como aumento da expectativa de vida, aumento real do salário mínimo e 

aumento da escolaridade, o que tem feito com que o brasileiro eleve sua participação no mercado de trabalho. 
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É possível que o cenário de 
desaceleração mundial não tenha 

a força deflacionária esperada 
pelo Bacen 

 

termediação financeira e de serviços – o último se aproximando do setor de comércio – enquanto 

o setor industrial tem crescido pouco desde 2008. Mas o setor de serviços começa a dar sinais de 

arrefecimento no período mais recente, a exemplo de comércio e indústria. Apenas construção e 

intermediários financeiros (que incluem atividades imobiliárias) é que ainda têm mantido 

crescimento vigoroso (crescimento de 0,9% e 0,6% da população ocupada, em média, nos últimos 

12 meses), devido ao forte crescimento do mercado imobiliário nas capitais. Mas mesmo aqui já 

se percebe uma redução no ritmo de aumento dos preços dos imóveis, que pode estar refletindo 

uma estabilização da demanda. Esse movimento pode reduzir o crescimento da PO nesses setores, 

gerando mais desemprego nos próximos meses. 

Os dados do CAGED mostram que o setor de serviços — que antes, com as vagas criadas, 

contribuía mais para manter o desemprego da economia em um nível mais reduzido — começa a 

dar sinais de desaquecimento: redução de 7,9% em jul/11 ante jun/11 no saldo de empregos 

gerados (Tabela A.1, anexo). Em relação ao nível de renda, observa-se um aumento de 1,3% da 

renda média real. Essa tendência continuará no futuro, como havíamos previsto em Boletim 

anterior, visto que a maior parte das vagas criadas é destinada aos mais escolarizados (com, no 

mínimo, o nível secundário), reflexo da demanda crescente por esse tipo de trabalhador. 

Será que essa pressão salarial será capaz de exercer influência sobre o nível de desemprego? Não 

necessariamente, visto que o aumento da oferta de trabalhadores mais escolarizados – em menor 

magnitude do que a demanda – justifica a melhora salarial. A redução relativa da PEA dos jovens 

(25-49 anos), os quais têm buscado maior escolarização, reforça também a tendência de aumento 

do salário real. 

Assim, a previsão de aumento da taxa de desemprego não tende a ser reforçada pelo aumento da 

renda, e, por isso, será gradual, devido ao arrefecimento do crescimento da economia. 

 

4. Inflação e Política Monetária 

Desacelerando, mas nem tanto! 

A economia brasileira vem mostrando sinais de 

desaceleração em resposta aos instrumentos de 

política monetária e fiscal utilizados pelo Banco Central 

(BC) desde o início do ano.  O crédito ficou mais caro e 

a indústria — pressionada pelo aumento da taxa de 

juros e pela valorização do real — apresentou desem-

penho medíocre.  

Mas o desaquecimento não vem afetando todos os setores com a mesma intensidade. O setor 

serviços, como vimos, continua elevando os níveis de emprego. Em 2011, esse foi o setor que mais 

absorveu trabalhadores. Em particular, o aquecimento dos serviços não se restringe ao aumento 
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Gráfico 12: Variação em 12 Meses dos Serviços Livres no 
IPCA/IBGE (%) 

 

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração: IBRE/FGV. 
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das contratações: os preços também 

seguem em franca aceleração, confor-

me ilustra o Gráfico 12.  

Dois dos principais indicadores de 

inflação, o IPA da FGV e o IPCA do 

IBGE, voltaram a apresentar taxas 

mais elevadas, iniciando em agosto 

um novo ciclo de aceleração da 

inflação especialmente em junho e 

julho, após registrarem taxas abaixo 

das que vigoraram nos primeiros cinco 

meses do ano. 

A principal contribuição para isso partiu dos produtos agropecuários. O novo ciclo de aumentos foi 

antecipado pelo Índice de Preços ao Produtor da FGV de julho que já prenunciava a tendência de 

alta de alguns produtos agropecuários como aves (2,39%) e arroz (4,10%). Em agosto, as elevações 

ficaram mais fortes e esses itens subiram 9,09% e 8,99%, respectivamente. Afora esses produtos, 

outros, também agrícolas, já sinalizam tendência de alta para os próximos meses. Esse é o caso do 

trigo e do milho, que embora ainda estejam registrando taxas negativas no IPA, podem vir a 

apresentar aumentos em seus preços devido a problemas climáticos nos Estados Unidos. 

Diante dessas pressões, a expectativa de arrefecimento da taxa em 12 meses para o IPCA, prevista 

para setembro, pode sofrer atraso. A estimativa do monitor da inflação da FGV para o IPCA de 

setembro é de 0,54%. Registre-se que no ano passado o índice oficial de inflação subiu 0,45% 

nesse mês. Se essa estimativa for confirmada haverá um adiamento da inversão da taxa 

acumulada em 12 meses. Essa taxa permanece em aceleração desde setembro de 2010 e poderá 

chegar a 7,28% neste mês, antes de inverter sua trajetória.  

Para outubro, a expectativa para a trajetória da taxa em 12 meses do IPCA é de recuo, pois no ano 

passado a variação para esse mês ficou em 0,75%. Mas para que o teto da meta de 6,50% seja 

atingido, o IPCA deverá recuar 0,78 ponto percentual entre outubro e dezembro, (0,26 ponto 

percentual para cada mês deste período).  Isso implica que em outubro o índice poderá subir no 

máximo 0,49%, sem criar dificuldades para que a meta convirja para o teto no fim do ano. 

Contudo, os dados atuais indicam que há condição para que as taxas aguardadas no último 

trimestre sejam maiores que o mínimo para garantir que a inflação termine 2011 no teto da meta 

de inflação. Isso sugere que o espaço para o cumprimento da meta em 2012 ficou menor. 

Entre a resistência da inflação doméstica e as recentes previsões de desaceleração das economias 

americana, europeia e chinesa, o BC preferiu atribuir peso maior ao desaquecimento da economia 

mundial, tomando uma atitude previdente contra esse processo sobre a economia brasileira. 

Apesar de louvável, a decisão de recuo da taxa SELIC surpreendeu o mercado financeiro, pois 
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As despesas terão crescimento real 
acima da taxa de crescimento do 

PIB em 2012 

 

sinalizou o rompimento de uma conduta de movimentos graduais até então característicos do BC, 

gerando certa inquietação e dúvida no mercado financeiro.  

Apesar do peso atribuído pelo BC à previsão de desaceleração das principais economias mundiais, 

é possível que tal cenário não tenha a força deflacionária esperada, dificultando o ajuste da 

política monetária e a sobrevivência do sistema de metas de inflação.  

 

5. Política Fiscal 

A perspectiva para as contas públicas em 2011 é de cumprimento da meta de superávit primário 
sem a necessidade de abater os investimentos do PAC. Já em 2012, a expectativa de receitas 
modestas e despesas crescentes implicará redução no resultado primário do setor público. 

O bom desempenho das contas fiscais nos primeiros 

sete meses deste ano continua surpreendendo 

positivamente, em grande medida em virtude do 

bom desempenho da arrecadação das receitas 

federais. Destaque-se, no entanto, que boa parte do 

resultado dos meses de Junho e Julho deveu-se a receitas extraordinárias referentes ao programa 

de recuperação fiscal, mais conhecido como Refis da Crise (R$ 7,8 bilhões), e ao encerramento do 

litígio judicial envolvendo a empresa Vale quanto ao pagamento de Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (CSLL) de R$ 5,8 bilhões sobre suas exportações. Com isso o desempenho das 

receitas administradas pela Receita Federal registrou crescimento de mais de 14% em termos 

reais em janeiro-julho, contribuindo com aproximadamente R$ 68 bilhões de reforço na conta 

única da União. 

Já as despesas federais seguem registrando taxa de crescimento abaixo de 4% em termos reais, 

devido, principalmente, à baixa execução dos investimentos e ao crescimento modesto das 

rubricas de despesa influenciadas pelo reajuste real do salário mínimo, próximo de zero em 2011. 

A combinação de receitas crescentes e despesas moderadas tem permitido ao governo alcançar 

antecipada e sistematicamente a meta de resultado primário. Assim, mesmo sabendo-se que o 

nível de arrecadação está intimamente ligado ao desempenho do nível de atividade econômica, a 

desaceleração no PIB no restante de 2011 não deve comprometer o alcance da nova meta de R$ 

127,9 bilhões de superávit do setor público consolidado.  

A elevação em R$ 10 bilhões da meta desse resultado primário é uma boa sinalização para o 

mercado no que diz respeito ao compromisso do governo com o alcance da “meta cheia” para 

2011. No entanto, a preocupação em conter a demanda do setor público não está neste ano, mas 

em 2012, no qual os desafios para o equilíbrio das contas públicas são bem maiores. 

A despeito da existência de uma gama de riscos fiscais para 2012, o cenário base é de receitas 

menos pujantes do que em 2011 em função da política de desoneração da indústria nacional do 
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Nossa previsão é de um saldo 
comercial da ordem de US$ 26 a 

27 bilhões em 2011 

 

Tabela 4: Projeção das Contas Públicas (deflacionado pelo IPCA, a preços de 2011) 

Superávit Primário do Setor Público Consolidado (1+2+3) 127,9 90,8 -37,1 -29,0

1. Superávit Primário - Governo Central¹ 91,8 54,0 -37,9 -41,2

1.1 Esforço Fiscal Federal (1.1.1 - 1.1.2) 101,8 54,0 -47,9 -47,0

1.1.1 Receita Líquida 829,4 850,1 20,7 2,5

Receita Total 993,1 1.024,6 31,5 3,2

Transferência a Governos Regionais 163,6 174,5 10,8 6,6

1.1.2 Despesa Total 727,6 796,2 68,6 9,4

Pessoal e Encargos 179,5 187,7 8,2 4,5

Benefícios Previdenciários 276,4 299,3 22,9 8,3

Outras Despesas Obrigatórias 101,1 105,0 4,0 3,9

PAC 30,0 36,1 6,1 20,4

Despesas Discricionárias 140,6 168,0 27,4 19,5

2. Superávit Primário - Governos Regionais 36,1 36,9 0,8 2,1

3. Superávit Primário - Empresas Estatais 0,0 0,0 0,0 -

% PIB 2011E 2012E ∆ p.p

Superávit Primário do Setor Público Consolidado (1+2+3) 3,2 2,1 -1,0

1. Superávit Primário - Governo Central¹ 2,3 1,3 -1,0

2. Superávit Primário - Governos Regionais 0,9 0,9 0,0

3. Superávit Primário - Empresas Estatais 0,0 0,0 0,0

R$ Bilhões - em termos reais 2011E 2012E ∆ R$ %

 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional e Banco Central do Brasil. Elaboração: IBRE/FGV. 
¹ Superávit Primário após Ajuste Metodológico e Discrepância Estatística. Considera Superávit/Déficit do Banco Central do Brasil. 

Plano Brasil Maior e do reajuste do teto do Simples Nacional. Ambas as medidas representam uma 

renúncia de mais de R$ 25 bilhões de receita pública, em um cenário de crescimento vigoroso das 

despesas influenciadas pela política de valorização do salário mínimo que terá crescimento da 

ordem de 14,7% em termos nominais (superior em 1 p.p frente a premissa adotada no PLOA 2012, 

por maior inflação medida pelo INPC). O impacto global desse aumento do salário mínimo nas 

contas públicas é estimado em aproximadamente R$23 bilhões. 

A Tabela 4 apresenta a estrutura das contas fiscais e suas projeções para o ano de 2011 e 2012. 

A tabela acima mostra que a receita primária líquida projetada para 2012 terá um crescimento de 

apenas 3,2% em função do cenário de moderação do crescimento do PIB e das medidas de 

desoneração fiscal. Em contrapartida, as despesas terão crescimento real acima da taxa de 

crescimento do PIB devido à indexação da estrutura de gastos primários à política de reajuste do 

salário mínimo. Adicionalmente, a postergação dos investimentos em 2011 terá, inevitavelmente, 

impactos na execução orçamentária do ano seguinte. 

6. Setor Externo 

A economia mundial está em desaceleração e as 

perspectivas variam entre um cenário de crise global, 

como em 2008, e um quadro de baixo crescimento,  

que parece mais provável. Nesse contexto, as  
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Gráfico 13: Índices de Preço e Quantum de Commodities 

 (com ajuste sazonal)  

  
Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IBRE/FGV. 

 

80

90

100

110

120

130

140

ago/10 nov/10 fev/11 mai/11 ago/11

Preços Quantum

exportações brasileiras e os ingressos de capital estrangeiro tendem a diminuir. Tudo irá 

depender, no entanto, da magnitude da crise e de como ela irá afetar os países. Para esse ano, 

porém, os resultados do setor externo brasileiro são favoráveis e superam, inclusive, as projeções 

realizadas no início do ano, quando o saldo previsto para a balança comercial era de +US$ 9 

bilhões, o déficit da conta-corrente de US$ 67 bilhões e a entrada de investimentos diretos 

estrangeiros de US$ 40 bilhões. O que teria mudado? 

O principal fator foi o expressivo aumento no preço de um conjunto de 23 commodities que 

explicam cerca de 60% das exportações brasileiras: de 35% na comparação do acumulado de 

janeiro a agosto de 2011 com 2010 (com ajuste sazonal). Já o resultado do índice de quantum foi 

negativo (-0,5%) (ver Tabela A.2, no anexo).  

Registre-se que nosso índice de preços 

das commodities, após acentuado 

aumento, ficou estável após maio de 

2011, mas com suave tendência de 

queda. Entre agosto e julho, porém, 

houve crescimento de 0,7% (ver 

Gráfico 13). A quantidade exportada, 

em compensação, cresceu, embora 

mode-radamente, a partir de maio. 

Entre agosto e julho, 1,6%. 

Quanto às exportações de manufa-

turas, o valor total aumentou 11% 

entre agosto e julho de 2011 (dado 

com ajuste sazonal). No entanto, essas 

exportações continuam a registrar as 

menores taxas de crescimento em comparação com os outros grupos (básicos e 

semimanufaturas), o que reduziu sua participação nas exportações totais para 36% (acumulado de 

janeiro a agosto).  

O registro das importações é do aumento em valor entre julho e agosto para as categorias de bens 

de capital (+45%), consumo durável (+62%), consumo não durável (+3,1%) e combustíveis (+29%). 

A exceção foram os bens intermediários, cuja queda (3,2%) reflete o menor ritmo da atividade 

industrial (todos os dados com ajuste sazonal). No acumulado 12 meses as importações somam 

US$ 214 bilhões e as exportações US$ 242 bilhões. Nossa previsão é de um saldo comercial da 

ordem de US$ 26 a 27 bilhões em 2011.  

A melhora no saldo comercial reduziu o déficit em transações correntes em relação ao previsto no 

começo do ano, apesar do aumento no déficit de serviços e de rendas entre 2010 e 2011. Nossa 

previsão é de déficit em transações correntes da ordem de US$ 55 a 56 bilhões. 
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O investimento direto líquido (IDL), por sua vez, passou de US$ 6,4 bilhões para US$ 48,9 bilhões 

na comparação dos acumulados até julho. Esse aumento se deve ao crescimento dos 

investimentos diretos, pois os investimentos em carteira caíram de US$ 28,2 para US$ 18,8 

bilhões.  

O investimento brasileiro no exterior (IBD) contribuiu para o aumento do IDL. Ele passou de –US$ 

8,3 bilhões para +US$ 10,5 bilhões, ou seja, os retornos dos investimentos superam as saídas para 

o exterior. Novamente, o resultado não se explica somente pelo aumento dos empréstimos 

intercompanhias (US$ 6,2 bilhões para US$ 17,9 bilhões – montante líquido), mas também pela 

queda nas saídas de investimentos de participação de capital — US$ 16,4 bilhões para US$ 9,2 

bilhões. Logo, a conjuntura doméstica e internacional não tem sido propícia aos movimentos do 

IBD. Aqui podem estar presentes formas de evitar a tributação das transações financeiras e/ou 

cautela quanto às incertezas da economia mundial. Vale ressaltar que resultado similar, IDB 

positivo, só ocorreu, recentemente, em 2009.  

 

7. Panorama Internacional 

Um dos destaques do cenário externo no último mês foi a fuga de investidores para ativos de 

baixo risco, como o ouro, o franco suíço, o iene e os títulos da dívida americana. Três tipos de 

riscos assustaram os investidores: o de uma crise mais séria na Área do Euro, o de um segundo 

mergulho recessivo e o de que os governos monetizem seus elevados passivos, gerando uma 

aceleração inflacionária a médio prazo. Numa escala de tempo diferente, também se receia que o 

crescimento na China desacelere. 

Ainda que o fato mais marcante de agosto tenha sido o rebaixamento da classificação de risco da 

dívida americana pela S&P, a situação na Europa foi o principal foco de preocupação. A Itália foi 

contagiada pela crise da dívida soberana, com forte escalada no custo de financiamento do setor 

público no mercado secundário, enquanto a situação voltou a se complicar para a Espanha. O 

Banco Central Europeu (BCE) foi forçado a comprar mais ativamente papéis públicos desses dois 

países, com efeitos apenas limitados sobre seus custos de financiamento. Paralelamente, a tensão 

com o pacote de ajuda à Grécia voltou a crescer, uma vez que esse país não cumpriu as metas 

acertadas de redução do déficit público. 

Esses desenvolvimentos repercutiram no custo de financiamento da França e, em menor escala, 

da Alemanha. Isso limitou a capacidade e disposição desses países se comprometerem com o 

resgate dos parceiros da Área do Euro – por exemplo, com a emissão de eurobonds – aumentando 

a responsabilidade do BCE. Como a ajuda do BCE é uma forma transversa de transferir o ônus para 

os países mais sólidos, ela também enfrenta restrições políticas, especialmente da Alemanha. A 

reestruturação das dívidas dos países em pior situação, a começar pela Grécia, torna-se cada vez 

mais provável. 
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O aumento do risco soberano vem se refletindo na capacidade e no custo de captação dos bancos 

europeus, que viram minguar o financiamento tradicional obtido junto aos fundos mútuos 

americanos, também aumentando a sua dependência do BCE. Nos EUA, mas também na Europa, 

os bancos também têm sido afetados por passivos contingentes legais. 

A reação ao aumento do risco soberano tem sido a adoção de programas de ajuste fiscal, inclusive, 

ainda que com motivações diferentes, nos EUA. Essa contração fiscal, assim como a apreciação do 

iene e a queda dos indicadores de confiança, está desacelerando o crescimento no G3. O 

crescimento no primeiro semestre nos EUA, Área do Euro e Japão – média anualizada de 0,7%, 

2,1% e -2,5%, respectivamente – frustrou as expectativas. As projeções apontam para um 

aumento menor do PIB em 2011 e 2012, exceto no Japão, por conta da recuperação da contração 

gerada pelo tsunami de março. 

As duas principais incertezas nesse cenário são a resposta das autoridades e o impacto da 

desaceleração no G3 nas economias emergentes, em especial a China. Com as mãos amarradas na 

área fiscal, a maior expectativa se dirige aos bancos centrais. Os mercados de ações, cuja 

valorização afeta os planos de pensão e a confiança dos consumidores, especialmente nos EUA, 

têm se mostrado sensíveis a iniciativas nessa área, mas não é claro se resta muito espaço para 

medidas monetárias de grande impacto, dado o patamar atual de juros e liquidez. 

No que diz respeito à China, vários analistas estão preocupados com o efeito do menor 

crescimento nos seus principais mercados de exportação sobre o crescimento do nível de 

atividade. Também há dúvidas se o país conseguirá manter suas elevadíssimas taxas de 

investimento ou, se necessário, adotar novo estímulo fiscal-creditício, dada a complicada situação 

dos créditos concedidos em 2009 às administrações locais. 

Em setembro, os principais eventos a acompanhar são a reunião do Fed, nos dias 20 e21, quando 

vão se discutir opções de estímulo à economia; o novo pacote fiscal na Itália; a evolução das 

discussões sobre uma nova tranche de desembolsos para a Grécia; e o andamento das votações 

nos parlamentos da Área do Euro da expansão do European Financial Stability Facility, que devem 

tomar o resto deste ano. O mercado vai continuar volátil, refletindo cada nova estatística ou 

anúncio de medidas, ainda que uma nova recessão seja pouco provável, pois os mercados mais 

cíclicos, como o imobiliário, já estão muito retraídos. 

 

8. Em Foco IBRE: Cenário Macroeconômico6 

Esta seção atualiza o cenário macroeconômico para 2011 a partir da divulgação pelo IBGE das 

Contas Nacionais do segundo trimestre. Este cenário, baseado em um modelo 

macroeconométrico desenvolvido no IBRE, foi apresentado pela primeira vez no Boletim de junho. 

                                                           
6 Os resultados desta seção estão baseados no modelo macroeconométrico do IBRE. As projeções das variáveis exógenas e 

endógenas estão nas Tabelas A.3 e A.4 do anexo. 
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Gráfico 14: Contribuição para o Crescimento do PIB  

(variações acumuladas em 4 trimestres, em %) 

  
*Excluindo estoques. Fonte: IBGE. Elaboração IBRE/FGV. 
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PIB Demanda Externa Demanda Interna* 

Neste incluímos também as previsões para 2012. A apresentação seguinte começa pelo cenário 

internacional para, em seguida, discutir os principais efeitos sobre a economia doméstica. 

Projeções Internacionais 

As projeções de crescimento para as economias desenvolvidas foram revisadas com o 

agravamento do cenário externo, como discutido na nova seção Panorama Internacional deste 

Boletim. Para a economia americana houve uma expressiva redução da projeção de crescimento 

para 2011: de 2,8% para 1,6%. Para o próximo ano a taxa de crescimento projetada é de 2,0%. 

Para os países da zona do euro a previsão é de baixo crescimento também: de 1,7% e 1,3% em 

2011 e 2012, respectivamente.  

Em relação à China, mantivemos a previsão de crescimento para 2011 e 2012, de 9,0% e 8,5%. 

Consequentemente, nosso cenário básico contempla uma redução acentuada no ritmo de 

crescimento das economias desenvolvidas. Já para as economias emergentes a desaceleração será 

mais moderada. Isso implica menor crescimento do comércio mundial, com efeitos sobre o Brasil.  

Ainda que esse cenário de crescimento mundial sinalize para uma redução dos preços 

internacionais, as cotações recentes dos preços das commodities têm se apresentado em alta, 

principalmente as agrícolas (por motivos de quebras de safras).   Dessa forma, esperamos um 

recuo moderado nos preços das commodities metálicas e a manutenção dos preços das agrícolas 

no patamar atual (ver Tabela A.3, no anexo). 

Cenário Doméstico 

Com a deterioração do cenário internacional e a piora no desempenho do setor industrial, prevista 
na seção de Atividade Econômica deste Boletim, revisamos a projeção para o crescimento do PIB 
em 2011 de 3,9% para 3,7%. Pela ótica da oferta, o grande destaque é o crescimento do setor de 
serviços, em torno de 4%. Pela ótica da 
demanda, o consumo das famílias e o 
investimento fixo permanecem como os 
principais componentes de sustentação 
do crescimento. Estimamos que em 
2011 o consumo das famílias vá 
aumentar 4,6% e que os investimentos 
em capital fixo crescerão 6,0%. Além 
disso, o setor externo continuará a 
contribuir negativamente para o 
crescimento do PIB, mas em uma 
magnitude menor, como indica o 
Gráfico 14. Para 2012 nosso cenário 
base estima um crescimento de 3,8% 
para o PIB. 
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Tabela 5: Inflação e seus Componentes Desagregados (%) 

  
Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Elaboração IBRE/FGV. 

 

INFLAÇÃO E POLÍTICA MONETÁRIA 2008 2009 2010 2011 2012
IPCA - IBGE (%) 5,9 4,3 5,9 6,6 5,3

    IPCA - Livres (%) 7,1 4,2 7,1 6,9 5,2

        IPCA - Serviços (%) 6,4 6,4 7,6 8,7 6,8

        IPCA - Bens Ex. Alimentação (%) 4,0 2,9 3,4 4,8 3,8

        IPCA- Alimentos e Bebidas(%) 11,1 3,2 10,4 7,0 5,0

    IPCA  - Administrados (%) 3,3 4,7 3,1 6,0 5,3

IPCA Ex-Alimentação (%) 4,4 4,7 4,6 6,5 5,3

Taxa Selic (final de período - %) 13,75 8,75 10,75 12,00 12,00

Em relação à inflação tem-se uma deterioração significativa no cenário projetado, em relação ao 

anterior. A projeção para o IPCA foi elevada de 6,1% para 6,6% em 2011 — ou seja, um valor 

ligeiramente superior ao teto da meta de 6,5%. Houve revisão também na inflação projetada dos 

grupos alimentação e bebidas, serviços administrados e bens manufaturados excluindo 

alimentação. Destaque-se que não revisamos a previsão para a inflação de serviços, de 8,7%, um 

valor significativamanente elevado quando comparado à série histórica. Para 2012, estima-se que 

a taxa de inflação irá atingir 5,3%, superior, portanto, ao centro da meta.  

Nosso cenário contempla também 

manutenção da taxa de juros em 12,0%. 

Apesar da redução recente de meio 

ponto percentual nesta taxa, julgamos 

que a piora do cenário prospectivo de 

inflação para 2012 e 2013 levará o 

Banco Central  a manter a taxa neste 

patamar (ver Tabela 5).  

Conforme mencionado no Boletim de junho, uma piora significativa na economia internacional 

poderá, sem dúvida, ter efeito deflacionário. Isso permitiria uma queda mais acentuada da taxa de 

juros doméstica, sem efeitos colaterais sobre as expectativas de inflação para 2012 e 2013. No 

entanto, a piora do cenário tem ocorrido de forma heterogênea, sem grandes revisões nas 

perspectivas de crescimento da China. Ademais, como mencionado antes, os preços das 

commodities agrícolas ainda permanecem pressionados. E não está tão claro no radar um cenário 

de ruptura, com default de países da periferia da zona do euro, que poderia gerar uma crise 

bancária e de crédito similiar à de 2008. Nesse sentido, as políticas adotadas pelos países 

desenvolvidos para evitar uma nova recessão mundial têm  mantido o excesso de liquidez 

mundial, com efeitos colaterais perversos sobre a inflação de commodities.  

Em resumo, o balanço entre crescimento econômico e inflação no mundo — e no Brasil —  tem 

piorado significativamente. Ou seja, o Brasil vai crescer menos, mas a inflação continuará elevada. 

A pergunta que naturalmente se coloca é: como fica o regime de metas de inflação nesse novo 

contexto?  

Um ponto a ser destacado é que se o Banco Central continuar com o ciclo de afrouxamento 

monetário, nossa projeção para  a inflação de 2012 se elevará ainda mais. Nesse caso, haverá a 

necessidade de um novo aumento da taxa de juros no ano que vem para evitar uma deterioração 

ainda maior nas expectativas de inflação para os próximos anos. 

A boa notícia é que a balança comercial brasileira continua favorável. Mesmo com uma alteração 

nas perspectivas de crescimento mundial, estima-se para essa conta um saldo de US$ 27 bilhões e 

US$ 16 bilhões em 2011 e 2012, respectivamente. O déficit em transações correntes como 

proporção do PIB, por sua vez, foi revisado de 2,4% para 2,2% em 2011. Para 2012 estima-se 

aumento desse déficit para 3,0% do PIB (ver Gráfico 15). 
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Gráfico 15: Saldos Anuais em Transações Correntes (US$ bi) 

  

Fonte: Banco Central do Brasil, SECEX/MDIC e IBGE. Elaboração IBRE/FGV. 
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E quais são os riscos para o cenário atual? 

O principal risco associado ao cenário base refere-se à ocorrência de uma crise na Europa, com 

default de países da periferia da zona do euro, que poderia acarretar uma crise bancária e de 

confiança. Nesse cenário a economia mundial passaria por nova recessão, o que reduziria o 

crescimento da China e geraria quedas expressivas nos preços das commodities.   

Caso isso venha a ocorrer o Banco Central do Brasil terá que reduzir fortemente a taxa SELIC para 

algo em torno de 8,5% de modo a evitar uma recessão no país. Com a atuação mais tempestiva do 

Banco Central, e dada a resilência do mercado doméstico, a economia brasileira ainda cresceria 

em torno de 1,5% em 2012. Com a vantagem de aproximar a inflação da meta de 4,5%. 
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Tabela A.1: Saldo Dessazonalizado de Admissões Menos Desligamentos (média móvel de 3 meses) e Estoque de Emprego 
Dessazonalizado, Segundo Nível de Atividade (em milhares)* 

 
* Ambas as medidas se referem ao emprego celetista. O estoque de emprego fornecido pelo MTE é do último dia do mês anterior, mas é 

considerado como do 1º dia do mês subsequente para efeitos de cálculo da taxa de rotatividade. Por exemplo, o período considerado para o 
estoque de 37,322 milhões é 1º de agosto. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CAGED/MTE. Elaboração: IBRE/FGV 

 

Setores de Atividade Mai-11 Jun-11 Jul-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11

Total 138.7 145.1 137.4 37,047 37,171 37,322

Extrativa Mineral 1.5 1.5 1.5 198 199 201

Indústria de Transformação 20.2 18.6 19.1 8,235 8,259 8,278

Serviços Industriais de Utilidade Pública 1.1 1.0 1.0 389 388 390

Construção Civil 16.4 19.2 16.8 2,669 2,693 2,708

Comércio 33.2 35.0 34.0 8,153 8,190 8,222

Serviços 67.4 65.8 60.6 14,829 14,898 14,962

Administração Pública -0.4 0.3 0.3 915 919 924

Agropecuária 6.9 6.9 5.6 1,623 1,628 1,619

SALDO ESTOQUE

Tabela A.2: Índices de Preço e de Quantum de Commodities* 

 
 

*Dados Com Ajuste Sazonal. Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IBRE/FGV. 

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IBRE/FGV 

 

 

 

 

 

 

Preço Quantum Preço Quantum Preço Quantum Preço Quantum

jan-10 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

fev-10 101,3 105,8 98,6 104,3 103,1 94,0 106,5 115,1

mar-10 103,6 106,6 100,1 103,1 103,6 109,5 110,4 109,0

abr-10 106,9 100,1 100,5 104,3 103,2 93,0 127,7 101,5

mai-10 111,2 109,3 100,3 109,9 97,9 96,6 148,5 106,1

jun-10 116,6 100,9 106,9 105,5 88,1 90,2 166,9 102,8

jul -10 112,8 96,7 98,2 110,7 86,2 57,8 171,5 96,4

ago-10 115,0 105,0 101,0 110,4 85,5 82,0 175,9 108,2

set-10 117,7 107,7 103,3 115,1 88,2 94,8 180,3 92,4

out-10 120,7 105,2 107,4 112,1 94,8 66,4 176,7 122,4

nov-10 124,3 108,3 112,3 109,4 102,4 87,3 174,1 122,8

dez-10 128,5 112,2 116,1 99,1 106,0 123,3 179,4 139,0

jan-11 134,6 101,9 119,0 101,9 117,5 88,5 188,9 116,1

fev-11 140,3 95,8 123,2 91,4 120,6 96,8 200,4 99,9

mar-11 143,7 104,7 126,1 105,1 125,8 91,2 201,9 114,8

abr-11 150,7 103,6 131,0 102,3 138,8 88,8 211,1 124,2

mai-11 151,1 99,6 128,9 90,8 140,3 91,7 214,0 116,1

jun-11 149,1 104,1 128,8 103,4 138,7 93,0 210,0 118,7

jul -11 148,0 104,7 128,8 99,1 134,4 94,1 206,0 122,6

ago-11 149,1 106,3 130,2 104,7 136,7 88,6 206,8 121,5

Taxas de Crescimento
Ago/Jul -11 0,7 1,6 1,1 5,7 1,7 -5,8 0,4 -0,9

Jan-Ago 2011/Jan-Ago 2010 34,5 -0,5 26,1 -5,8 37,1 1,3 48,0 11,3

Geral Agrícola Combustíveis Minerais

Anexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23  |    

 

 

 

Tabela A.3: Cenário Consolidado para 2011 e 2012 – Variáveis Exógenas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CAGED/MTE. Elaboração: IBRE/FGV 

 

CENÁRIO EXÓGENAS 2009 2010 2011 2012
          INTERNACIONAIS

Quantum do Comércio Mundial (%) -12,7 15,2 5,1 1,0

PIB EUA (%) -2,6 2,8 1,6 2,0

PIB China (%) 9,1 10,3 9,0 8,5
Commoditie s Metálicas (%) -19,2 48,2 20,2 -2,6

Commodity  Alimentação  (%) -14,7 11,5 22,7 0,1

Inflação ao Consumidor (%) -0,3 1,6 2,7 2,0
Inflação ao Produtor, ex. Energia e Alim.  (%) 0,9 1,4 2,2 1,8

          DOMÉSTICAS

Taxa de Câmbio Nominal (média de período) 2,00 1,76 1,64 1,78

Preço das Exportações  (%) -13,4 20,5 23,1 1,0
Preço das Importações  (%) -11,3 3,9 14,6 0,8

Risco País - Média de Período 300 207 181 192

Superávit Primário como % PIB 2,1 1,9 3,2 2,1
Inflação de Preços Administrados  (%) 4,7 3,1 6,0 5,3

Inflação Alimentação  (%) 3,2 10,4 7,0 5,0

Tabela A.4: Cenário Consolidado para 2011 e 2012 – Variáveis Endógenas  

 

ATIVIDADE 2009 2010 2011 2012
PIB (%) -0,6 7,5 3,7 3,8
    Agropecuária (%) -4,6 6,5 3,5 3,9
    Indústria (%) -6,4 10,1 2,9 3,2
    Serviços (%) 2,2 5,4 3,9 4,2
    Consumo Privado (%) 4,2 7,0 4,6 3,6
    Consumo da Adm. Pública (%) 3,9 3,3 2,5 2,5
    Investimento (FBCF) (%) -10,3 21,8 6,0 8,1
    Exportações (%) -10,2 11,5 5,4 4,1
    Importações (%) -11,5 36,2 12,1 7,1
Produção Industrial - IBGE (%) -7,4 10,5 2,4 3,0

INFLAÇÃO E POLÍTICA MONETÁRIA

IPCA - IBGE (%) 4,3 5,9 6,6 5,3
    IPCA - Livres (%) 4,2 7,1 6,9 5,2
        IPCA - Serviços (%) 6,4 7,6 8,7 6,8
        IPCA - Bens Ex. Alimentação (%) 2,9 3,4 4,8 3,8
        IPCA- Alimentos e Bebidas(%) 3,2 10,4 7,0 5,0
    IPCA  - Administrados (%) 4,7 3,1 6,0 5,3
IPCA Ex-Alimentação (%) 4,7 4,6 6,5 5,3
Taxa Selic (final de período - %) 8,75 10,75 12,00 12,00

SETOR EXTERNO

Balança Comercial (US$ bi) 25 20 27 16
    Exportações (US$ bi) 153 202 260 265
    Importações (US$ bi) 128 182 232 249
Corrente de Comércio (% PIB) 18 18 20 21
Déficit em serviços e rendas (US$ bi) 53 71 84 96
Saldo em conta-corrente (US$ bi) -24,3 -47,5 -54,0 -75,3
Saldo em conta-corrente (% PIB) -1,5 -2,3 -2,2 -3,0
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