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2011, Um Ano de Boas e Más Surpresas 

O conjunto de medidas de política econômica adotado pelo Brasil no final de 2010 e início do ano 

passado foi bem sucedido ao induzir a redução gradual do crescimento da atividade econômica. A 

ação das autoridades nesse sentido foi auxiliada pela incerteza associada à turbulência na zona do 

euro — que, possivelmente, foi corretamente antecipada pelo BC —, da qual resultou menos 

pressão nos preços dos bens comercializáveis. Isso contribuiu para evitar que o teto da meta de 

inflação fosse ultrapassado no ano calendário de 2011, e deverá contribuir para a convergência da 

inflação para o centro da meta no ano em curso. A inflação acabou ficando dentro do limite 

mesmo com o BC começando a baixar os juros em agosto de 2011.  

Embora as previsões para a inflação em 2012 ainda se encontrem acima do centro da meta, o 

alívio dos agentes econômicos com a mudança de trajetória é evidente. Para este ano a expectati-

va é que inflação e juros ficarão mais baixos do que em 2011, havendo mais convicção sobre isso 

em relação à primeira metade do ano do que no que tange ao segundo semestre. Mas a incerteza 

atingiu a confiança dos empresários e, por esse canal, os investimentos. 

A desaceleração do PIB foi bem maior do que se esperava, com o efeito das medidas macropru-

denciais aparentemente tendo sido subestimado pela maioria dos analistas. A crise na Europa, que 

parece longe de uma solução, também contribuiu. Nesse quadro, as incertezas para 2012 são 

grandes, tanto no front externo quanto no interno.  

Devido a isso, as perspectivas de crescimento para 2012 foram revisadas para baixo. Resta por 

entender melhor como vem sendo possível continuar com taxas de desemprego tão baixas em um 

contexto de desaceleração do crescimento, como o vivenciado desde meados do ano passado, 

pois os indicadores continuam mostrando um mercado de trabalho relativamente aquecido. Mas 

não é claro o que acontecerá no restante do ano. Como se comportará a economia do país em 

2012, à luz do desempenho recente?  

Os resultados para os últimos meses de 2011 indicam recuperação muitíssimo suave em relação 

ao terceiro trimestre do ano, uma quase estagnação. O Indicador de Atividade Econômica do IBRE 

cresceu apenas 0,1% no trimestre findo em novembro em relação ao anterior. Estimativas ainda 

preliminares para dezembro apontam para uma taxa de crescimento do PIB de 0,4% para o último 

trimestre de 2011. Com isso, o crescimento no ano como um todo deve ficar em 2,9%. 
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Quanto ao investimento, o Indicador Mensal do Investimento do IBRE sinaliza um resultado ruim 

no último trimestre de 2011. Ainda assim, o desempenho no primeiro semestre torna possível 

uma pequena elevação da taxa de investimento da economia no ano: de 19,5% em 2010 para 

19,8% em 2011. 

A desaceleração é particularmente visível em relação às outras atividades para as quais se dispõe 

de indicadores de alta frequência. No que toca à indústria de transformação, a mediocridade do 

desempenho anual aparece no crescimento de apenas 0,3% entre janeiro e novembro de 2010 e 

de 2011, revelando uma indústria praticamente estagnada. A recuperação esperada no curto 

prazo será modesta: o indicador de confiança da indústria aumentou ligeiramente em dezembro, 

apontando para uma leve recuperação da atividade econômica à frente. A categoria líder do 

crescimento recente vem sendo a dos insumos típicos da construção civil que, junto com o 

aumento de 13% no quantum de bens de capital importados, explica o pequeno aumento da taxa 

de investimento de 2011. O comércio varejista está em processo de desaceleração, mudando a 

tendência que vinha caracterizando a atividade em boa parte de 2011. Parte dessa desaceleração 

está refletida na substancial redução do crescimento das importações de bens de consumo. 

Apesar do avanço na confiança do empresariado industrial, esse indicador ainda está longe de 

recuperar as perdas sofridas durante 2011, voltando ao patamar de 2010. A percepção de melhora 

não ocorre nos demais setores. Nos serviços, a confiança caiu pelo quinto mês consecutivo. No 

comércio, o índice atingiu em dezembro o menor nível da série iniciada em março de 2010. 

Do lado da demanda, aumentou o otimismo dos consumidores. Pelo terceiro mês consecutivo se 

confirma uma recuperação da satisfação dos consumidores sobre o estado geral da economia, in-

fluenciada por fatores como o afrouxamento da política monetária e creditícia e o estado do mer-

cado de trabalho. O aumento do salário mínimo deve reforçar esse sentimento no início de 2012. 

Por outro lado, é importante levar em conta as implicações do aumento do salário mínimo sobre a 

ocupação neste início de ano, pois estima-se que o efeito isolado do novo mínimo poderá gerar 

um aumento médio de 0,9 p.p. na taxa de desemprego no primeiro trimestre de 2012. Isso sugere 

que o aumento do mínimo com a atividade econômica menos aquecida pode contribuir para 

desaquecer o mercado de trabalho.  

Em 2011, porém, as boas surpresas foram no sentido de um desemprego inferior ao esperado. Em 

especial, o resultado de novembro surpreendeu mais uma vez, pois a taxa de desemprego caiu 

fortemente, para 5,2%, ou, com ajuste sazonal, 5,6%. Essa taxa ficou bem abaixo da esperada 
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pelos analistas. Até quando continuaremos com esse desempenho tão favorável, face à desacele-

ração da economia, é uma questão em aberto. 

Na análise da inflação, destaca-se a possibilidade de desaceleração adicional do IPCA a partir do 

comportamento provável do IGP-M nos meses iniciais de 2012. Isso se deve ao fato de o índice 

retratar em pormenores a cadeia de transmissão dos preços dos itens comercializáveis. Em uma 

conjuntura marcada por desaceleração externa, compensada por dinamismo do mercado de 

trabalho doméstico, os bens comercializáveis, ao contrário dos serviços, são a parcela da inflação 

ao consumidor mais propensa a desacelerar e, dessa maneira, contribuir para a tão aguardada 

trajetória do IPCA para o centro da meta. De fato, a desaceleração observada na alta dos preços 

de bens comercializáveis foi fundamental para que o IPCA de dezembro aumentasse 0,50%, abaixo 

do esperado. 

A política fiscal no ano em curso será influenciada por duas grandes incertezas: primeiro, quanto 

ao desempenho da arrecadação federal, possivelmente não tão favorável como em 2011; 

segundo, e em parte derivada da anterior, quanto ao cumprimento da meta “cheia” de superávit 

primário por parte do setor público, provavelmente pouco exequível. Neste caso, isso se deve a 

que o montante de contingenciamento necessário para que a meta cheia seja atingida é muito 

grande e incompatível com as intenções do governo de expandir os investimentos. Adicione-se 

que 2012 é ano eleitoral. 

No setor externo, 2011 foi marcado pela turbulência da Zona do Euro (ZE) e pelo fraco 

desempenho da economia dos EUA. Neste sentido, o ano novo começa como terminou o anterior: 

dominado pela preocupação com a situação na ZE e com a desaceleração global. Há, porém, a 

expectativa de que, depois de um fraco último trimestre de 2011, o crescimento gradualmente se 

acelere, mesmo que sem recuperar o dinamismo pré-crise.  

Apesar disso, os resultados alcançados pelo Brasil nas contas externas podem ser considerados 

excelentes, especialmente se comparados às perspectivas de um ano atrás. A balança comercial 

contribuiu para a queda do déficit em conta-corrente, ao gerar superávits superiores aos de 2010, 

mas o déficit de serviços e rendas aumentou. A perspectiva de redução do déficit de serviços em 

2012 é pouco provável. O déficit em conta-corrente, que deve aumentar, dificilmente será 

integralmente financiado pelo IDE líquido.  

Nesse sentido, é factível esperar para 2012 um ano sem riscos para o setor externo? Choques ex-

ternos materializados por agravamento da crise europeia e recessão mundial são possíveis, como 
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também o são restrições de crédito internacional. Mas o grande risco continua associado à atual 

vulnerabilidade da balança comercial, fortemente dependente do comportamento dos preços das 

commodities.  

Uma qualificação importante é que a desaceleração mundial não afeta da mesma forma todos os 

países, havendo nuances a serem consideradas. As perspectivas são mais positivas nos EUA, onde 

diversos indicadores divulgados recentemente apontam para recuperação da atividade. O PIB 

chinês também deve crescer mais lentamente em 2012, mas as medidas de estímulo devem 

assegurar que 2012 termine com a economia crescendo novamente a taxas próximas de dois 

dígitos. Na América Latina a desaceleração global aparecerá refletida em uma taxa de crescimento 

do PIB regional possivelmente um ponto percentual menor do que em 2011. As maiores quedas 

são esperadas para a Argentina e o Equador, países que cresceram perto de 8% em 2011. Chile e 

Peru também devem ter uma desaceleração significativa do crescimento. 

O Observatório Político desta edição do Boletim se pergunta por que, apesar dos sucessos 

econômicos dos últimos tempos, continuamos com a sensação de que as coisas não funcionam 

bem. Parte da culpa parece caber ao sistema político, como se depreende do noticiário. Mas, será 

que isso é verdade? O texto conclui que o presidencialismo multipartidário brasileiro, embora não 

seja um sistema que prescinda de ajustes, tem gerado equilíbrio e cooperação, com um resultado 

líquido positivo. O reconhecimento disso pode melhorar a percepção de que está tudo errado com 

o nosso sistema político.  

Finalmente, a seção Em Foco IBRE é dedicada a uma análise dos efeitos da variação dos preços de 

exportação sobre o desempenho da balança comercial e, em particular, sobre o efeito do nível de 

atividade dos nossos principais parceiros sobre os preços das commodities exportadas pelo Brasil. 

Os resultados dos modelos indicam associação significativa somente para a China. Eles confirmam 

o que tem sido observado no comércio exterior brasileiro. O efeito para explicar o desempenho 

das commodities brasileiras tem sido preponderantemente de preços.  

A OCDE prevê crescimento chinês ainda elevado em 2012. Se confirmada essa previsão, a 

dinâmica dos preços de commodities não traria um risco muito alto para as exportações 

brasileiras. No entanto, após a Ásia, a Europa é a principal compradora das commodities 

brasileiras. Uma piora no já incerto cenário europeu poderá puxar os preços para baixo. 
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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 

Os resultados dos últimos meses de 2011 indi-

cam uma recuperação muito suave da atividade 

econômica em relação ao terceiro trimestre do 

ano; a rigor, uma quase estagnação. O Indicador 

de Atividade Econômica (IAE)1 do IBRE cresceu 

ligeiramente em outubro e novembro, elevando 

a taxa de crescimento da média móvel trimestral 

(tst) para 0,1% em novembro ante 0% em outu-

bro. Mesmo assim, a série de taxas acumuladas 

em 12 meses mantém a trajetória de desacelera-

ção: de 3,4% em outubro para 3,1% em novem-

bro (Gráfico 1). Estimativas preliminares para de-

zembro apontam para uma taxa de crescimento 

do IAE de 0,4% para o último trimestre de 2011 

— que é a previsão do IBRE para o crescimento 

do PIB no quarto trimestre. Com isso, o cresci-

mento no ano como um todo alcança 2,9%, nos-

sa previsão já antecipada em Boletim anterior. 

Já o Indicador Mensal do Investimento (IMI) do 

IBRE2 — que antecipou corretamente a contra-

ção da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) no 

terceiro trimestre —, continua sinalizando para 

um resultado ruim no último trimestre de 2011. 

Em relação à série de taxas acumuladas em 12 

meses estima-se um recuo do IMI de 6,4% em 

outubro para 5,7% em novembro. A taxa anual 

alcançará 4,8%, o que garante pequena eleva-

ção da taxa bruta de capital fixo da economia: 

de 19,5% em 2010 para 19,8% em 2011 (a preços de 2010). 

No que toca à indústria geral, o crescimento mensal registrado em novembro foi de apenas 0,3% 

(com ajuste sazonal). Mas é importante destacar que as informações desagregadas mostram de-

sempenhos consideravelmente melhores quando se “abre” esse setor: a indústria de transfor-

mação e a extrativa mineral, que a compõem, cresceram 1,7% e 1,5%, respectivamente, na mesma 

                                                           
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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Tabela 1: Evolução da Produção Física da Indústria (por categorias, %) 

 
 

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

 

set-11 out-11 nov-11 set-11 out-11 nov-11
Indústria geral -1,9 -0,7 0,3 -1,6 -2,2 -2,5 0,6 0,4

Indústria  extrativa 0,5 0,6 1,7 -1,4 1,8 3,5 2,8 2,1

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

Categorias de Uso

Bens de capital -6,3 -2,3 1,6 -0,1 -0,2 -2,9 3,8 3,6

Bens intermediários -0,1 -0,5 0,4 0,3 -0,2 -1,4 0,5 0,4

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

Bens  de consumo duráveis -8,7 2,3 -0,9 -9,6 -10,2 -11,5 -1,2 -1,7

Semiduráveis  e não duráveis -1,2 -1,7 2,2 -2,4 -2,9 -0,8 -0,1 -0,2

Insumos típicos da construção civil 1,3 0,3 0,0 5,3 5,0 3,5 4,4 4,2

Mês x mês anterior*
Mês x mesmo mês do ano 

anterior**

Acumulado 

em 12 

meses**

Acumulado 

no ano - até 

nov-11

Gráfico 3: Produção Física (eixo direito, qoq - %) e Indicador da 
Produção Prevista da Sondagem (média móvel de 3 meses em t-3, eixo 

esquerdo) 

 
Fonte: IBGE e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV. 
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base de comparação (Tabela 1). Analisando-se os dados históricos da PIM-PF observa-se que esta 

disparidade pode ocorrer em alguns meses do ano. Ela é explicada pelo método de dessazonaliza-

ção das séries, que é feito individualmente. Mesmo assim, a indústria de transformação cresceu 

apenas 0,3% entre janeiro e novembro de 2010 e de 2011. Ou seja, está praticamente estagnada. 

O fenômeno da média das parcelas ser 

superior ao todo caracteriza também 

os resultados por categorias de uso dos 

bens produzidos: os índices de bens de 

capital, intermediários e de bens de 

consumo aumentaram 1,6%, 0,4% e 

2,3%, respectivamente, na mesma base 

de comparação, ou seja, taxas de cres-

cimento superiores à taxa agregada de 

0,3% (Tabela 1). Apesar do bom resul-

tado da produção de bens de capital no 

mês de novembro — seguindo-se a 

duas quedas consecutivas nos meses 

anteriores — a previsão para o mês de 

dezembro não é positiva, de acordo 

com as informações da sondagem IBRE do setor. Registre-se que a categoria líder do crescimento 

industrial recente vem sendo a dos insumos típicos da construção civil, um indicador do nível de 

atividade da indústria de construção. O que, junto com o aumento de 13% no quantum de bens de 

capital importados, ajuda a explicar a resiliência do investimento fixo em 2011. 

A indústria de transformação continuará a se recuperar nos próximos meses, mas nada de 

excepcional está no radar. O Gráfico 3 mostra a relação entre o Indicador de Produção Prevista da 

Sondagem Industrial IBRE e a Produção Física apurada pela PIM-PF do IBGE. O Indicador do IBRE, 
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Gráfico 4: Nível de Atividade no Comércio: PMC – IBGE vs. IAC – Serasa 
(variações acumuladas em 12 meses, %) 

 

Fonte: IBGE e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV. 
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que já havia sinalizado a desaceleração observada a partir do segundo trimestre do ano passado, 

tem apresentado uma melhora suave nas últimas divulgações. Mas, como já se disse, isso não 

implica aumentos substanciais de produção no curto prazo. 

O comércio varejista está em processo 

de desaceleração, mudando a tendên-

cia que vinha caracterizando a ativida-

de em boa parte de 2011. Apesar de o 

indicador ajustado3 do nível de ativi-

dade medido pelo Serasa registrar um 

crescimento de 0,6% em dezembro na 

série dessazonalizada, em valores acu-

mulados em 12 meses a taxa de cres-

cimento permanece em 5,4% (Gráfico 

4). A desaceleração do comércio vare-

jista caracteriza também as importa-

ções de duráveis e não duráveis de 

consumo. Depois de apresentar taxas 

de crescimento do quantum acumuladas em 12 meses da ordem de 53% em outubro e novembro 

de 2010, as importações de duráveis de consumo terminaram 2011 com a (ainda assim expressiva) 

taxa de 27%. Em relação aos não duráveis, a taxa máxima de crescimento do quantum importado 

chegou a 26% em janeiro de 2011, para recuar para 15% em dezembro. Isso explica ao menos 

parte da desaceleração do comércio desde as elevadíssimas taxas registradas no final de 2010. 

 

2. Análise das Sondagens IBRE 

A confiança da indústria aumentou em dezembro, apontando para uma leve recuperação da 

atividade econômica à frente, como mencionado. Apesar do avanço na confiança do empresariado 

industrial, ocorrido na margem, o indicador ainda está longe de recuperar o patamar de 2010 e as 

perdas sofridas durante 2011, ainda que a reação observada nos dois últimos meses desse ano dê 

uma sinalização favorável. Mas essa percepção não ocorre nos demais setores. 

Do lado da demanda, houve aumento do otimismo dos consumidores. Algum aquecimento do 

mercado interno poderá vir a ocorrer em função de estímulos fiscais para determinados segmen-

tos (duráveis) e da retirada de medidas macroprudenciais adotadas ao final de 2010. A trajetória 

de queda na taxa básica de juros também contribuirá para ativar a demanda, se mantida. 

                                                           
3 O Indicador de Atividade do Comércio da 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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Tabela 2: Evolução da Confiança no Setor Serviços 
(mês sobre mesmo mês do ano anterior) 

 
Fonte e Elaboração: IBRE/FGV. 

 

Nov/11 Dez/11

Setor Serviços -2,2 -3,2

Transporte -7,5 -8,1

Prestados  às  Empresas -5,3 -3,0

Atividades  Imobi l iárias 2,4 -1,5

Prestados  às  Famíl ias -1,3 -7,7

Informação 7,6 6,8

Variação %

Tabela 3: Evolução da Confiança no Setor Comércio 
(mês sobre mesmo mês do ano anterior) 

 
Fonte e Elaboração: IBRE/FGV. 

 

Nov/11 Dez/11

Setor Comércio -6,0 -6,4

Varejo restri to -5,1 -3,0

Tecidos , vestuário e ca lçados -0,7 -5,8

Hiper e supermercados -9,8 -8,3

Veículos , motos  e peças -11,9 -14,9

Materia l  para  Construção -0,9 -0,3

Varejo Ampliado -5,7 -4,5

Atacado -5,4 -9,7

Variação %

Gráfico 5: Índices de Confiança (%) 

 
Fonte e Elaboração: IBRE/FGV. 

 

 

-11,4
-10,8

-6,0
-6,4

-2,2

-3,2

-4,1

-1,7

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

Nov.11/Nov.10 Dez.11/Dez.11

Indústria Comércio Serviços Consumidor

A comparação dos índices de confian-

ça de empresas e consumidores entre 

novembro e dezembro de 2011 em re-

lação a 2010 mostra resultados negati-

vos, mais acentuados para os setores 

da indústria e comércio. As empresas 

de serviços e os consumidores têm 

reduções mais discretas (Gráfico 5). 

Na indústria, os dados de dezembro, 

ajustados sazonalmente, apresenta-

ram uma pequena melhora na confian-

ça pela primeira em 2011, assim como 

na comparação interanual. O destaque 

foram as avaliações mais favoráveis dos empresários sobre a situação presente. O Índice de Expec-

tativas avançou pelo terceiro mês consecutivo sinalizando intenção de retomada da atividade 

industrial. Isso representa uma recuperação de curto prazo do moderado grau de otimismo com o 

ambiente dos negócios diante da incerteza no cenário externo. Por outro lado, existe também 

disposição de investir menos em 2012.  

Há em curso um processo de ajustamento 

de estoques, que ainda se encontram em 

nível elevado. O ajuste de estoques ocorri-

do na margem aumenta a percepção favo-

rável dos empresários do setor industrial e 

sustenta o Nível de Utilização da Capacida-

de. O Nuci aumentou 0,1% em dezembro, 

superando ligeiramente a média histórica 

da série desde 2003. 

Nos serviços a confiança caiu pelo quinto 

mês consecutivo na comparação frente ao 

mês anterior e se tornou mais negativa na 

comparação com 2010. Nos últimos meses 

de 2011 a queda na confiança foi influencia-

da por expectativas menos otimistas, inseri-

das no quadro mais geral de desaceleração 

da atividade econômica. Entre os segmen-

tos, os serviços prestados às famílias inten-

sificaram a desaceleração que vem sendo 

percebida nos últimos meses, assim como 

os serviços de transportes e correios. Sinais 
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Gráfico 6: Indicador de Emprego Atual e Futuro (Série histórica com ajuste sazonal, de Abr-06 a Dez-11) 

 

Fonte e Elaboração: IBRE/FGV. 
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de melhores perspectivas caracterizam os serviços prestados às empresas e atividades 

imobiliárias, mas em ambos o patamar é também inferior ao do ano passado. No segmento de 

serviços de informação a confiança se mostra ainda em patamar superior ao do ano passado 

(Tabela 2). 

No comércio, o índice de confiança atingiu em dezembro o menor nível da série iniciada em março 

de 2010. Apesar de mais satisfeitos com a situação atual devido às vendas de Natal, aspecto 

sazonal, o índice ficou em patamar inferior ao do ano passado e as expectativas caem para todos 

os segmentos. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, veículos, motos e peças é o 

segmento com o pior resultado: seu índice de confiança está 14,9% abaixo do de dezembro de 

2010. Material de construção é o único indicador que se mantém relativamente estável na 

comparação interanual (Tabela 3). 

A confiança do consumidor aumentou 0,5% em dezembro na série ajustada sazonalmente. Pelo 

terceiro mês consecutivo se confirma uma recuperação da satisfação dos consumidores sobre o 

estado geral da economia influenciada por fatores como o afrouxamento da política monetária e 

creditícia, e o estado do mercado de trabalho. 

Em relação ao mercado de trabalho as previsões são de desaquecimento gradual nos próximos 

meses, o que pode ser entendido como aumento do desemprego e/ou como redução da taxa de 

rotatividade (Gráfico 6). 
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A nossa previsão para a taxa de 
desemprego dessazonalizada 

de dezembro é de 5,6% 

 

 

 

Tabela 4: 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. (3) Dados com ajuste sazonal obtidos pela soma dos dados dessazonalizados 
dos setores de atividade. Fonte: (1) IBGE e (2) CAGED/MTE. Elaboração: IBRE/FGV. 

Set-11 Out-11 Nov-11 Dez-11*

Taxa de Desemprego
1

Observada 6,0 5,8 5,2 5,0

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

Saldo de Admissões menos Desligamentos
2

Observada 209 126 43 -

Média Móvel Trimestral Dessazonalizada 3 106 88 79 -

Taxa de Rotatividade
2

Observada 4,4 4,2 4,2 -

Dessazonalizada 4,4 4,4 4,4 -

3. Emprego e Renda 

Novo salário mínimo (SM) vai aumentar o desemprego nas regiões metropolitanas e elevará o 

nível de renda apenas dos que ganham em torno de 1 SM. 

Um aspecto importante do mercado de trabalho neste 

começo de 2012 são as implicações do aumento de 

8,4% em termos reais do salário mínimo (SM). Esse au-

mento terá um impacto considerável, não apenas nos 

gastos do governo com os benefícios da seguridade 

social, vinculados ao SM, mas também na ocupação e na renda. De acordo com o modelo do IBRE, 

o efeito isolado do novo SM poderá gerar um aumento médio de 0,9 p.p. na taxa de desemprego 

no primeiro trimestre de 2012, ou seja, gerar uma taxa de desemprego da ordem de 6,1% sem 

considerar o ajuste sazonal, o mesmo nível do primeiro trimestre de 2011. 

Isso mostra que o aumento do SM vai contribuir para desaquecer o mercado de trabalho.4 O 

impacto no nível de renda tende a ser concentrado apenas naqueles que ganham entre o antigo e 

o novo SM, resultando em um ganho de R$ 13, em média. Ou seja, menor do que o ganho real de 

R$ 45 representados pelo novo SM. Isso ocorre porque o impacto da perda de empregos será mais 

sentido justamente por esses trabalhadores, que são menos escolarizados, em média. 

Quanto à taxa de desemprego de novembro, o resultado surpreendeu mais uma vez: a taxa caiu 

fortemente e alcançou 5,2% ou, em termos dessazonalizados, 5,6% (Tabela 4). A surpresa se justi-

fica porque a taxa é bem inferior à esperada pelos analistas e à taxa dessazonalizada de 6,0% que 

havíamos previsto no Boletim anterior. Nossa previsão para dezembro é de uma taxa de 5,0%, 

sem ajuste sazonal, e de 5,6% quando dessazonalizada. Logo, de uma taxa de desemprego ainda 

muito baixa, em termos históricos. Até quando continuaremos com esse desempenho tão favorá-

vel, face à desaceleração da economia e aos efeitos do novo SM, é uma questão em aberto. 

A geração líquida de empregos regis-

trada pelo CAGED, por sua vez, tem 

sido de contínua queda ao longo dos 

últimos meses: a média móvel de 3 

meses com ajuste sazonal caiu de 106 

mil pessoas no trimestre findo em 

setembro de 2011 para 79 mil em 

setembro-novembro (Tabela 4). 

Como já comentamos, um aspecto 

importante é que a geração líquida de 

                                                           
4 Logicamente, este efeito pode ser atenuado pela melhora da educação que ocorre entre o fim e o começo de cada ano, via 
incorporação de trabalhadores mais qualificados. Com esse efeito, a aumento do desemprego seria em torno de 0,8 p.p., em vez de 
0,9 p.p.. Ainda assim, um crescimento considerável. 
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É de se esperar que a redução 
das taxas em 12 meses do IPCA 
prossiga, pelo menos durante o 

primeiro semestre de 2012 

 

Gráfico 7: Rendimento Médio Real dos Ocupados (Eixo Esquerdo) e 
Salário Mínimo Real (Eixo Direito) das Principais Regiões 

Metropolitanas, Jan/2008 – Jan/2012 

 
Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 
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empregos no setor formal da economia coberto pelo CAGED e referido à economia como um todo 

diminuiu em relação ao ano passado, enquanto a taxa de desemprego da PME mostra redução do 

desemprego. Essa diferença de desempenho aguça o interesse quanto às diferenças entre as duas 

pesquisas.  

O volume de emprego no setor informal da economia cresceu em novembro em relação ao esto-

que de um ano atrás, o que explica o fato de a geração de empregos observada na Tabela 4 ter 

sido tão baixa na comparação outubro e novembro do ano passado e a taxa de desemprego ter 

caído tanto. Ou seja, houve uma absorção não desprezível de desempregados pelo setor informal. 

Essa absorção é capturada pela PME, ao contrário do CAGED, que capta apenas o desempenho do 

setor formal.  

Quanto à renda, o nível médio regis-

trado pela PME, que havia ficado está-

vel em outubro, voltou a subir apenas 

ligeiramente em novembro ao atingir 

R$ 1.623 (preços de novembro de 

2011; Gráfico 7), com crescimento de 

+0,7% quando comparado com no-

vembro de 2010. A remuneração do 

setor formal aumentou (mais R$ 13 

em média), devido ao aumento das 

contratações nesse segmento. No en-

tanto, a do setor informal diminuiu 

(menos R$ 4 em média). A associação 

do salário mínimo com a renda média 

visualizada nas médias móveis do 

Gráfico 7 faz prever uma recuperação 

mais forte do salário médio no começo de 2012. Mas isso vai depender do provável aumento do 

desemprego acima previsto. Se realmente afetar os trabalhadores de renda muito baixa, é pos-

sível que a renda média real se eleve. 

4. Inflação e Política Monetária 

O IGP-M de dezembro e a inflação em 2012 

A taxa de variação em 12 meses do IGP-M, que em de-

zembro de 2010 chegou a 11,32%, reduziu-se contínua e 

significativamente ao longo de 2011, terminando o ano 

em 5,10%. A diferença entre esses percentuais espelha a 

disparidade das condições econômicas vigentes em cada 

momento. Há um ano, impulsionados pela injeção de re-
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cursos que o banco central americano promoveu, os preços das commodities encontravam-se em 

pleno avanço, que superou os 30% num período inferior a seis meses.  

Um ano depois, frustradas as expectativas de retomada da produção e do emprego nos países 

centrais, as commodities cumpriam o seu destino ciclotímico e retornavam ao patamar anterior à 

escalada de 2010. Sensível a essas oscilações, em face do peso das commodities em sua composi-

ção, o IGP-M percorreu mais um ciclo de expansão e contração. Para se dimensionar a amplitude 

desse movimento, o índice de matérias-primas brutas agropecuárias, integrante do IPA, teve sua 

taxa anual reduzida de 27,57% para 2,46%, entre dezembro de 2010 e dezembro de 2011. 

A trajetória do IGP-M nos meses finais de 2011, encerrada com deflação de 0,12% em dezembro, 

assemelha-se à desse mesmo trecho em 2008. Nos dois anos, desvalorizações cambiais, ativadas 

por turbulências externas, elevaram os preços domésticos durante algumas semanas. Tais pres-

sões, passageiras, deram lugar a recuos, imagens mais fiéis das quedas observadas nas cotações 

internacionais de commodities agrícolas e industriais.  

A deflação de dezembro de 2008 foi a primeira de uma sequência que levou a taxa de 2009 ao 

terreno negativo, única ocorrência dessa natureza nas duas décadas de existência do IGP-M. As 

extensas reduções de preços de matérias-primas e produtos intermediários se transmitiram ao 

IPCA, que registrou variação de 4,31% naquele ano, confortavelmente abaixo do centro da meta 

de 4,5%. Seria exagero pensar numa reedição de 2009 em 2012, a julgar pela semelhança de 

traçado do IGP-M agora e ao fim de 2008? 

Talvez. A gravidade dos fatos geradores das desvalorizações cambiais não é a mesma nos dois 

episódios. A diferença já se evidenciara na amplitude da alta da moeda estrangeira, três vezes 

maior em 2008 do que em 2011. Deve-se ressaltar, contudo, por precaução, que o cenário 

internacional está sujeito a pioras bruscas, e isso levaria a novos saltos do câmbio. Mas esta por 

ora é apenas uma hipótese. 

Mantida a diferença de gradação entre as duas turbulências, a de 2008 mais intensa que a de 

2011, não haveria tantas quedas nas cotações das commodities ao longo de 2012. Na ausência 

destas, o IGP-M deixaria de registrar deflações sucessivas, como aconteceu em 2009. Não 

obstante, é legítimo esperar alguma retração nos preços das commodities além das já verificadas. 

A carne bovina, por exemplo, depois da alta aguda iniciada em novembro, terminou o ano em 

queda, no que vem sendo acompanhada pelo boi gordo. 

Mesmo nesse cenário menos deflacionista que o de 2009, o comportamento do IGP-M nos meses 

iniciais de 2012 será revelador das possibilidades de desaceleração adicional do IPCA. Isso se deve 

ao fato de o índice retratar em pormenores a cadeia de transmissão dos preços dos itens 

comercializáveis. Na atual conjuntura, de recessão externa compensada pelo dinamismo do 

mercado de trabalho doméstico, os bens comercializáveis, ao contrário dos serviços, são a parcela 

da inflação ao consumidor mais propensa a se desacelerar e, dessa maneira, contribuir para a 

diuturnamente aguardada reaproximação entre o IPCA e o centro da meta. 
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O contingenciamento necessário 
para o cumprimento da meta cheia 

é da ordem de R$ 63,1 bilhões 

A trajetória de desaceleração dos bens comercializáveis, antecipada pelos resultados recentes do 

IGP-M, contribuiu para que o IPCA de dezembro registrasse alta de 0,50%, abaixo da expectativa 

do mercado, de 0,55%. Com o resultado, a alta anual do IPCA alcançou 6,50%, assegurando o 

cumprimento da meta, ainda que pelo seu limite superior. É de se esperar que a redução das taxas 

em 12 meses prossiga, pelo menos durante o primeiro semestre de 2012. Vale lembrar que, a 

partir de janeiro, o IPCA contará com pesos atualizados pela POF 2008/2009. 

 

5. Política Fiscal5 

Com a chegada de 2012, e passada a divulgação dos 

resultados fiscais até novembro de 2011 pela STN e 

pelo BC — eventos a que se soma a aprovação do 

substitutivo ao Projeto de Lei enviado pelo Executi-

vo ao Congresso nos últimos dias de 2011—, é 

possível lançar duas proposições para o desempenho fiscal no ano em curso: primeiro, que 

dificilmente a arrecadação federal terá desempenho tão favorável como teve em 2011; segundo, e 

em parte devido ao anterior, que o cenário para o cumprimento da meta “cheia” de superávit 

primário por parte do setor público é cada vez menos exequível. Esses são os temas desta seção. 

Quanto ao desempenho fiscal de 2011, o cumprimento quase integral (99,1% até novembro) da 

meta consolidada já havia sido antecipado em edição anterior deste boletim. Dessa forma, a 

avaliação geral da execução fiscal no primeiro ano do novo governo é positiva, apesar da queda na 

execução do investimento público. Entretanto, 2012 tem início com ameaças quanto ao 

cumprimento da meta “cheia” de superávit primário — e, portanto à consecução do cenário 

traçado pelo BC. 

De acordo com o orçamento aprovado pela Comissão Mista do Orçamento (CMO), a receita líqui-

da prevista para 2012 sofreu aumento de R$ 26,1 bilhões6 principalmente pela revisão dos parâ-

metros econômicos — notadamente quanto às estimativas para o crescimento do PIB (5,0%) e do 

IPCA (4,7%); Tabela A.2 em anexo — e as despesas tiveram expansão de igual magnitude. Ocorre 

que, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a base de cálculo para a projeção das 

receitas desconsidera as classificadas como “extraordinárias”, de maneira que o risco orçamentá-

rio relativo à possibilidade futura de frustração parcial das receitas é ainda maior que a divergên-

cia entre os parâmetros efetivos e estimados.7 

Na elevação das despesas, cerca de 75% referem-se a gastos discricionários e investimentos do 

PAC.  Dessa forma, a pressão sobre os  gastos correntes restringe-se aos benefícios previdenciários  

                                                           
5 O autor agradece aos comentários de Mansueto de Almeida. Os erros remanescentes são de responsabilidade do autor. 
6 Ver Tabela A.1 em anexo. 
7 Adicionalmente ao risco orçamentário derivado de parâmetros econômicos desajustados à conjuntura, é importante recordar as 
renúncias fiscais, estimadas em cerca de R$ 25 bilhões em 2012. 
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e a outras despesas correntes, sendo estes referentes à inclusão das compensações a Estados 

exportadores — Lei Kandir.  

Adicionalmente, uma série de ameaças fiscais relativas a demandas por aumentos e reajustes sala-

riais foi bloqueada pelo relator geral do orçamento, como a dos ministros do STF (teto do funcio-

nalismo público), de servidores do Judiciário, Ministério Público (MPU) e Tribunal de Contas da 

União (TCU), além de aposentados que recebem benefícios acima de um salário mínimo.  

Portanto, a proposta enviada pelo Congresso Nacional ao Executivo é relativamente otimista, 

especialmente porque a premissa dos parâmetros-base para a projeção da arrecadação federal 

está superestimada.  

Ocorre que nas últimas semanas surgiu um fato novo com potencial para complicar ainda mais a 

consecução da meta “cheia”: a CMO não considerou a revisão do Ministério do Planejamento 

(MPLAN) para as despesas com os benefícios previdenciários, assistenciais, seguro desemprego e 

abono salarial, cujo impacto adicional foi estimado em R$ 8 bilhões. 

Ainda que a questão não esteja encerrada, é possível simular o montante de contingenciamento 

dos gastos públicos necessários para que a política fiscal contribua mais decisivamente para o 

combate à inflação, tornando o cenário do BC mais factível. Levando em conta a citada superesti-

mativa das receitas em R$ 26,1 bilhões e o desconto parcial dos investimentos do PAC da ordem 

de R$ 25,6 bilhões, tem-se uma soma de R$ 51,7 bilhões. Adicionando-se a essa cifra os gastos 

extras de R$ 3,4 bilhões referentes à Lei Kandir e a subestimação de R$8 bilhões das despesas 

revistas pelo MPLAN e não integralizadas pelo Congresso, chega-se a cifras da ordem de R$ 63,1 

bilhões de contingenciamento. 

Trata-se de um volume tão grande quanto incompatível com as intenções do governo de expandir 

os investimentos. Todavia, há alternativas factíveis para viabilizar a necessidade de expandí-los e 

cumprir a meta fiscal. Certamente, grande parte delas passa por conceder à iniciativa privada os 

investimentos públicos de caráter privado, melhorando a eficiência alocativa na economia e 

transformando intenções em resultados tangíveis.  

6. Setor Externo 

O ano de 2011 foi marcado pelas turbulências da zona do euro e pelo fraco desempenho da 

economia estadunidense. Apesar disso, os resultados do setor externo brasileiro podem ser 

considerados excelentes.8 As incertezas ainda persistem, mas os últimos dados sugerem o início 

de uma possível recuperação da economia dos Estados Unidos. Quais as lições de 2011 para 2012? 

Até  novembro, o  déficit de US$ 45,8  bilhões em conta  corrente do balanço de pagamentos foi fi- 

                                                           
8 Os resultados da balança comercial de 2011 já foram divulgados, mas os da balança de pagamentos somente estão disponíveis 
até novembro de 2011. 



15 |   

 

 

Gráfico 8: Saldo da Balança Comercial (US$ bi) 

  
Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração: IBRE/FGV. 
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Gráfico 9: Saldo da Conta de Serviços e Rendas (US$ bi) 

  
Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração: IBRE/FGV. 
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nanciado com folga pelos fluxos de capitais — situação que não deve se repetir em 2012 —, o que 

levou a um aumento de US$ 58 bilhões nas reservas internacionais. A balança comercial con-

tribuiu para a queda do déficit ao gerar superávits de valores superiores aos de 2010 (Gráfico 8). 

Em compensação, aumentou o déficit de serviços e rendas (Gráfico 9). 

No caso de serviços, o acumulado no ano até 

novembro (US$ 34 bilhões) já superava o de 

2010 (US$ 30,3 bilhões) (Gráfico 9), sendo 

que o item viagens internacionais teve espe-

cial destaque. A valorização do real elevou o 

déficit nesta conta, atingindo até novembro 

o valor de US$ 13,2 bilhões (aumento de US$ 

3,8 bilhões em relação a igual período do ano 

anterior). No entanto, o maior déficit foi o do 

item aluguel de equipamentos (US$ 14,8 

bilhões). As principais contas superavitárias 

de serviços (serviços empresariais, profissio-

nais e serviços financeiros), por sua vez, me-

lhoraram os seus resultados. Juntas somaram 

um saldo positivo de US$ 10,5 bilhões (US$ 

9,7 de serviços empresariais), o que está lon-

ge, porém, de poder cobrir as duas principais 

contas deficitárias de serviços acima citadas. 

A perspectiva de redução do déficit de servi-

ços é pouco provável, em especial se o país 

crescer ao redor de 3,0% neste ano. Em adi-

ção, mesmo com câmbio real/dólar na faixa 

de R$/US$ 1,8/1,9, os preços no exterior de-

vem continuar convidativos para as viagens. Os outros itens de serviços, como aluguel de equipa-

mentos, respondem às restrições de oferta doméstica e/ou preços mais competitivos no exterior. 

Já a conta de rendas acumulou até novembro um déficit de US$ 40,4 bilhões (US$ 33,3 bilhões no 

mesmo período de 2010). A remessa de lucros e dividendos foi o principal fator que contribuiu 

para esse aumento. Essa tendência não deve mudar em 2012, num cenário internacional de 

incertezas. 

É provável que o ano de 2011 tenha terminado com um déficit em conta-corrente de US$ 53 

bilhões. O ingresso líquido de investimentos diretos estrangeiros (IDE) no Brasil — US$ 60 bilhões 

até novembro — foi o principal fator de financiamento desse déficit. Os principais organismos in-

ternacionais projetam um crescimento menor para quase todas as economias do mundo. O Brasil 

é uma exceção, com uma taxa um pouco maior do que a de 2011. Logo, mesmo que o IDE diminua 

em função de comportamentos cautelosos num cenário de incertezas, não se vislumbra queda 
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significativa. Ainda assim, como o déficit em conta-corrente irá aumentar, ele dificilmente será 

integralmente financiado pelo IDE líquido. Nesse cenário poderá haver pressão sobre a taxa de 

câmbio, que tende a se desvalorizar.  

Nesse sentido, é factível esperar para 2012 um ano sem riscos para o setor externo? Choques ex-

ternos materializados por agravamento adicional da crise europeia e recessão mundial são possí-

veis, mas não fazem parte do cenário aqui descrito. Possíveis impactos no financiamento do co-

mércio exterior por restrições de crédito internacional também podem vir a ocorrer, mas o gover-

no já anunciou que está atento e irá prover novos financiamentos por meio do BNDES. O grande 

risco continua associado à atual vulnerabilidade da balança comercial, fortemente dependente do 

comportamento dos preços das commodities. Novamente, não se espera um declínio acentuado 

nesses preços. Qual seria, então, o “grande risco”? (ver seção “Em Foco”). 

 

7. Observatório Político 

Por que preferimos não olhar o lado cheio do nosso copo? 

A democracia brasileira está prestes a completar a maioridade. Além disso, o Brasil foi capaz de 

alcançar algum equilíbrio macroeconômico, diminuir a pobreza e a desigualdade, adquirir 

credibilidade internacional etc. Conseguir isso não foi trivial. Por que, então, continuamos com a 

sensação de que as coisas não funcionam bem? Parte da culpa parece caber ao sistema político. 

Mas será que isso é verdade? Por que o sistema político brasileiro é responsabilizado pela metade 

vazia do copo? 

Até pouco tempo atrás a combinação de presidencialismo e multipartidarismo era vista como 

improvável. Impasses frequentes e paralisia decisória predominavam, em função da dificuldade de 

presidentes minoritários em costurar coalizões sustentáveis em um ambiente fragmentado. 

Preponderava a interpretação de que democracias com esse desenho institucional resultariam em 

desastre. Diante disso, diversas propostas de reformas políticas foram imaginadas. Uma 

alternativa tida como “superior” seria o sistema majoritário bipartidário, que supostamente 

ofereceria mais transparência e responsabilização de governantes.  

Entretanto, a difícil combinação de presidencialismo e fragmentação tem funcionado relativamen-

te bem. Há três elementos que facilitam a funcionalidade desse regime no Brasil.  

Primeiro, o presidente necessita concentrar poderes legislativos e de agenda delegados pelo 

Congresso. Aqui, entretanto, uma distinção se faz necessária: onde presidentes concentram 

poderes unilateralmente não se tem delegação legítima de poderes constitucionais, mas 

usurpação de direitos civis e abuso de poder como, por exemplo, tem sido o caso da Venezuela. 

No caso brasileiro, contudo, a saída encontrada foi delegar poderes para que o presidente 

funcionasse como uma espécie de coordenador do jogo com o Legislativo. 
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Segundo, é preciso que existam moedas de troca (ministérios, emendas no orçamento, cargos na 

burocracia, concessões políticas etc.) capazes de atrair o apoio intertemporal de partidos e 

legisladores para a coalizão do presidente. Em ambientes institucionais fragmentados, a lealdade 

partidária, a ideologia, ou mesmo os poderes de agenda do presidente não são suficientes para 

determinar o apoio de parlamentares no Congresso.  

Terceiro, é necessário que existam instituições de checks and balances independentes (judiciário, 

ministério publico, tribunais de contas, polícia federal, mídia, etc.) para identificar potenciais des-

vios do Executivo. Para que um presidente forte seja capaz de coordenar uma democracia frag-

mentada de forma competitiva e virtuosa, instituições de controle e accountability independentes 

e robustas têm que existir. Competição política e fragmentação partidária também funcionam 

como restrições às ações do Executivo. Daí porque diminuir a fragmentação partidária seria con-

traproducente nesse contexto de dominância do Executivo. 

O Brasil possui esses três elementos. Em que pese a dominância do Executivo no jogo político, a 

rede de instituições de controle tem exercido papel fundamental ao monitorar as ações do 

Executivo e contribuir para restringir seus desvios. Os escândalos de corrupção que levaram às 

demissões de seis ministros no governo Dilma são exemplos do grande ativismo dessas estruturas.  

O presidencialismo multipartidário não é um sistema ideal ou que não precise de ajustes. Ainda 

assim, as regras do nosso sistema político têm gerado equilíbrio e cooperação, com um resultado 

líquido positivo. Reconhecer esses aspectos pode nos ajudar a perceber não apenas a metade 

vazia, mas, também, a parte cheia do nosso copo. 

 

8. Panorama Internacional 

O ano novo começa como terminou o anterior, dominado pela preocupação com a situação na 

Zona do Euro (ZE) e com a desaceleração global. Há, porém, a expectativa de que, depois de um 

fraco último trimestre de 2011, o crescimento gradualmente acelere, mesmo que sem recuperar o 

dinamismo pré-crise.  

A situação não deve ser igualmente ruim em toda parte. A Europa será a região mais atingida. A 

ZE, em especial, deve ter uma queda do PIB em 2012. Este já deve ter contraído no final de 2011 e 

deve diminuir ainda mais no primeiro semestre deste ano, com destaque para a Itália. O resto da 

Europa também será afetado, seja pelos estreitos vínculos comerciais, caso dos países escandina-

vos e do Reino Unido, seja pela menor oferta de crédito, caso do Leste Europeu e dos países bálti-

cos. A Hungria é uma nova fonte de incerteza, pois combina situação política complicada e econo-

mia bastante fraca. É provável que o país receba apoio financeiro do FMI nos próximos meses.  

Algum estresse deve surgir na finalização das negociações de reestruturação da dívida grega com 

credores privados – que amargarão perda de 50%, mas terão maior garantia de que o saldo será 

pago – esperada para este mês. Uma nova rodada de negociações com a Troika – Banco Central 
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Europeu, FMI e Comunidade Europeia – no início do segundo trimestre promete mais momentos 

de tensão. 

As perspectivas são mais positivas nos EUA, onde diversos indicadores divulgados recentemente – 

ISM,9 emprego, crédito ao consumo, confiança do consumidor – apontam para recuperação da 

atividade, em especial da indústria, e da geração de empregos. O PMI10 americano em dezembro 

ficou em 53,7, com destaque para o forte resultado para os subíndices de produção (59,9) e 

emprego (55,1) e a melhora em novos pedidos (mais três pontos em relação a novembro). As 

estatísticas de emprego mostraram a criação de 212 mil postos no setor privado, parcialmente 

compensada por queda de 12 mil no setor público; a redução da taxa de desemprego para 8,5%; e 

o aumento de 10% no número médio de horas trabalhadas por semana. 

Os dados de emprego são, porém, menos brilhantes do que parece à primeira vista. A geração de 

empregos em novembro foi revista para baixo (–20 mil postos) e o dado de dezembro foi 

influenciado pelo clima favorável, que estimulou a construção civil, e o forte aumento das 

compras na internet, que gerou um aumento de empregos para entregadores não inteiramente 

corrigido na dessazonalização. A expectativa para janeiro é de um número mais fraco para essa 

estatística. Em relação à queda da taxa de desemprego, o ponto negativo é que em parte ela se 

deve a muitos trabalhadores terem saído da força de trabalho. De fato, a proporção de pessoas 

empregadas na população total permaneceu estável, em 58,5%.  

O PIB chinês também deve crescer mais lentamente em 2012, mas as medidas de estímulo que o 

governo começou a adotar devem assegurar que o ano feche com a economia do país outra vez 

girando a um ritmo anualizado de dois dígitos. Depois de um 2011 marcado pela preocupação com 

a inflação e a alta dos preços dos imóveis, e a consequente adoção de uma política monetária 

relativamente restritiva, o foco do governo chinês começa claramente a mudar. Para isso deve 

contribuir também o desempenho mais fraco das exportações, que em dezembro cresceram 

13,4% sobre o ano anterior. A alta de 11,8% das importações, na mesma comparação, foi mais um 

sinal de desaquecimento da economia do país. 

Além da redução de 0,5 ponto percentual da alíquota de depósitos compulsórios no fim de 

novembro, o governo chinês relaxou as quotas de crédito alocadas aos bancos, fazendo com que 

em dezembro a concessão de novos créditos e a oferta de moeda crescessem acima da expectati-

va de mercado. Uma nova redução de compulsórios deve ocorrer neste mês. Para o ano também 

se espera redução de impostos sobre alguns bens de consumo, aumento do investimento em 

infraestrutura em áreas menos desenvolvidas e programas de apoio às pequenas e médias 

empresas. O setor imobiliário, no entanto, deve continuar com políticas relativamente restritivas. 

                                                           
9 Pesquisa do Institute for Supply Management do setor industrial e do setor de serviços. Qualquer leitura acima de 50% significa 
expansão. 
10 O Purchasing Managers’ Index ou o Índice dos Gerentes de Compras. Um índice acima de 50 indica um aumento global nessa 
variável. 
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A América Latina será afetada pela desaceleração global, claramente. O PIB da região crescerá 

possivelmente um ponto percentual menos do que em 2011. As maiores quedas são esperadas 

para a Argentina e o Equador, países que cresceram perto de 8% em 2011. Chile e Peru também 

devem ter uma desaceleração significativa do crescimento. 

 

9. Em Foco IBRE  

“Perspectivas de evolução dos preços das commodities, o papel da China e as implicações para 

as exportações brasileiras” 11 

A primarização da pauta de exportações e a dependência do mercado chinês, fenômenos 

parcialmente associados, são questões de enorme interesse para o Brasil. A primarização da pauta 

tem como contrapartida a perda de participação das manufaturas no total exportado de 18,3 

pontos percentuais entre 2006 e 2011 (de 54,4% para 36,1%). A participação da China nas 

exportações brasileiras, por sua vez, foi de 17,3% (2011) e sua contribuição para o aumento das 

exportações brasileiras foi de 25% entre 2010 e 2011. 

Existem pelo menos duas perspectivas para a análise desses temas. Uma se refere ao efeito da va-

riação dos preços de exportação sobre o desempenho da balança comercial. A segunda discute se 

a primarização da pauta “é boa ou ruim”. Aqui trataremos apenas da primeira questão. Nesse ca-

so, o que importa é o efeito dos preços sobre as exportações e, logo, sobre o saldo comercial e sua 

contribuição para a redução ou aumento do déficit em conta corrente do balanço de pagamentos. 

O IBRE calcula índices de preços e quantidades de uma cesta de 23 commodities selecionada pela 

Secretaria de Comércio Exterior,12 cesta essa que respondeu por 60% do total exportado pelo 

Brasil em 2011. Ressalte-se que os “preços” são obtidos pela razão entre o valor e a quantidade 

exportada, isto é, são valores médios unitários. O índice das exportações de produtos básicos da 

FUNCEX é calculado da mesma forma que o do IBRE. Difere, porém, na composição da cesta. O 

índice IBRE inclui além dos principais produtos básicos de exportação, produtos classificados como 

manufaturas (laminados planos, açúcar refinado, gasolina, suco de laranja, por exemplo), mas que 

são entendidos como commodities no comércio mundial. 

O índice (IC-IBRE) cresceu 29% entre 2011 e 2010 (Tabela 5). Registre-se, porém, que a compara-

ção do último trimestre de 2011 contra o trimestre anterior, bem como a de dezembro contra no-

vembro revelaram queda de preços, exceto para os minerais, nos dados com ajuste sazonal. Logo, 

os preços estão diminuindo na margem. Quanto irão cair futuramente é uma questão bastante 

controversa. Há consenso de que alguma queda virá, mas os planos de expansão de moradias na 

China (afeta a demanda por siderúrgicos, logo por minério de ferro), além do cada vez mais remo-

                                                           
11 O exercício econométrico foi realizado por Guilherme Coelho, economista do IBRE. 
12 O Banco Central divulga mensalmente o Índice de Commodities Brasil (IC-Br), um indicador que objetiva identificar a parcela das 
variações de preços das commodities nos mercados internacionais que é relevante para explicar a dinâmica da inflação doméstica e 
não o impacto sobre o desempenho das nossas exportações. 
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Gráfico 10: Índice de Preços de Commodities (IC- IBRE) 

 

Elaboração: IBRE/FGV 

80

95

110

125

140

155

170

Tabela 5: Índice de Preços e Quantidade de Commodities 
(IC- IBRE)** 

 

*Dados com ajuste sazonal. ** Composição do índice: Produtos agrícolas: 
açúcar em bruto; açúcar refinado; algodão; café em grão; carne bovina in 
natura; carne de frango in natura; carne suína in natura; celulose; couro; 

farelo de soja; fumo em folhas; milho; óleo de soja bruto; soja em grão; suco 
de laranja. Produtos minerais: minério de ferro; alumínio; laminados planos; 

semimanufaturados de ferro e aço. Combustíveis: etanol; gasolina; óleos 
combustíveis e petróleo bruto. 

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

Total Agrícola Minerais Combustíveis
Preço -0,3 -2,1 4,1 -2,7

Quantum 1,5 4,6 6,6 0,9

Total Agrícola Minerais Combustíveis
Preço -1,7 -2,8 0,8 -3,3

Quantum -4,8 -2,3 7,4 -2,0

Total Agrícola Minerais Combustíveis
Preço 28,9 22,4 39,4 34,8

Quantum 1,4 0,8 -3,6 8,3

Variação 4º Trimestre de 2011 contra  trimestre anterior *

Variação Dezembro/ Novembro de 2011*

Variação 2011/2010

to risco de recessão nos países em desenvolvimento, sugerem que não se verificará o colapso dos 

preços que ocorreu no final de 2008 (Gráfico 10). 

No entanto, permanece a questão. Qual 

o efeito da China no preço das commo-

dities exportadas pelo Brasil? Para avaliar 

essa questão realizamos um exercício 

econométrico simples relacionando a va-

riação trimestral do PIB da China, Esta-

dos Unidos e União Europeia com a vari-

ação dos índices de preços e quantidade 

do IBRE no período de janeiro de 2002 a 

novembro de 2011. Os resultados indi-

cando associação foram significativos so-

mente para a China. Eles apontam uma 

queda de 1% no trimestre do PIB chinês 

leva a uma queda de 1,2% do índice de 

preços agregado, 1,1% no agrícola, 0,8% 

nos combustíveis (a participação da 

China nas exportações de petróleo bruto brasileiro começaram a crescer mais recentemente e 

foram de 22% no acumulado de janeiro a novembro de 2011) e 1,6% nos minerais. A elasticidade 

quantum, por sua vez, é baixa: 0,3 (total); 0,3 (agrícolas); 0,8 (combustíveis); e, 0,1 (minerais). 

Logo, os resultados confirmam o que tem sido observado no comércio exterior brasileiro. O efeito 

para explicar o desempenho das commodities brasileiras tem sido preponderantemente de 

preços.  

A OCDE prevê um crescimento de 9,3% 

para a China em 2011 e de 8,5% em 2012 

(projeções divulgadas no final de novem-

bro). Logo, se confirmados esses resulta-

dos, o efeito sobre os preços não traria 

um “risco elevado” para as exportações 

brasileiras. No entanto, após a Ásia, a 

Europa é a principal compradora das 

commodities brasileiras. Uma piora no já 

incerto cenário europeu poderá puxar os 

preços abaixo do sugerido pelo exercício 

realizado. 
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Tabela A.1: Demonstração do Resultado do Exercício, 2011 e 2012 

 
Fonte: Câmara dos Deputados. Elaboração: IBRE/FGV. 

R$ Milhões % PIB R$ Milhões % PIB R$ Milhões %

I.RECEITA PRIMÁRIA TOTAL 1.097.341 24,2 1.127.323 25,0 29.982 2,7

I.1.Receita Administrada, Receita Federal do Brasil - SRFB, exceto RGPS 707.645 15,6 724.557 16,1 16.912 2,4

I.2.Arrecadação Liquida do RGPS - Regime Geral da Previdência Social 266.296 5,9 274.069 6,1 7.773 2,9

I.3.Receita Não Administrada pela SRFB 123.400 2,7 128.829 2,9 5.430 4,4

II.TRANSF. A ESTADOS E MUNICÍPIOS - REPARTIÇÃO DE RECEITA (1) 181.236 4,0 185.111 4,1 3.875 2,1

III.RECEITA LÍQUIDA DE TRANSFERÊNCIAS (I - II) 916.105 20,2 942.212 20,9 26.107 2,8

IV.DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (1) 837.992 18,5 864.005 19,2 26.013 3,1

IV.1.Pessoal e Encargos Sociais 188.208 4,2 188.208 4,2 0 0,0

IV.2.Benefícios da Previdência (2) 313.886 6,9 316.106 7,0 2.220 0,7

IV.3.Outras Despesas Obrigatórias 98.808 2,2 103.108 2,3 4.300 4,4

IV.4.Desp.Discricionárias & Programa de Aceleração do Crescimento-PAC (3) 237.091 5,2 256.583 5,7 19.493 8,2

V.RESULTADO PRIMÁRIO POR COMPETÊNCIA (II -IV) 78.113 1,7 78.207 1,7 95 0,1

VI.OUTROS FATORES QUE AFETAM O RESULTADO 8.071 0,2 8.071 0,2 0 0,0

VI.1.Empréstimos Líquidos 12 0,0 12 0,0 0 0,0

VI.2.Subsídios Implícitos e Outras Despesas Extra-Orçamentárias 8.060 0,2 8.060 0,2 0 0,0

VII.AJUSTE CAIXA/COMPETÊNCIA 1.332 0,0 1.332 0,0 0 0,0

VIII.RESULTADO PRIMÁRIO ACIMA DA LINHA (V-V+VIII) 71.373 1,6 71.468 1,6 95 0,1

IX.DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA/AJUSTE METODOLÓGICO - - 71.468 - 0 0,0

X.RECURSOS PARA O PAC 71.373 1,6 25.600 1,6 -45.773 -64,1

XI.RESULTADO PRIMÁRIO ABAIXO DA LINHA (VIII+IX) 25.600 0,6 97.068 0,6 71.468 279,2

Rubricas

2012
Substitutivo x PL2012

Projeto de Lei Substitutivo

Tabela A.2: Parâmetros e Indicadores Macroeconômicos, 2011 e 2012 

 
Fonte: Câmara dos Deputados. Elaboração: IBRE/FGV. 

Parâmetros Lei
Prog. D 7.455 

(Fevereiro)
PL 2012

Atualização 

(Novembro)
PL 2012

Parecer da 

Receita 2012 

(Outubro)

Atualização 

(Novembro)

Variação real do PIB (%) 5,5 5,0 4,5 3,8 5,0 4,5 5,0

PIB (R$ bilhões) 3.927,10 4.056,00 4.109,40 4.086,60 4.537,50 4.510,10 4.523,00

IPCA acum (%) 4,5 5 5,8 6,4 4,8 6 4,7

IGP-DI acum (%) 4,5 5,5 6,14 5,87 5 6 5,19

INPC acum (%) 4,5 5,21 5,7 6,3 4,5 ... 4,7

Massa salarial (%) 9,59 10,44 13,36 15,37 9,79 9,79 10,41

Taxa over-Selic média (%) 10,75 10,71 11,87 11,69 12,45 10,5 11,45

Taxa over-Selic fim (%) 10,75 ... 12,5 11,5 12,5 ... 11,5

Câmbio médio (R$/US$) 1,75 1,72 1,61 1,67 1,64 1,8 1,75

Câmbio fim (R$/US$) 1,8 1,75 1,6 1,75 1,69 ... 1,75

Petróleo-preço médio (em US$) 84,63 88,49 112,52 113,04 111,64 104 111,64

2011 2012

Anexo 
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