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Economia Estaciona e Perspectivas para 2012 são de Crescimento 

Moderado e Alta Incerteza 

Um retrato da economia brasileira neste final de ano reafirma o diagnóstico de desaceleração 

registrado em edições anteriores deste Boletim. A parada do PIB no terceiro trimestre será 

acompanhada de crescimento apenas moderado no último trimestre do ano, enquanto a política 

econômica se esforça para, por um lado, promover uma reversão das expectativas pessimistas 

originadas pela crise na área do euro; por outro, reforçar o afrouxamento monetário-creditício 

com base precisamente na percepção de uma perspectiva de que a crise é grave e será de longa 

duração. Nesse sentido o governo tem procurado se antecipar ao inevitável contágio da crise 

externa ao lançar mão de medidas com o objetivo de estimular a absorção doméstica e evitar uma 

desaceleração mais duradoura da atividade econômica. 

Isso pode já estar sendo apontado pelo IAE — Indicador de Atividade Econômica do IBRE, que 

revelou aumento de 0,4% em outubro sobre o mês anterior (msm, com ajuste sazonal). Mas sua 

média móvel trimestral se manteve estável na mesma taxa observada no trimestre julho-setembro 

— isto é, crescimento nulo no trimestre findo em outubro (tst). Na direção contrária, o Indicador 

Mensal do Investimento (IMI) continua sinalizando para um resultado ruim no último trimestre do 

ano. Em especial, a piora da confiança dos empresários nos últimos meses contribuiu para 

comprimir os investimentos. Os resultados da Sondagem do IBRE para os bens de capital projetam 

forte contração em novembro em relação a outubro. 

Essas perspectivas são reforçadas por nossas projeções, que apontam para uma (modesta) 

recuperação da indústria em novembro. Com isso, a previsão de crescimento para a indústria geral 

é de apenas 0,6% em 2011. A atividade do comércio varejista também está em desaceleração na 

comparação anual, apesar do aumento de 1,8% em novembro no indicador do nível de atividade 

do Serasa. Essa lenta aceleração do ritmo de atividade na margem ao longo do quarto trimestre de 

2011 é confirmada pelos índices de confiança do IBRE que, embora continuem apontando para de-

saceleração do crescimento, mostraram em novembro leve melhora em relação a outubro. A me-

lhora das expectativas da indústria sugere aceleração do nível de atividade do setor no curtíssimo 

prazo. Mas o Nível de Utilização da Capacidade nesse setor diminuiu 83,5% em outubro para 

83,3% em novembro. 
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A previsão é que neste último trimestre o PIB cresça 0,4% com o apoio da indústria e serviços. 

Com isso, os resultados para o ano de 2011 como um todo alcançarão 2,9% para o PIB e 4,9% para 

o investimento fixo, elevando a taxa de FBCF para 20,7% em 2011, frente a 20,3% em 2010 

(medida a preços constantes de 1995). Embora insuficiente para permitir taxas mais elevadas de 

crescimento do PIB, taxas de investimento como as observadas no ano em curso podem garantir 

crescimento na faixa de 4% do PIB ao ano, se mantidas ao longo do tempo. 

Apesar da desaceleração, a taxa de desemprego em outubro diminuiu (6,0%, contra 6,1% em 

setembro). A previsão para novembro é que esta taxa se mantenha. O mercado de trabalho, no 

entanto, desaquecerá lentamente mais adiante. Um indicador adicional do desaquecimento é o 

declínio gradual que se observa na taxa de rotatividade dessazonalizada. A suposição é que os 

trabalhadores estão trocando menos frequentemente de emprego devido a uma percepção de 

queda das contratações e/ou uma redução do seu poder de barganha, visto que o nível de renda 

tem permanecido aproximadamente estável. 

Mais além do dilema de como reativar a economia, a preocupação com a inflação continua a 

existir. Após atingir 7,31% em setembro, a taxa anual de inflação recuou nos dois meses seguintes: 

em novembro, o IPCA acumulado em 12 meses baixou para 6,64%. Cerca de 80% da desaceleração 

se deve ao grupo alimentação, que em 2010 encontrava-se pressionado pela escalada das 

cotações nos mercados internacionais de commodities. Esperam-se novas reduções da taxa de 

inflação. Ao fim do primeiro semestre de 2012, a taxa poderá estar ao redor de 5,5%. A trajetória 

inflacionária mais contida será beneficiada, como se argumenta neste Boletim, pela nova estrutura 

de pesos do IPCA que entra em vigor em janeiro de 2012. 

No que toca à política fiscal, o esfriamento do nível de atividade no terceiro trimestre e as 

expectativas cada vez menos otimistas quanto à retomada do crescimento nos dois seguintes 

tornam mais premente a questão do equilíbrio fiscal em 2012. O cenário de maior probabilidade é 

o de não cumprimento da “meta cheia” do superávit primário no ano próximo. Além do 

crescimento mais suave do nível de atividade e, portanto, das receitas, três fatores contribuirão 

para pressionar o gasto público: as despesas de seguridade social indexadas ao salário mínimo, o 

programa Minha Casa, Minha Vida (constante do PAC) e a necessidade de expandir a execução dos 

investimentos sob a pressão para atender aos compromissos assumidos em relação à Copa das 

Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas e exploração do pré-sal.  

Na frente externa, o ano de 2011 surpreendeu os que no final do ano passado previam uma piora 

do desempenho comercial. A previsão de redução no crescimento da demanda mundial, um 

aumento ainda vigoroso do PIB brasileiro e um real valorizado haviam levado a prognósticos de 

saldo comercial da ordem de US$ 8 bilhões. No entanto, esse saldo deverá fechar 2011 em cerca 

de US$26 bilhões. O que explica a diferença é o desempenho dos preços das commodities 

exportadas. A evolução recente desses preços indica no mínimo acomodação (quando não 
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modesto decréscimo na margem). Mas nada que justifique, exceto eventos externos drásticos, 

reduções muito fortes em 2012. 

O Panorama Internacional destaca que, apesar do alto grau de incerteza, EUA e China 

apresentaram recentemente sinais positivos. O mercado de trabalho americano vem registrando 

queda na taxa de desemprego e no número de novos pedidos de auxílio desemprego, enquanto os 

indicadores de atividade passaram para território positivo. Na China, a política monetária 

começou a ser afrouxada com redução dos compulsórios bancários. Novas medidas nesse sentido 

devem se repetir no primeiro semestre de 2012, compensando o mau desempenho das 

exportações e trazendo a expansão do PIB para um patamar não muito inferior ao de 2011. 

Por outro lado, os problemas abundam na área do euro. Dois cenários principais são examinados 

neste Boletim: maior união fiscal e forte intervenção do Banco Central Europeu (BCE) no mercado 

secundário de dívida soberana; e ruptura desorganizada da união monetária, com drásticas 

consequências para a economia mundial. Quatro fatores são analisados, mas em nenhum deles se 

escapa de uma contração fiscal e de crédito. Isso implica que o primeiro quadrimestre de 2012 

será o momento da verdade na área do euro, período em que os bancos europeus e os governos 

de Itália e Espanha terão de rolar quase meio trilhão de euros em dívidas. Além disso, em 2012 

vencem as garantias dadas por alguns governos da região aos títulos emitidos por seus bancos, o 

que deve tornar o desafio de rolagem ainda mais difícil. 

O Observatório Político avalia por que a proposta de reforma política em discussão no Congresso 

não deve prosperar. Como a taxa de reeleição no Brasil é alta (68% dos parlamentares que se 

candidatam à reeleição têm sucesso), o cálculo parlamentar no que diz respeito a mudanças de 

regras pode ser assim sumarizado: por que mudar se o atual regime beneficia a maioria? Como o 

ímpeto reformador da atual administração, bem como o da anterior, não é forte — a estratégia 

sendo a de evitar decisões com custos concentrados, mesmo que reformas gerem benefícios 

difusos relevantes — o texto argumenta que só um choque externo produz de fato mudanças no 

sistema eleitoral.  

A seção Em Foco deste Boletim, de autoria da Prof. Silvia Matos, apresenta e discute os resultados 

do modelo macroeconômico do IBRE, alguns dos principais resultados do qual foram apresentados 

acima. As premissas principais estão traduzidas nas variáveis do setor externo: uma Europa que 

caminha para a recessão e uma redução não muito drástica no crescimento chinês — implicando 

redução mais acentuada no ritmo de crescimento das economias desenvolvidas e desaceleração 

moderada nos emergentes. 

Nesse ambiente mais adverso, a economia brasileira atravessou uma desaceleração já em 2011. 

Mas uma parte desse movimento é explicada pelo aperto monetário e fiscal no início do ano para 

conter as pressões inflacionárias. Pela ótica da demanda, o consumo das famílias e o investimento 

fixo permanecem como os principais componentes de sustentação do crescimento. A previsão é 

que em 2011 o consumo das famílias irá aumentar 4,0% e os investimentos em capital fixo 4,9%. 
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Além disso, o setor externo continuará a contribuir negativamente para o crescimento do PIB, mas 

em magnitude menor do que antes. Apesar da deterioração da atividade econômica e do 

adiamento de reajustes que poderiam elevar ainda mais o índice oficial, a projeção para o IPCA 

manteve-se em torno do teto da meta de 6,5% em 2011. 

O cenário básico é que o Banco Central continuará com a política de afrouxamento monetário e a 

taxa Selic atingirá 9,5% ao final de 2012. Isso implica que o trade-off entre crescimento e inflação 

no Brasil tem piorado significativamente. Ou seja, o país crescerá menos, mas a inflação ainda 

continuará pressionada. Aliviar esse trade-off representa um grande desafio, do ponto de vista da 

tomada de decisões de política econômica.  

Para 2012, uma taxa de crescimento da ordem de 3,0% não é um mau resultado, pois o 

carregamento estatístico esperado é de no máximo 0,5%. Esse valor é bastante baixo, quando 

comparado aos de 2010 e 2011, de 3,5% e 1,4%, respectivamente. O principal risco associado a 

esse cenário é uma crise mais profunda na Europa, 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 BC reduzirá ainda mais a Selic para evitar uma recessão. Com a atuação tempestiva do 

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

em torno de 0,5% em 2012. Com a vantagem de a taxa inflação ficar ligeiramente abaixo do centro 

da meta, em 4,3%. 
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A projeção do IBRE para o 

crescimento do PIB no quarto 

trimestre é de 0,4% 

 

Gráfico 1: Indicador de Atividade Econômica – IAE* 
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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. 
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I. Atividade Econômica 

As últimas informações disponíveis indicam que a 

economia brasileira desacelerou mais fortemente 

do que se previa ao longo deste segundo semestre 

de 2011. Apesar de o Indicador de Atividade Econô-

mica (IAE) do IBRE/FGV registrar aumento de 0,4% 

em outubro sobre o mês anterior, dados com ajuste 

sazonal,1  a média móvel trimestral manteve-se es-

tável em torno de 0%, a mesma observada até se-

tembro (Gráfico 1). Essa desaceleração também é 

visível na série das taxas acumuladas em 12 meses, 

que caiu de 3,7% em setembro para 3,4% em 

outubro. A boa notícia é que dados preliminares 

para novembro apontam para uma modesta 

recuperação do nível de atividade. 

Na direção contrária, o Indicador Mensal do Inves-

timento (IMI) do IBRE — que antecipou correta-

mente a contração da Formação Bruta de Capital 

Fixo (FBCF) no terceiro trimestre —, continua 

sinalizando para um resultado ruim no último 

trimestre do ano. Em relação à série de taxas 

acumuladas em 12 meses estima-se um recuo do 

IMI de 7,0% em setembro para 6,5% em outubro2 

(Gráfico 2). 

Em relação aos recém-divulgados resultado das 

Contas Nacionais do terceiro trimestre, a grande 

surpresa foi a contração do PIB do setor de servi-

ços, de -0,3% na série tst (a primeira queda desde a 

recessão do quarto trimestre de 2008). Do ponto 

de vista da oferta, esse foi o principal fator explicativo da estagnação da atividade econômica no 

trimestre. Com esse resultado, o efeito do carregamento estatístico (carry over) para o ano de 

2011 é de 2,8% — isto é, se a economia não crescer no último trimestre, o PIB crescerá 2,8% em 

2011 em relação a 2010. Mas espera-se crescimento levemente positivo no último trimestre. Com 

                                                             
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: esse indicador visa reproduzir a Formação Bruta de Capital Fixo das Contas Nacionais 
em bases mensais. O IMI apontou para uma contração de 0,3% da FBCF no terceiro trimestre utilizando a série revisada da 
produção de insumos da construção civil, que foi divulgada pelo IBGE em 02/12/2011. 
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Gráfico 3: Contas Nacionais – Oferta 

(% crescimento, trimestre sobre trimestre anterior – com ajuste sazonal) 

  
Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 
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Gráfico 4: PIB vs. Demanda Doméstica ex. Estoques (%, tst) 

 

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 
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Tabela 1: PIB: Ótica da Demanda (%) 

 
 

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 

 

3T11/3T11 3T11/3T10
Acum. em 4 

Trimestres

PIB 0,0 2,1 3,7

 Consumo das  Famíl ias -0,1 2,8 5,4

 Consumo do Governo -0,7 1,2 2,3

 FBCF -0,2 2,5 7,0

 Exportações 1,8 4,1 6,8

 Importações 2,7 5,8 14,5

isso, considerando-se estimativas de prévias do IAE para os meses de novembro e dezembro, a 

taxa de crescimento estimada para o PIB de 2011 é de 2,9%. 

Em relação aos outros com-

ponentes pelo lado da ofer-

ta (Gráfico 3), a indústria 

contraiu 0,9% (tst), em linha 

com a nossa previsão de 

queda de 0,7%. Deve-se 

destacar o forte recuo da 

indústria de transformação, 

de 1,4%. Já o segmento 

agropecuário surpreendeu e 

cresceu 3,2% tst, após fraco 

desempenho no trimestre 

anterior. 

Pela ótica da demanda, hou-

ve uma contração generali-

zada de todos os compo-

nentes da demanda doméstica no terceiro trimestre (tst): o consumo das famílias caiu 0,1%; o 

consumo do governo, 0,7% e a FBCF, 0,2% (Tabela 1). Esses resultados indicam queda da ab-

sorção interna no trimestre. Excluindo-se a variação de estoques, a demanda doméstica caiu 0,2% 

ante crescimento de 1,0% no segundo trimestre do ano, o primeiro resultado negativo desde o pe-

ríodo de recessão, observado durante a crise (Gráfico 4). O resultado do trimestre só não foi pior 

por causa da contribuição positiva das exportações líquidas para o crescimento do PIB, pois as 

exportações de bens e serviços cresceram 1,8%, ao passo que as importações recuaram 0,4% (tst). 

Do ponto de vista da indústria, e quanto ao futuro, não se deve esperar uma recuperação muito 

substancial no final do ano. Em outubro, a produção industrial apresentou queda de 0,6% na série 

com ajuste sazonal, após fraco desempenho também em setembro (-1,9%). Com relação às 
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Tabela 2: Evolução da Produção Física da Indústria (por categorias, %) 

 

 

*Dados com ajuste sazonal. **Dados sem ajuste sazonal. Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 

ago-11 set-11 out-11 ago-11 set-11 out-11
Indústria geral -0,1 -1,9 -0,6 2,0 -1,6 -2,2 1,3 0,7

Indústria  extrativa 0,4 0,4 0,6 0,9 -1,4 1,8 3,4 2,0

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

Categorias de Uso

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

Bens intermediários 0,0 -0,2 -0,5 0,9 0,3 -0,3 1,1 0,5

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

Bens  de consumo duráveis -4,3 -8,8 2,4 1,7 -9,6 -10,1 0,3 -0,6

Semiduráveis  e não duráveis -1,1 -1,3 -1,3 1,9 -2,3 -3,0 0,2 -0,1

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

Mês x mês anterior*
Mês x mesmo mês do ano 

anterior**

Acumulado 

em 12 

meses**

Acumulado 

no ano - até 

out-11

Gráfico 5: Nível de Atividade no Comércio: PMC – IBGE vs. IAC – 
Serasa  (variações acumuladas em 12 meses, %)  

 

Fonte: IBGE, Serasa e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV. 
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categorias de uso, apenas o setor de bens de capital apresentou bom resultado em relação a 2010 

(crescimento de 4,4% no acumulado de 2011 até outubro). O setor de bens intermediários cresceu 

apenas 0,5% no mesmo período, enquanto a produção de consumo de bens duráveis e de semi e 

não duráveis recuava 0,6% e 0,1%, respectivamente (Tabela 2). 

Para novembro, como mencionado, pro-

jeções preliminares apontam para uma 

modesta recuperação da indústria. Além 

disso, a piora da confiança dos empresá-

rios nos últimos meses também tem con-

tribuído para manter os investimentos 

em patamares reduzidos, o que inibe a 

produção de bens de capital. Em particu-

lar, os resultados da Sondagem do IBRE 

para essa categoria de uso indicam forte 

contração em novembro em relação a 

outubro (ver Seção Sondagens do IBRE). 

Outro ponto a ser destacado é que a 

indústria automobilística ainda 

continuava com estoques acima do desejado, o que levará a uma contração adicional do setor. 

Para o ano de 2011 a previsão do IBRE é de apenas 0,6% de crescimento para a indústria geral. 

Além disso, o comércio varejista também está em processo de desaceleração. Apesar de o indica-
dor ajustado3 do nível de atividade medido pelo Serasa registrar um crescimento de 1,8% em 
novembro em relação a outubro (série dessazonalizada), em valores acumulados em 12 meses, a 
taxa de crescimento atingiu 5,4%, um pouco menos do que nos meses anteriores (Gráfico 5). 

                                                             
3 O Indicador de Atividade do Comércio do Serasa Experian é medido pelo número de consultas realizadas pelos estabelecimentos 
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: Índices de Confiança (%) 

 
Fonte e Elaboração: IBRE/FGV. 
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Tabela 3: Índice de Expectativas da Indústria – 
 Total e Categorias de Uso (%, com ajuste sazonal) 

 
Fonte e Elaboração: IBRE/FGV. 

 

 

Nov-11/Out-11

Indústria 1,5

Não Duráveis 3,2

Duráveis 1,8

Bens  de capita l -6,8

Materia is  para  construção 0,3

Intermediários 0,6

2. Análise das Sondagens IBRE 

Embora continuem apontando para a 

desaceleração da atividade econô-

mica, os índices de confiança do 

IBRE/FGV mostraram, em novembro, 

ligeira melhora em relação a outubro, 

sugerindo uma lenta aceleração do 

ritmo de atividade ao longo do quarto 

trimestre de 2011. O Gráfico 6 mostra 

comparações interanuais nos meses 

de outubro e novembro: na indústria, 

no comércio e na visão do consumi-

dor a confiança avançou. Somente 

em serviços houve ligeira piora em 

novembro. 

O destaque nesse mês foi o Índice de Expectativas 

(IE, Tabela 3), que avançou na margem pela se-

gunda vez seguida após sete meses em queda. A 

melhora das expectativas sinaliza aceleração do nível 

de atividade do setor no curtíssimo prazo. Isso indica 

força suficiente para evitar uma piora do emprego, 

mas ainda distante de apontar para uma re-

cuperação consistente. Dois fatores contribuem para 

essa interpretação: i) os indicadores de emprego e 

produção previstos para o trimestre seguinte melho-

raram, mas o indicador que mede o grau de otimis-

mo com a situação dos negócios nos próximos seis 

meses continuou em queda; ii) bens de capital foi a única categoria em que as expectativas 

continuaram piorando em novembro, sinalizando que as incertezas em relação ao cenário externo 

e ao ritmo de crescimento interno abalaram fortemente o ânimo para investimentos. 

Apesar das previsões de curto prazo mais favoráveis, o ritmo de atividade continuou fraco em 

novembro. O Indicador da Situação Atual (ISA) caiu pelo sétimo mês consecutivo, em 1,5%, e o 

Nível de Utilização da Capacidade baixou de 83,5% para 83,3%, exatamente o nível médio 

histórico desde 2003. 

No setor de serviços, a confiança vem se reduzindo menos do que na indústria neste ano. O 

desempenho é ainda heterogêneo entre os segmentos: os serviços prestados às empresas 

continuam em desaceleração; os prestados às famílias e os de transportes estabilizaram com a 

confiança em patamar inferior ao ano passado; e as atividades imobiliárias estão com melhores 
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Gráfico 7: Índices de Confiança do Consumidor em países 
selecionados (médias trimestrais)* 

 

*Dados normalizados. Fontes: Comunidade Europeia, Conference Board e 
IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV. 
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Tabela 4: Evolução da Confiança no Setor Serviços 
(mês sobre mesmo mês do ano anterior) 

 
Fonte e Elaboração: IBRE/FGV. 

 

Out/11 Nov/11

Setor Serviços -1,9 -2,2

Transporte -7,5 -7,5

Prestados  às  Empresas -4,3 -5,3

Atividades  Imobi l iárias -1,5 2,4

Prestados  às  Famíl ias -1,4 -1,3

Informação 7,1 7,6

Variação %

Tabela 5: Evolução da Confiança no Setor Comércio 
(mês sobre mesmo mês do ano anterior) 

 
Fonte e Elaboração: IBRE/FGV. 

 

Out/11 Nov/11

Setor Comércio -8,1 -6,0

Varejo restri to -8,5 -5,1

Tecidos , vestuário e ca lçados -14,4 -0,7

Hiper e supermercados -14,4 -9,8

Veículos , motos  e peças -15,0 -11,9

Materia l  para  Construção -11,0 -0,9

Varejo Ampl iado -9,7 -5,7

Atacado -3,0 -5,4

Variação %

perspectivas. Depois de alguns meses em queda, a 

confiança do segmento de serviços de informação 

voltou a avançar em novembro, mantendo-se em 

patamar superior ao do ano passado (Tabela 4). 

No comércio, o nível de confiança continua abaixo 

do ano passado; mas houve avanço nos principais 

segmentos, com exceção do atacado, cuja taxa de 

variação sobre o mesmo mês em 2010 convergiu à 

média dos varejos restrito e ampliado. As expectati-

vas para os próximos meses melhoraram no setor. 

O Índice de Expectativas de novembro (IE-COM) 

está apenas 3,3% inferior ao de novembro do ano 

passado, contra 7,4% em outubro. O setor comércio 

chega, portanto, às vésperas do Natal com boas 

perspectivas de vendas (Tabela 5). 

A confiança do consumidor avançou 3,3% em no-

vembro (msm) na série livre de influências sazonais, 

confirmando a recuperação sinalizada no mês ante-

rior. O movimento é influenciado pelo bom momen-

to do mercado de trabalho — a despeito da desace-

leração da economia — e por melhores perspectivas 

para a inflação, segundo avaliações do próprio consumidor. 

Enquanto no Brasil a confiança do consu-

midor continua agindo como fator indu-

tor de crescimento econômico, na Europa 

e nos EUA ela tem agido como redutor. 

Nos EUA, o índice está abaixo da média 

histórica desde abril de 2008, ameaçou 

cruzar a linha no primeiro semestre do 

ano, mas depois retrocedeu. Na Europa, o 

índice de confiança chegou a situar-se 

acima da média histórica entre agosto de 

2010 e agosto de 2011. Nos últimos três 

meses, contudo, despencou com a preo-

cupação em relação à possibilidade de so-

lução rápida para os problemas regionais e o impacto da eventual crise sobre a saúde do sistema 

bancário (Gráfico 7). 

No Brasil, o ICC situa-se 0,7 desvio acima da média histórica na média do trimestre findo em 

novembro. Na crise anterior, quando os índices americano e europeu passaram a oscilar abaixo da 
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A nossa previsão para a taxa de 
desemprego dessazonalizada de 

novembro é 6,0% 

 

 

 

Tabela 6 - Evolução da taxa de desemprego (regiões metropolitanas, percentual da PEA), da 
criação de emprego (em milhares) e da taxa de rotatividade (por 1.000 trabalhadores)

 

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

Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11*

Taxa de Desemprego1

Observada 6,0 6,0 5,8 5,6

Dessazonalizada 5,9 6,1 6,0 6,0

Saldo de Admissões menos Desligamentos2

Observada 190,4 209,1 126,1 -

Dessazonalizada 78,9 95,4 59,1 -

Taxa de Rotatividade2

Observada 4,6 4,4 4,2 -

Dessazonalizada 4,5 4,4 4,4 -

média histórica, o índice brasileiro resistiu acima da média por alguns meses, até agosto. Assim 

como em 2008, a contaminação da confiança do consumidor brasileiro só virá quando e se a crise 

externa passar a afetar de forma mais direta e intensa a economia brasileira. 

 

3. Emprego e Renda 

A taxa de desemprego do mês de outubro registrou 

leve queda, atingindo 6,0% ante 6,1% em setembro, 

na série com ajuste sazonal. Nossa previsão para 

novembro é de estabilidade. A tendência é que o 

mercado de trabalho continue desaquecendo 

lentamente, mesmo frente à redução da taxa Selic pelo Bacen. Um forte indicador adicional dessa 

queda é a taxa de rotatividade dessazonalizada, que vem declinando de forma contínua: atingiu 

em setembro e outubro seu menor nível desde dezembro do ano passado. Uma rotatividade em 

declínio reflete um mercado mais desaquecido, indicando que os trabalhadores estão trocando 

menos frequentemente de emprego. Isso pode ser devido a uma percepção da queda das 

contratações e/ou uma redução do seu poder de barganha, visto que o nível de renda tem 

permanecido estável.4 

Neste Boletim apresentamos uma medida da massa de rendimentos (MR) ampliada, seguindo a 

metodologia do Banco Central.5  Essa medida foi obtida extrapolando-se a medida de rendimentos 

do trabalho das seis principais regiões metropolitanas, divulgada na PME, para todo o Brasil. Para 

tanto utilizamos a renda média e a população ocupada divulgadas na Pnad. A massa de rendimen-

tos das regiões metropolitanas atingiu em set/11 o valor de R$ 36,2 bilhões, enquanto o valor para 

todo o território nacional foi de R$ 92,1 bilhões (Gráfico 8). A diferença absoluta entre essas 

                                                             
4 Em set/11 a variação foi nula ante set/10, em out/11 a variação foi negativa em 0,3% ante out/10, em termos reais. 
5 “Massa Salarial Ampliada: Conceito e Evolução Recente”, Relatório de Inflação, setembro de 2009. 
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Gráfico 8: Massas de Rendimentos Ampliadas (MRA, eixo esq.) e das Principais 
Regiões Metropolitanas (MR - PME, eixo esq.) e Diferença Absoluta entre elas (eixo 
dir.), em bilhões de reais, deflacionadas a preços de setembro/11, mar/02 a set/11 

 
Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 
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Gráfico 9: Taxa de Informalidade (sem considerar contas próprias e 
empregadores, %)  

 

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 

22

24

26

28

30

2008 2009 2010 2011

medidas cresceu fortemente neste ano em comparação com o ano passado, devido, 

principalmente, ao setor industrial, mais concentrado nas regiões metropolitanas e que tem 

sofrido mais fortemente a desaceleração da atividade econômica. Ou seja, como o setor tem 

contratado cada vez menos – passando inclusive a gerar um saldo negativo (Tabela A.1, média 

trimestral dessazonalizada no anexo) – sua contribuição para a massa salarial como um todo, mas, 

principalmente, para as regiões metropolitanas, diminui. 

Um aspecto adicional que confirma esse impacto é que, da queda da renda média real ocorrida 

em out/11 em relação a out/10, o setor industrial foi o que apresentou a maior queda entre os 

que mais contribuem na geração de emprego. Além disso, foi o único setor cuja queda foi devida 

tanto a uma redução da demanda como na participação do nível de emprego. 

Por fim, destaque-se que essa varia-

ção negativa no nível de renda pode-

ria ter sido mais aguda caso a taxa de 

informalidade não estivesse em forte 

declínio. Ou seja, o crescimento do se-

tor formal, que paga, em média, um 

rendimento maior do que o setor 

informal, contribuiu para que a média 

não declinasse tanto. O Gráfico 9 

apresenta a evolução dessa taxa e 
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Com o cenário de preços esperado 
para o próximo ano, a troca de 

ponderações deve reduzir em 0,2 a 
0,3 ponto percentual a taxa 

inicialmente projetada 

mostra uma aceleração da queda da informalidade: em out/11 ela apresentou a maior queda (-2,8 

p.p.), quando comparada com o mesmo mês do ano anterior, ao atingir 23,3% (o menor nível 

desde a implantação da PME). Assim, o cenário que se delineia é que a renda tenderá a se 

estabilizar devido a fatores diversos que se compensam: (i) indústria em tendência de queda, mas 

com setor de serviços ainda remunerando mais em termos reais, (ii) e setor formal crescendo, 

inclusive na indústria e serviços. 

 

4. Inflação e Política Monetária 

Meias Certezas 

Após atingir o pico de 7,31% em setembro, a taxa 

anual de inflação recuou pelo segundo mês 

consecutivo. Com a divulgação do resultado de 

novembro, de 0,52%, em linha com as expectativas, o 

IPCA em 12 meses registra avanço de 6,64%. Cerca de 

80% dessa desaceleração se deve ao grupo 

alimentação, que em 2010 encontrava-se pressionado pela escalada das cotações nos mercados 

internacionais de commodities.  

A situação atual é bem diversa. Novos decréscimos da taxa inflacionária são esperados, e as 

especulações acerca de uma possível ultrapassagem do limite superior da meta, de 6,5%, se 

reduziram. Ao fim do primeiro semestre de 2012, a taxa poderá estar ao redor de 5,5%. 

Embora ininterrupta, a desaceleração deverá ser desigual. Enquanto os alimentos e boa parte dos 

bens de consumo contribuirão para uma queda rápida no ritmo de elevação dos preços, os servi-

ços tendem a apresentar recuos mais modestos. À inércia típica dessa categoria de preços soma-

se o aumento real de 7,5% do salário mínimo, que impulsiona a demanda e encarece a oferta de 

intangíveis. 

O cenário aqui delineado corresponde a uma versão suavizada do quadro traçado pelo Banco 

Central a partir da reunião do Copom realizada em agosto, que inverteu a trajetória de elevação 

da taxa de juros iniciada em janeiro. A ata da reunião alertava para os riscos crescentes de um 

agravamento da crise europeia, com impactos negativos sobre a economia brasileira, aparente-

mente não de todo incorporados pelo mercado em suas previsões. Entre os impactos elencados 

estavam uma desaceleração mais drástica do nível de atividade, já confirmada pela divulgação do 

PIB do terceiro trimestre, e a subsequente resposta desinflacionária, em uma extensão capaz de 

provocar a convergência do IPCA para o centro da meta ainda em 2012. 

Esse segundo movimento ainda carece de comprovação, podendo não se materializar na 

dimensão prevista pelo Banco Central. Mesmo que o alerta emitido pela autoridade monetária 

continue válido, pois não são pequenos os desafios impostos aos europeus, o caminho a ser 



13  |    

 

 

O cenário fiscal de maior 
probabilidade para 2012 é o de não 
cumprimento da “meta cheia” do 

superávit primário 

trilhado pela economia brasileira em 2012 e depois depende não só dos desdobramentos da 

situação mundial, mas também das nossas decisões de política econômica. 

O governo tem procurado se antecipar ao contágio da crise externa, que considera inevitável, 

lançando mão de medidas fiscais e creditícias com o objetivo de robustecer a absorção doméstica 

e evitar uma desaceleração mais severa da atividade econômica. Quanto mais bem-sucedido for 

nesse propósito, menos provável será o alcance do centro da meta. Essas conjecturas sobre a 

inflação no segundo semestre de 2012, contudo, poderão ser facilmente desmentidas pelos 

acontecimentos, tantas e tamanhas são as incertezas que rondam a economia mundial. 

Um fato, porém, contribui para uma trajetória inflacionária mais contida. Entra em vigor em janei-

ro de 2012 a nova estrutura de pesos do IPCA, baseada na POF 2008-2009. Com o cenário de 

preços esperado para o próximo ano, a troca de ponderações deve reduzir em 0,2 a 0,3 ponto 

percentual a taxa inicialmente projetada. Mais do que o bônus contábil, a maior virtude dessa 

operação é estancar o progressivo descolamento entre os pesos em uso, definidos pela POF 2002-

2003, e a atual estrutura de consumo das famílias brasileiras. A experiência internacional demons-

tra que aumentar a frequência de realização das POFs e reduzir o intervalo até a incorporação de 

seus resultados ao cálculo dos índices de preços é a medida mais eficaz para assegurar a precisão 

das estimativas da taxa de inflação. 

 

5. Política Fiscal 

As perspectivas para as contas públicas neste final 

de ano permanecem favoráveis no tocante ao cum-

primento da “meta cheia” (sem descontos do PAC) 

de resultado primário do setor público consolidado. 

No Gráfico 10 vê-se que o governo central, respon-

sável por aproximadamente 2/3 da meta consolida-

da para o setor público, atingiu até outubro superávit de R$ 87,5 bilhões da nova meta de R$ 91,8 

bilhões (deflacionado pelo IPCA). Ou seja, cumprir os R$ 4,3 bilhões restantes é factível e mesmo 

passível de antecipação. A possibilidade de antecipar o cumprimento da meta cheia é uma ques-

tão estratégica, pois a mensagem de “robustez fiscal” em meio aos desdobramentos da crise 

financeira internacional influencia positivamente as expectativas dos agentes econômicos. 

Diante da desaceleração mais acentuada do nível de atividade no terceiro trimestre e de 

expectativas cada vez menos otimistas quanto à retomada do crescimento nos dois seguintes, a 

questão do equilíbrio fiscal em 2012 ganha cada vez mais relevância. Nesse sentido, o cenário 

fiscal de maior probabilidade para 2012 é o de não cumprimento da “meta cheia” do superávit 

primário, tanto por parte do governo central quanto de estados e municípios, estes sendo 

influenciados por eleições municipais. 
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Tabela 7: Cenário Fiscal para o Resultado Primário (a preços de 2011) 

  
1
 Superávit Primário após Ajuste Metodológico, Discrepância Estatística. 

Considera Superávit/Déficit do Banco Central do Brasil 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (STN).  Elaboração IBRE/FGV. 

 

Gráfico 10: Cumprimento da Meta Fiscal (realizado em termos reais e 
acumulados no ano) 

  

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (STN).  Elaboração IBRE/FGV. 
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A despeito de o menor nível de ativida-

de econômica pressionar o equilíbrio 

fiscal pela ótica das receitas, três 

eventos, em especial, contribuirão para 

pressionar a despesa pública: as despe-

sas de seguridade social indexadas ao 

salário mínimo, o programa Minha 

Casa, Minha Vida (que consta do PAC) e 

a necessidade de expandir a execução 

de investimentos sob a pressão dos 

compromissos assumidos em relação à 

Copa das Confederações, Copa do 

Mundo, Olimpíadas e exploração da 

camada do pré-sal. 

Nesse sentido, conforme a Tabela 7, as despesas primárias crescerão em 2012 quase 4 p.p. acima 

da receita líquida de transferências a estados e municípios, pressionando, ceteris paribus, o 

cumprimento da meta fiscal e, portanto, a contribuição da política fiscal ao cenário traçado pelo 

Banco Central.6 

                                                             
6 Conforme apontado de forma contínua pelo BCB nas Atas de Reunião do Copom (nº´s 162 e 163), “admite-se, como hipótese de 
trabalho, a geração de superávit primário em torno de 3,10% do PIB em 2012 e em 2013, sem ajustes”. 



15  |    

 

 

Ainda que o resultado primário não exerça pressão do ponto de vista da manutenção da trajetória 

da dívida pública, o superávit de 2,5% do PIB em 2012 relativo ao setor público consolidado terá 

pouco a contribuir sob a ótica da demanda e do combate à inflação, em especial para os preços 

dos serviços, que serão pressionados pela política de valorização do salário mínimo a partir do 

começo do próximo ano. 

Em paralelo, é importante destacar a existência de riscos fiscais cujo impacto nas contas públicas 

pode atingir R$ 43,9 bilhões ou 1,0% do PIB, por exemplo: 

1. Compensações relativas à Lei Kandir: R$3,9 bilhões (0,09% do PIB). 

2. Demanda por reajustes salariais de diversas carreiras, como TCU, MPU, BCB, STF, servi-

dores do Judiciário e aposentados com benefícios acima de 1 salário mínimo: R$ 20 bilhões 

(0,46% do PIB). 

3. Ampliação de gastos para a Saúde (Emenda 29): R$ 20 bilhões (0,46% do PIB). 

4. Divisão dos recursos de royalties do pré-sal (sem estimativa).  

O cenário antes delineado desconsidera essas despesas. Portanto, o superávit primário pode ser 

ainda menor em um cenário mais pessimista — dependendo da atuação do governo no sentido de 

controlar esses riscos potenciais.   

6. Setor Externo 

O ano de 2011 surpreendeu os que previam uma piora dos indicadores do setor externo. A 

conjunção de redução no crescimento da demanda mundial, aumento esperado do PIB brasileiro 

(ambos em comparação com 2010) e real valorizado levaram no final do ano passado a 

prognósticos de saldo comercial de US$ 8 bilhões em 2011. No entanto, até novembro deste ano o 

saldo atingiu US$ 25,9 bilhões e deverá fechar 2011 com cerca de US$ 29 bilhões. O que mudou 

em relação às expectativas de um ano atrás? E o que esperar para 2012? 

A forte alta dos preços das commodities foi o fator de destaque na revisão das expectativas. Entre 

2011 e 2010 (acumulado até novembro), o índice de preços das 23 principais commodities 

exportadas, calculado pelo IBRE, aumentou para todos os grupos de produtos, tendo registrado 

queda na quantidade dos agrícolas e no resultado geral (Tabela 8). Na série dessazonalizada, a 

comparação dos dois últimos trimestres até novembro mostra queda de preços apenas para o 

grupo dos produtos minerais. Mas na ponta, entre novembro e outubro os preços diminuíram em 

todos os grupos. 

O que pode surpreender no futuro próximo? Eventos exógenos como quebra de safras, erro na 

previsão do crescimento para a China (voltando a crescer ao redor de 10%) e de outros países em 

desenvolvimento na Ásia levariam a uma nova elevação dos preços. Afastada essas surpresas, e 

supondo um prognóstico cauteloso — não vamos repetir 2009, quando os preços das 
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Gráfico 11: Índice da Taxa de Câmbio Real Efetiva  

(Janeiro 2010 = 100, deflator IPA) 

  
Fonte: IFS e Banco Central do Brasil. Elaboração: IBRE/FGV. 
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Tabela 8: Índices de Preços e Quantum de Commodities 

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

 

Total Agrícola Minerais Combustíveis

Preços 32,7 25,8 40,5 39,8

Quantidade -1,0 -5,5 8,4 1,5

Total Agrícola Minerais Combustíveis

Preços 0,1 0,8 -2,2 2,4

Quantidade 1,3 4,1 0,9 -6,3

Total Agrícola Minerais Combustíveis

Preços -2,7 -1,1 -9,4 -0,6

Quantidade 3,7 4,6 27,1 -8,3

Variação(%) nov/out-11, com ajuste sazonal

Variação(%) set-out-nov/jun-jul-ago 2011, com ajuste sazonal

Variação(%) jan-nov/11 contra jan-nov/10, sem ajuste sazonal

commodities tiveram queda acentuada —, o valor exportado deverá aumentar, mas a taxas bem 

mais modestas do que as atuais (em torno de 3%). 

Já as importações são influenciadas fortemente pelo nível de atividade. Segundo o modelo do 

IBRE, o PIB deverá crescer 3,1% em 2012, apenas 0,2 pontos percentuais acima de 2011. Supondo 

que o câmbio se mantenha em torno de R$/US$ 1,8), a taxa de crescimento do valor das 

importações poderá chegar a 9%. Dado o prognóstico cauteloso para as exportações, isso impli-

cará queda no superávit comercial. O que pode surpreender? Uma recessão mundial, como em 

2009, com queda nas importações, ou, na outra ponta, crescimento do PIB por volta de 5%. 

E o câmbio, poderá mudar esse 

cenário? A valorização cambial em 2011 

(até abril) ajudou a impulsionar o 

crescimento das importações, mas a 

partir do terceiro trimestre, a 

desvalorização e a queda no nível de 

atividade contribuíram para arrefecer o 

ritmo de crescimento. O Gráfico 11 

mostra que entre outubro e novembro, 

o índice de taxa de câmbio real efetiva 

se manteve estável, após ter registrado 

uma desvalorização de 8,6% desde 

junho, mês em que o câmbio esteve 

mais valorizado. Novamente, se for 

afastado um cenário de recessão 

mundial e contração forte do crédito 

internacional que reduza de forma 

significativa os fluxos de capital externo 

para o país, o déficit em transações 

correntes, mesmo aumentando, será 

financiado. Além disso, nesse quadro 

moderadamente otimista, a entrada de 

investimento direto estrangeiro cai, 

mas fica ainda acima de US$ 50 bilhões. 

Nesse contexto, o câmbio ficaria 

próximo ao atual. 

Os cenários aqui descritos variam de otimista, moderado e pessimista principalmente em função 

das condições externas e que dependem de decisões políticas, como o que vai suceder na área do 

euro e o impasse fiscal nos Estados Unidos. Acrescente-se ainda que no próximo ano serão 

realizadas eleições presidenciais nos Estados Unidos e na França, das quais poderão resultar 

mudanças nas orientações das políticas dos governos que tentam reeleições.  
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Algo, porém, parece certo para 2012. As perspectivas do cenário internacional provavelmente irão 

manter a China como nosso principal parceiro. Logo, as commodities agrícolas e minerais devem 

continuar a liderar as exportações do país. 

 

7. Panorama Internacional 

Ainda que a incerteza permaneça elevada, há sinais positivos nos EUA e na China. O mercado de 

trabalho americano vem melhorando há algumas semanas, com queda na taxa de desemprego e 

do número de novos pedidos de auxílio desemprego, enquanto os indicadores de atividade 

passaram para território positivo. Ainda que esses níveis de desempenho já tenham sido atingidos 

no início do ano, esses resultados injetaram algum otimismo, ajudando a descartar os piores 

cenários quanto ao crescimento do PIB em 2012. Na China, o governo começou a afrouxar a 

política monetária, com redução dos compulsórios, e novas medidas nesse sentido devem se repe-

tir no primeiro semestre de 2012, compensando o mau desempenho das exportações e trazendo a 

expansão do PIB para um patamar não muito inferior ao de 2011. Nesse G2, o risco maior ainda é 

de que a paralisia política em Washington leve a uma severa contração fiscal em 2012 pela não 

renovação dos incentivos tributários agendados para serem descontinuados em 31 de dezembro. 

A Área do Euro (AE), por outro lado, caminha, entre uma reunião de cúpula e outra, para um 

momento de decisão no início de 2012. Há, basicamente, dois cenários na mesa: um, de maior 

união fiscal e forte intervenção do Banco Central Europeu (BCE) no mercado secundário de dívida 

soberana; outro, de ruptura desorganizada da união monetária, com drásticas consequências para 

a economia mundial. 

Ainda que quase diariamente se fale de algum novo esquema capaz de garantir a rolagem extra-

mercado das dívidas de Itália e Espanha — alavancagem do Fundo Europeu de Estabilização Finan-

ceira, ampliação dos recursos do FMI, que faria o papel de comprador de última instância etc. — o 

quadro vai se afunilando para um arranjo que envolve quatro elementos. 

Primeiro, a capitalização dos bancos europeus, já em andamento. Subsidiariamente, o BCE 

também tem trabalhado para dar liquidez às instituições europeias, inclusive com linhas de 

financia-mento em dólar, por meio de swaps com o Fed. Na sua última reunião, o BCE, além de 

reduzir os juros básicos em 25 bps, criou linhas para operações compromissadas de três anos, 

além de estender o conjunto de títulos que podem ser dados em garantia nessas operações. Os 

bancos seguem, porém, se desalavancando, com uma redução na oferta de crédito que vai 

desacelerar a economia da AE e de outras partes do mundo em 2012. 

Segundo, Itália e Espanha adotarão programas de ajuste fiscal. O pacote italiano vai à votação logo 

antes do Natal. O espanhol vai ter de esperar a posse do novo governo, devendo ser aprovado no 

início de 2012. 
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Terceiro, os países da AE devem aprovar nova legislação supranacional, em esquema aberto à 

adesão de outros países da União Europeia, com tetos para o déficit e a dívida pública e sanções 

relativamente automáticas para quem os descumprir. 

Estas duas últimas medidas objetivam garantir que os desvios que levaram à atual situação de 

crise na rolagem das dívidas soberanas não se repitam. Isso, em princípio, mitigaria as preocupa-

ções da Alemanha e do BCE de que a compra de títulos soberanos no mercado secundário pelo 

BCE gere problemas de risco moral ou enfraqueça o ânimo reformista dos países que precisam 

ajustar suas contas. Uma grande ampliação do Securities Markets Programme (SMP) pelo BCE 

seria o quarto componente dessa estratégia, mas só depois dos dois últimos aprovados. 

A contração fiscal e de crédito que esse cenário enseja gerará uma recessão na Europa em 2012. 

Nada que se compare, porém, a um cenário de ruptura da AE. Algo assustadoramente, porém, 

cada vez mais instituições vêm trabalhando em planos contingentes para o caso de este segundo 

cenário prevalecer, um indicador importante de que o antes “inimaginável” deixou de sê-lo. 

Segundo a mídia, até alguns bancos centrais da AE traçam planos para essa eventualidade, como 

ter acesso a gráficas que possam imprimir notas em moeda nacional! 

O primeiro quadrimestre de 2012 deve ser o momento da verdade na AE. Nesse período, os 

bancos europeus e os governos de Itália e Espanha vão ter de rolar quase meio trilhão de euros 

em dívidas. Além disso, em 2012 vencem as garantias dadas por alguns governos da região aos 

títulos emitidos por seus bancos, o que deve tornar o desafio de rolagem ainda mais difícil. 

 

8. Observatório Político 

Por que a reforma política proposta pelo governo não vai ser aprovada? 

Uma proposta de reforma eleitoral que tramita no Congresso, talvez a mais controversa, propõe 

alterar o sistema de lista aberta, no qual os eleitores definem a ordem da lista nas eleições, pelo 

de lista fechada, onde os partidos preordenam uma lista de candidatos e os eleitores votam no 

partido, em vez de em candidatos individuais. A racionalidade para essa iniciativa, que tem no 

Partido dos Trabalhadores (PT) seu maior defensor, é clara: dar mais controle aos lideres partidá-

rios sobre o comportamento dos seus membros.  

Há alguns meses os britânicos disseram não à mudança do regime eleitoral e isto não foi nenhuma 

surpresa. O mesmo provavelmente vai acontecer com a reforma brasileira. A taxa de reeleição no 

Brasil é relativamente alta, onde 68% da media dos parlamentares que se candidatam a reeleição 

têm sucesso. Nesse contexto, o cálculo parlamentar pode ser assim sumarizado: por que mudar se 

o atual regime beneficia a maioria? Só um choque externo produz de fato mudanças no sistema 

eleitoral. No caso da Inglaterra foi o surgimento do primeiro governo de coalizão desde o pós-

guerra. Para entrar na coalizão com os conservadores, o LIB-DEM exigiu a introdução de um 
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mecanismo que reduzisse a distorção voto-cadeira que historicamente penaliza um partido que 

chegou a mais de um quarto dos votos, mas só tem obtido, no máximo, 5% das cadeiras. 

As mudanças no sistema eleitoral no mundo têm sido basicamente em uma única direção: criar 

e/ou fortalecer a representação proporcional (RP) ou o sistema misto (onde parte das cadeiras no 

parlamento é escolhida pelo sistema proporcional e parte pelo majoritário). Casos isolados de 

governos autoritários fizeram o caminho inverso, implementando sistemas majoritários puros. O 

Brasil, que possuía um sistema idêntico ao britânico no Império, adotou a RP em 1932 em reação a 

um executivo poderoso. A invenção do sistema misto pelos alemães, em 1949, foi uma reação ao 

choque externo representado pela ascensão do partido nacional socialista (a RP, introduzida na 

República de Weimar, foi responsabilizada pela ascensão de uma força extremista).  

O choque externo na Itália — que adotou o sistema misto em 1993 — foi o escândalo das “Mãos 

Limpas.” Os cidadãos exigiram um referendum sobre uma reforma política. O resultado foi impres-

sionante: o Partido Socialista Italiano (PSI) foi varrido do mapa e sequer superou a barreira 

eleitoral, ficando sem representantes no Parlamento. Curiosamente, a reforma italiana eliminou o 

financiamento público de campanha ao qual se atribuía parte importante dos problemas! Na Nova 

Zelândia — onde um referendum em 1992 introduziu um sistema misto — o choque foi a eleição 

do “vencedor errado”: o partido que obteve o segundo posto na eleição conseguiu maioria no 

parlamento, formando assim o governo. Na Venezuela o choque que levou a adoção do sistema 

misto em 1993 foi o Caracazo (no qual 250 pessoas morreram) e o escândalo que levou ao 

impeachment do Presidente Carlos Andrés Peres.  

Em 2002, o número de países com democracia consolidada utilizando sistemas mistos praticamen-

te igualou o número que permaneceu com o sistema majoritário distrital, como a Inglaterra. Hoje 

30 países utilizam o sistema misto, 49 o majoritário e 72 a representação proporcional. Pratica-

mente todas as novas democracias adotam a representação proporcional ou o sistema misto.  

No Brasil, que choque seria capaz de gerar uma reforma ampla do sistema eleitoral? Por mais que 

o PT queira introduzir a lista fechada sob regime proporcional, não há uma janela de oportunidade 

para tal. Esta janela só se abriria se houvesse um choque externo suficientemente forte. Aqui resi-

de o principal paradoxo da reforma política proposta pelo governo. No Brasil, onde o Executivo 

controla a agenda política, qualquer reforma só acontece se contar com sua iniciativa. Entretanto, 

os governos atual e anterior têm uma característica comum: não são reformistas. A ordem é mini-

mizar custos políticos, administrar a coalizão no varejo e surfar nas ondas positivas que são gera-

das por um ambiente de estabilidade macroeconômica e de valorização das commodities no mer-

cado internacional. A estratégia é evitar decisões com custos concentrados, mesmo que reformas 

gerem benefícios difusos importantes. E embora tenha sido promessa de campanha, os custos da 

não-reforma podem ser facilmente transferidos para o legislativo. A questão que fica para a histó-

ria é se as janelas de oportunidade que se abriram para presidentes com popularidade elevada 

surgirão novamente nas próximas administrações. Reformas políticas só acontecem em reação a 

choques externos importantes, o que talvez não se aplique ao caso brasileiro. 
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9. Em Foco IBRE – Cenário Macroeconômico7 

O cenário macroeconômico do IBRE para 2011 e 2012 foi atualizado a partir da divulgação das 

Contas Nacionais do terceiro trimestre. Esse cenário foi apresentado pela primeira vez na edição 

de junho deste Boletim. A apresentação seguinte tem início pelo cenário internacional para, em 

seguida, discutir os principais impactos sobre a economia doméstica. 

Projeções Internacionais 

O segundo semestre de 2011 foi marcado por agudo agravamento da crise internacional. Por um 

lado a Europa vem caminhando para uma recessão, diante de impasses e incertezas na condução 

da crise. Por outro, a China diminui seu ritmo de crescimento para taxas da ordem de 8% em 2012.  

Nesse contexto, as projeções de crescimento para as economias desenvolvidas foram revisadas. 

Para a economia americana a taxa de crescimento esperada para este ano é de 1,7% (ante 1,6%). 

Para o próximo ano a revisão foi mais expressiva, de 2,0% para 1,4%. Para a Zona do Euro o cená-

rio é de uma redução de 0,5% do PIB em 2012 (previsão anterior: + 1,3%), após registrar bom re-

sultado neste ano (1,6%). Em relação à China, a revisão alcançou apenas o cenário de crescimento 

para 2012: de 8,5% para 8,2%. 

Consequentemente, o cenário básico é de uma redução mais acentuada no ritmo de crescimento 

das economias desenvolvidas, com desaceleração moderada nos emergentes. Isso implica menor 

crescimento do comércio mundial, com queda de preços de commodities e de ativos financeiros, 

além da restrição na oferta de crédito externo e de financiamento às exportações e importações. 

Esses são, sem dúvida, os principais canais de transmissão da crise ao Brasil. 

Cenário Doméstico 

Nesse ambiente mais adverso, a economia brasileira atravessa uma desaceleração mais pronun-

ciada. No entanto, uma parte desse movimento é explicada pela política de aperto monetário e 

fiscal adotada no início do ano para conter as pressões inflacionárias. Todos esses fatores contri-

buíram para esfriar a economia ao longo do segundo semestre de 2011. Dada a estagnação do PIB 

no terceiro trimestre, a economia brasileira deverá crescer apenas 2,9% neste ano. 

A piora do desempenho da indústria já era esperada, mas a contração do setor de serviços no ter-

ceiro trimestre surpreendeu. A projeção para o crescimento desse setor foi revisada de 3,9% para 

3,0% em 2011. Para 2012, de 4,0% para 3,3%. Como o setor representa em torno de 60% do PIB, 

as projeções para o total foram alteradas significativamente nos dois anos. O fraco resultado da in-

dústria de transformação dos últimos meses também reduziu a previsão para o PIB do total da 

indústria: de 2,9% para 2,1%. Para 2012 foi mantida a previsão de 3,2% para o crescimento do 

                                                             
7 Os resultados desta seção estão baseados no modelo macroeconométrico do IBRE. As projeções das variáveis exógenas e 
endógenas estão nas Tabelas A.2 e A.3 do anexo. 
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Gráfico 12: Contribuição para o Crescimento do PIB  

(variações acumuladas em quatro trimestres, em %) 

 

*Excluindo estoques. Fonte: IBGE. Elaboração IBRE/FGV. 
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setor. Deve-se destacar que a previsão para o crescimento da indústria geral também caiu: de 

2,4% para 0,6% em 2011 e de 3,0% para 1,0% em 2012. Ou seja, observa-se um descolamento 

mais acentuado entre o desempenho da produção industrial (indústria de transformação com 

peso aproximado de 95%) e o do PIB do setor industrial como um todo (indústria de 

transformação com peso aproximado de 55%). 

Pela ótica da demanda, o consumo das famílias e o investimento fixo permanecem como os 

principais componentes de sustentação do crescimento. A previsão é que em 2011 o consumo das 

famílias irá aumentar 4,0% e que os investimentos em capital fixo crescerão 4,9%. Além disso, o 

setor externo continuará a contribuir negativamente para o crescimento do PIB, mas em uma 

magnitude menor do que em emados do ano, como indica o Gráfico 12 . Para 2012 o cenário base 

aponta para crescimento de 3,1% para o PIB, com crescimento do consumo das famílias e dos 

investimentos em capital fixo de 3,1% e 6,2%, respectivamente. O setor externo continuará a 

contribuir negativamente para o crescimento do PIB, mas em pequena magnitude. 

Ressalte-se, porém, que uma 

taxa de crescimento da or-

dem de 3,0% para 2012 seria 

um excelente resultado, pois 

o carregamento estatístico es-

perado é de no máximo 0,5%. 

Esse valor é significativamen-

te baixo, quando compara-

mos às contribuições de 2010 

e 2011 de 3,5% e de 1,4%, 

respectivamente. 

O resultado esperado para o 

crescimento deste ano tam-

bém nos informa sobre o 

comportamento da produtivi-

dade da economia. De acordo com a metodologia desenvolvida por Samuel Pessôa, do IBRE, e 

associados,8 a taxa de crescimento da produtividade total da economia (PTF) estimada para 2011 

é de apenas 0,2% (Gráfico 13), um valor significativamente inferior ao estimado para os anos 

anteriores, com exceção de 2009. Esse resultado é preocupante, pois reduz o produto potencial 

brasileiro. 

                                                             
8 Metodologia disponível em Pessôa, S. de A.; Gomes, V.; Veloso, F. “Evolução da Produtividade Total dos Fatores na Economia 
Brasileira: Uma Análise Comparativa, Pesquisa e Planejamento Econômico” v. 33, n. 3, p. 389-434. 
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Gráfico 13: Produtividade Total da Economia  

(variações acumuladas em quatro trimestres, em %) 

  
Fonte e Elaboração: IBRE/FGV. 
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Tabela 9: Inflação e Seus Componentes Desagregados (%) 

 

Fontes: IBGE e Banco Central. Elaboração: IBRE/FGV. 

 

INFLAÇÃO E POLÍTICA MONETÁRIA 2008 2009 2010 2011 2012
IPCA - IBGE (%) 5,9 4,3 5,9 6,5 5,1
    IPCA - Livres (%) 7,1 4,2 7,1 6,6 5,2
        IPCA - Serviços (%) 6,4 6,4 7,6 9,1 7,7
        IPCA - Bens Ex. Alimentação (%) 4,0 2,9 3,4 3,6 3,2
        IPCA- Alimentos e Bebidas(%) 11,1 3,2 10,4 6,8 4,9
    IPCA  - Administrados (%) 3,3 4,7 3,1 6,2 4,9

IPCA Ex-Alimentação (%) 4,4 4,7 4,6 6,4 5,3
Taxa Selic (final de período - %) 13,75 8,75 10,75 11,00 9,50

Apesar da deterioração da atividade eco-

nômica e do adiamento de reajustes que 

poderiam influenciar uma elevação ainda 

maior do índice oficial, a projeção para o 

IPCA manteve-se em torno do teto da me-

ta de 6,5% em 2011 (Tabela 9). Outro 

ponto importante é que a inflação de ali-

mentos e de bens industrializados excluin-

do alimentação também sofreu alteração: 

de 7,0% para 6,8% e de 4,8% para 3,6%, 

respectivamente. No entanto, a inflação 

dos outros componentes, que são caracte-

rizados por uma maior persistência infla-

cionária, aumentou. Consequentemente, 

a inflação excluindo alimentos manteve-se 

em torno do teto da meta de 6,5%, um valor significativamente elevado quando comparado à sé-

rie histórica. Para 2012, com a utilização da nova ponderação do IPCA, a taxa anterior, de 5,4%, foi 

revisada para 5,1%, um valor ainda superior ao centro da meta. 

Mas, de qualquer forma, o cenário é que o Banco Central continuará com a política de afrouxa-

mento monetário e a taxa Selic atingirá 9,5% ao final de 2012. Isso implica que o trade-off entre 

crescimento e inflação no Brasil tem piorado significativamente. Ou seja, o país crescerá menos, 

mas a inflação ainda continuará pressionada. Aliviar esse trade-off representa um grande desafio, 

do ponto de vista da tomada de decisões de política econômica. 

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

na perspectiva de crescimento mundial, estima-se para essa conta um saldo de US$ 26 bilhões e 

US$ 14 bilhões em 2011 e 2012, respectivamente. O déficit em transações correntes como propor-
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Gráfico 14: Saldos Anuais em Transações Correntes (US$ bi) 

 

Fontes: Banco Central, SECEX/MDIC e IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 
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ção do PIB, por sua vez, foi revisado de 2,2% para 2,0% em 2011. Para 2012 estima-se aumento 

para 3,0% do PIB (Gráfico 14). 

Quais são os riscos para o cenário atual? 

O principal risco associado ao cenário base refere-se à ocorrência de uma crise mais profunda 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 para 7,0% em 2012 e geraria quedas expressivas nos preços das 

commodities. 

Caso isso venha a ocorrer o Banco Central do Brasil terá que reduzir ainda mais a taxa Selic, para 

algo em torno de 8,0% 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 0,5% em 2012. Com a vantagem da taxa inflação ficar ligeiramente abaixo do centro 

da meta de 4,3%. 
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Tabela A.2: Cenário Consolidado para 2011 e 2012 – Variáveis Exógenas 

 
Elaboração: IBRE/FGV. 

CENÁRIO EXÓGENAS INTERNACIONAIS 2009 2010 2011E 2012E

CRESCIMENTO  - PIB (%)

Mundo* -0,5 5,0 3,8 3,0

EUA -3,5 3,0 1,7 1,4

Zona do Euro -4,2 1,8 1,6 -0,5

Japão -6,3 3,9 -0,5 2,0

China 9,1 10,3 9,1 8,2

COMÉRCIO E PREÇOS DE COMMODITIES (%)

Quantum do Comércio Mundial -12,8 15,0 5,5 -2,1

Commodities  Metálicas -19,2 48,2 14,2 -14,5

Commodity  Alimentação  -14,7 11,5 20,0 -2,7

CENÁRIO EXÓGENAS DOMÉSTICAS 2009 2010 2011E 2012E

Taxa de Juros (final do período) 8,75 10,75 11,00 9,50

Taxa de Câmbio Nominal (média de período) 2,0 1,8 1,7 1,8

Preço das Exportações  (%) -13,4 20,5 23,1 0,0

Preço das Importações  (%) -11,3 3,9 14,3 1,3

Risco País (média de período) 300 207 190 200

Superávit Primário como % PIB 2,1 1,9 3,2 2,5

Inflação de Preços Administrados  (%) 4,7 3,1 6,2 4,9

Inflação Alimentação  (%) 3,2 10,4 6,8 4,9

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 37,642 milhões é 1º de novembro. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CAGED/MTE. Elaboração: IBRE/FGV 

 

Ago-11 Set-11 Out-11 Set-11 Out-11 Nov-11

Total 116,7 98,4 77,8 37.406 37.518 37.642

Extrativa Mineral 1,6 1,5 1,4 202 203 204

Indústria de Transformação 8,7 1,1 -8,9 8.277 8.281 8.257

Serv. Ind. de Utilidade Pública 0,4 0,7 0,6 390 392 393

Construção Civil 17,1 13,0 12,3 2.715 2.731 2.749

Comércio 31,6 27,8 23,3 8.247 8.277 8.301

Serviços 61,9 63,0 60,4 15.024 15.095 15.168

Administração Pública 0,2 0,2 0,6 928 931 932

Agropecuária -2,9 -5,4 -6,1 1.609 1.605 1.596

Saldo Estoque
Setores de Atividade

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

 

Elaboração: IBRE/FGV. 

 

ATIVIDADE 2009 2010 2011 2012

PIB (%) -0.3 7.5 2.9 3.1

    Agropecuária (%) -3.1 6.3 3.5 3.5

    Indústria (%) -5.6 10.4 2.1 3.2

    Serviços (%) 2.1 5.5 3.0 3.3

    Consumo Privado (%) 4.4 6.9 4.0 3.1

    Consumo da Adm. Pública (%) 3.1 4.2 1.7 2.7

    Investimento (FBCF) (%) -6.7 21.3 4.9 5.9

    Exportações (%) -9.1 11.5 3.8 6.3

    Importações (%) -7.6 35.8 10.0 8.4

Produção Industrial - IBGE (%) -7.4 10.5 0.6 1.0

INFLAÇÃO E POLÍTICA MONETÁRIA

IPCA - IBGE (%) 4.3 5.9 6.5 5.1

    IPCA - Livres (%) 4.2 7.1 6.6 5.2

        IPCA - Serviços (%) 6.4 7.6 9.1 7.7

        IPCA - Bens Ex. Alimentação (%) 2.9 3.4 3.6 3.2

        IPCA- Alimentos e Bebidas(%) 3.2 10.4 6.8 4.9

    IPCA  - Administrados (%) 4.7 3.1 6.2 4.9

IPCA Ex-Alimentação (%) 4.7 4.6 6.4 5.3

Taxa Selic (final de período - %) 8.75 10.75 11.00 9.50

SETOR EXTERNO

Balança Comercial (US$ bi) 25 20 26 14

    Exportações (US$ bi) 153 202 253 261

    Importações (US$ bi) 128 182 227 248

Corrente de Comércio (% PIB) 18 18 20 21

Déficit em serviços e rendas (US$ bi) 53 71 82 90

Saldo em conta-corrente (US$ bi) -24 -48 -53 -72

Saldo em conta-corrente (% PIB) -1.5 -2.3 -2.2 -3.0
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