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Acabou a desaceleração? 

Nossos últimos Boletins apontaram corretamente a forte desaceleração pela qual vinha passando 

a economia brasileira desde o final de 2010. No final de 2011, porém, nossos indicadores 

passaram a sinalizar uma recuperação do nível de atividade, depois confirmada com o registro de 

dezembro daquele ano. Esses sinais foram reforçados pelas sondagens do IBRE para janeiro. A 

pergunta que naturalmente se coloca é: qual o fôlego dessa recuperação, uma vez que os sinais, 

embora moderadamente otimistas, incluem aspectos até certo ponto contraditórios? Nossa 

avaliação é que no curtíssimo prazo — leia-se, os primeiros meses deste ano — as forças 

expansionistas predominam largamente sobre os indícios contracionistas. Esse é o tema central 

deste Boletim. 

Começando pelo Indicador Mensal da Atividade Econômica (IAE), o registro é de pequeno 

crescimento em dezembro, resultando em uma taxa de crescimento do PIB de 0,4% no último 

trimestre de 2011, seguindo-se à estagnação do terceiro (tst). Ainda assim, a série de taxas 

acumuladas em 12 meses continua em desaceleração: de 3,1% em novembro para 2,9% em 

dezembro, que é nossa previsão para o crescimento do PIB em 2011.  

Para janeiro do ano em curso, as primeiras estimativas são de uma taxa crescimento da média 

móvel trimestral de 0,7%, sinalizando uma aceleração da expansão do PIB no trimestre findo em 

janeiro. Nossa projeção, também preliminar, para o primeiro trimestre de 2012 é de 0,8% (tst), 

uma alta decorrente do melhor desempenho da indústria, em parte resultante do processo de 

ajuste de estoques atualmente em curso: a proporção de empresas com estoques excessivos na 

indústria baixou em janeiro para um nível inferior à média histórica. 

O Indicador Mensal do Investimento também aponta para uma melhora, com o resultado em 

dezembro tendo sido influenciado pelo bom desempenho da produção doméstica de bens de 

capital, ao lado do aumento das importações desses bens. Com isso, a FBCF aumentou 0,3% no 

quarto trimestre e 4,9% no ano, daí resultando uma taxa de investimento de 19,8% do PIB em 

2011 (medida a preços de 2010).  

Os demais componentes da demanda agregada também registraram crescimento no último 

trimestre do ano passado, com exceção das exportações líquidas de bens e serviços, que recuou 

ligeiramente. Com isso, a absorção interna (exclusive variação de estoques) também aumentou 

0,4% (tst) no último trimestre de 2011, revertendo a queda do trimestre anterior. 
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As análises das sondagens de confiança de janeiro sugerem a continuidade da moderada 

recuperação do nível de atividade econômica, com exceção da confiança do consumidor: após três 

meses em alta, o ICC recuou 3,0% em janeiro. Mas nos serviços a confiança se recupera 

gradualmente. E mesmo no comércio destaca-se o varejo tradicional, que mostra avanços pelo 

terceiro mês consecutivo, contradizendo o indicador da PMC do IBGE. 

O quadro otimista continua com a baixa taxa de desemprego registrada em dezembro e a 

tendência de que, no curto prazo, o mercado de trabalho continue aquecido: nossa previsão para 

a taxa de desemprego dessazonalizada de janeiro é de 5,8%, o mesmo nível de dezembro. Outro 

fenômeno positivo, possivelmente associado à queda no desemprego, é a contínua redução na 

taxa de informalidade, aspecto também analisado neste Boletim. 

O mesmo quadro moderadamente positivo caracteriza o front da inflação, onde observamos um 

começo de ano melhor do que em 2011. A desaceleração dos alimentos, que já fora captada pelo 

IPC-S, facilitou o recuo da taxa de variação dos preços ao consumidor de 0,65%, registrada pelo 

IPCA-15, para 0,56% no IPCA. Em fevereiro, a principal influência virá do reajuste das 

mensalidades escolares, esperando-se que o aumento supere o de 2011. Mesmo assim, a alta do 

IPCA permanecerá próxima da de janeiro, pois com a incorporação da última POF no cálculo desse 

indicador caiu o peso desse serviço no orçamento familiar, o que compensará o efeito de um 

aumento maior desse item em 2012.  O prognóstico é que no acumulado de doze meses o IPCA 

continue em desaceleração, podendo cair abaixo de 5,5% ainda no primeiro semestre. A 

valorização do câmbio, de quase 10% desde o início do ano, dá apoio a essa hipótese. 

As boas notícias continuam com o quadro fiscal realizado em 2011: um resultado R$ 4,6 bilhões 

acima da meta revisada de superávit primário do setor público consolidado (R$ 132,5 bilhões, 

contra R$ 127,9 bilhões), sustentado pela extraordinária alta real da receita líquida e pelo menor 

aumento das despesas (10,0% e 3,9% respectivamente). Na avaliação da necessidade de 

contingenciamento em 2012 deve-se levar em conta que uma boa parte das despesas não é 

executada — o que sugere que para o ano em curso a gestão da STN na “boca do caixa”, somada à 

utilização de restos a pagar e aumento de receitas extraordinárias, pode tornar o cumprimento da 

meta cheia mais factível do que nos parecia anteriormente.  

Na área externa, o déficit na balança comercial em janeiro, evento relativamente raro na série 

histórica para esse mês, pode ser em sua quase totalidade atribuído a um único produto: o 

minério de ferro. As exportações continuam a depender das commodities onde, a propósito, o 

índice de preços do IBRE registrou modesta queda no mês passado. No acumulado de 12 meses, 
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todos os grupos continuam apresentando redução de preços, exceto combustíveis. A perspectiva 

de agravamento da situação da Europa deverá dificultar a reversão na tendência de queda dos 

preços e das quantidades exportadas das commodities, pois esse é o nosso segundo principal 

mercado, depois da Ásia. Aliás, um reflexo da crise europeia já foi sentido em janeiro, quando as 

exportações para o bloco diminuíram 22% em relação às de um ano atrás. 

O front internacional também apresentou melhora no começo do ano, devido a três fatores: a 

expectativa de que a segunda rodada das operações de liquidez do BCE para o sistema bancário, 

programada para o final do mês, continue a reduzir os rendimentos pagos pelos títulos soberanos 

da Itália e da Espanha; a sinalização do FED, de que deverá manter a taxa de juros próxima a 0% 

até pelo menos o fim de 2014; o desempenho melhor que esperado do mercado de trabalho 

americano. Apesar disso, o apetite pelos ativos de risco continua ameaçado pelos desdobramen-

tos da crise na Europa, especialmente quanto à reestruturação da dívida grega. A possibilidade de 

que a essa questão se arraste até as vésperas do dia 20 de março, quando vencem €14,5 bilhões 

de dívida, continua a gerar incerteza. 

Nossa seção de política faz uma interessante analogia entre situações de risco a partir do arrefeci-

mento do esforço reformista do executivo desde o governo Lula, continuando com o atual. Embo-

ra reconhecendo que esse “conservadorismo institucional” tenha gerado benefícios relevantes, 

mesmo com a não implementação de reformas — de fato, por isso mesmo —, o texto alerta para 

o fato de que parte do sucesso atual vem de inovações institucionais produzidas no passado. Logo, 

turbulências podem alterar o quadro vigente de modo súbito. 

Os sinais de que a recuperação da atividade pode ser mais frágil do que sugerido acima são 

poucos, mas dignos de nota. Eles começam com os indicadores do comércio, que prosseguem em 

desaceleração, especialmente em relação aos bens não duráveis e semiduráveis, apesar do 

crescimento superior ao da indústria no quarto trimestre de 2011 (1,1%).  

Os sinais ruins prosseguem com a análise das expectativas do empresariado industrial para o 

horizonte de três meses, que refletem neutralidade, e, especialmente, para o horizonte de seis 

meses, que mostram pessimismo. O retrato é de uma indústria ainda com pouco ímpeto para 

voltar a contratar e distante de pensar em investir. Ou seja, mais além do curtíssimo prazo o 

cenário permanece nebuloso. 

Esse aspecto é retomado na seção Em Foco, de autoria de Regis Bonelli e Silvia Matos, que analisa 

o desempenho industrial recente, por setor de atividade, à luz de dois indicadores de competitivi-
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dade da produção: o custo unitário do trabalho e o coeficiente de penetração das importações. O 

texto conclui, primeiro, que os fortes aumentos no custo unitário do trabalho, com origem 

principalmente nos aumentos do salário médio real, tiveram forte associação negativa com o 

desempenho da produção em 2011; segundo que, em termos das diversas atividades dentro da 

indústria, quanto maior o aumento na penetração das importações, pior o desempenho da 

produção. Na medida em que as tendências identificadas para os últimos anos continuem a 

prevalecer, não se deve esperar muito do desempenho da indústria no médio prazo. Ou seja, o 

otimismo pode não ir muito além do curto prazo. 
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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 
acumulados 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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A projeção do IBRE para o crescimento 

do PIB no quarto o trimestre é de 0,4% 

 

 

I. Atividade Econômica 

Os resultados dos últimos meses de 2011 indi-

cam uma suave recuperação da atividade econô-

mica que continua em 2012. O Indicador Mensal 

da Atividade Econômica (IAE) do IBRE cresceu 

em novembro e dezembro, elevando a taxa de 

crescimento da média móvel trimestral (tst) para 

0,4% no último trimestre de 2011 — que é a pre-

visão do IBRE para o crescimento do PIB no quar-

to trimestre. Mesmo assim, a série de taxas acu-

muladas em 12 meses continua em trajetória de 

desaceleração: de 3,1% em novembro para 2,9% 

em dezembro. Essa é, portanto, a previsão do 

IBRE para o crescimento do PIB em 2011 (Gráfico 

1). Estimativas preliminares para janeiro apon-

tam para uma taxa de crescimento da média 

móvel trimestral do IAE de 0,7%. 

O Indicador Mensal do Investimento (IMI) tam-

bém revelou modesta recuperação em dezem-

bro (Gráfico 2). Esse resultado foi alcançado, em 

grande medida, pelo excelente desempenho da 

produção de bens de capital naquele mês.1 Mas, 

mesmo assim, o aumento não foi suficiente para 

compensar a queda ocorrida nos outros meses 

do quarto trimestre, daí resultando uma contra-

ção de 3,7% na produção de bens de capital no 

quarto trimestre em relação ao terceiro. As im-

portações de bens de capital, contudo, cresce-

ram quase 5% no último trimestre do ano, 

enquanto a produção de insumos para a construção civil ficou estagnada no período. Daí resultou 

um pequeno crescimento do investimento no último trimestre do ano, de 0,3% (tst). Essa é a 

previsão do IBRE para o crescimento da formação bruta do capital fixo no quarto trimestre de 

2011. Em relação à série de taxas acumuladas em 12 meses estima-se um recuo do IMI de 5,6% 

em novembro para 4,9% em dezembro. Logo, a FBCF aumentou 4,9% em 2011, implicando uma 

taxa de investimento de 19,8% do PIB (medida a preços de 2010). 

Quanto aos demais componentes da demanda final, nossa previsão para o quarto trimestre é de 

que o consumo das famílias e o governo crescerão 0,5% e 0,4% (tst), respectivamente, sustentan- 

                                                           
1 Ver Tabela A.1 no Anexo. Ver também Seção Em Foco IBRE para uma análise sobre o desempenho da indústria em 2011. 
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Gráfico 3: PIB vs. Demanda Doméstica ex. Estoques (%, tst) 

 

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 
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Tabela 1: Projeções para o PIB no Quarto Trimestre de 
2011 – Ótica da Demanda* (%) 

 
 

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

 

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

Trimestres

PIB 0,4 1,9 2,9

Consumo das  Famíl ias 0,5 1,5 3,9

Consumo do Governo 0,4 1,9 2,1

FBCF 0,3 2,6 4,9

Exportações 1,2 2,5 4,2

Importações 1,5 5,3 9,4

Gráfico 4: PIB – Oferta (% crescimento, tst – com ajuste sazonal) 

 

Fonte: IBGE e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV. 
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do o crescimento do PIB no período. Quanto às transações externas, a contribuição será ligeira-

mente negativa, com crescimento das importações e exportações de 1,5% e 1,2%, respectivamen-

te (Tabela 1). 

Essas previsões indicam que a absorção interna também cresceu 0,4% no quarto trimestre, ex-

cluindo-se a variação de estoques (Gráfico 3). Ou seja, observa-se uma recuperação em relação ao 

trimestre anterior, quando havia caído 0,2%. No entanto, esse resultado ainda está bem abaixo da 

taxa média de crescimento trimestral registrada no período pós-crise, de 1,7% (média do segundo 

trimestre de 2009 ao quarto de 2011). 

Pelo lado da oferta, as projeções para o quarto trimestre apontam para mais uma contração da in-

dústria (-0,3, tst), mas essa queda ainda é menor do que a registrada no trimestre anterior (-0,9%). 

Já o setor de serviços crescerá 0,6%, após a retração de 0,3% no terceiro trimestre (Gráfico 4). 

A taxa  de crescimento do  PIB projetada  pelo IBRE para o primeiro  trimestre de 2012 é da ordem  
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Gráfico 5: Produção Física (média móvel bimensal da taxa de 
crescimento qoq - %) e Indicador da Produção Prevista da 
Sondagem (média móvel trimestral em t-3) 

 
Fonte: IBGE e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV. 
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Gráfico 6: Nível de Atividade no Comércio: PMC-IBGE (percentuais 
de crescimento acumulados em 12 meses em relação aos 12 meses 

anteriores) 

 
Fonte: IBGE e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV. 
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de 0,8% (tst). Essa previsão está basea-

da em uma melhoria no desempenho 

da indústria, com destaque para a 

indústria de transformação que, em 

dezembro passado, cresceu 1,1% em 

relação a novembro (ver Tabela A.1 do 

Anexo). Apesar de ser ainda cedo para 

projetar um crescimento muito forte 

da indústria neste ano, o processo de 

ajustamento de estoques em curso 

permite alguma recuperação do nível 

de atividade (ver Seção Sondagens do 

IBRE). Esse cenário é confirmado pelo 

Indicador de Produção Prevista da Son-

dagem Industrial IBRE (Gráfico 5). Esse 

indicador, que já havia sinalizado cor-

retamente a desaceleração registrada a 

partir do segundo trimestre de 2011, 

tem apresentado sensível melhora nas 

últimas divulgações. 

O comércio varejista, por outro lado, 

continua em desaceleração. O comér-

cio varejista ampliado cresceu 6,6% em 

2011, um valor significativamente 

menor do que o registrado em 2010 

(12,2%). E essa desaceleração ocorre 

tanto na venda de duráveis como na de 

semi e não duráveis (Gráfico 6). 

Regis Bonelli e Silvia Matos 

2. Análise das Sondagens IBRE 

Os índices de confiança do IBRE apurados em janeiro de 2012 sugerem a continuidade da modera-

da recuperação do nível de atividade econômica e que a desaceleração que marcou o terceiro tri-

mestre do ano passado parece terminada. O Gráfico 7 mostra que as comparações interanuais 

ainda estão em terreno negativo, mas evoluindo de forma favorável com diminuição das distân-

cias em relação ao ano passado. A exceção é o índice de confiança do consumidor (ICC). 
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Gráfico 7: Índices de Confiança (%) 

 

Fonte e Elaboração: IBRE/FGV. 
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Gráfico 8: Redução dos Segmentos Superestocados* 

 
* Foram considerados superestocados os segmentos em que mais de 10% das 
empresas encontram-se com estoques excessivos, líquido de empresas com 

estoques insuficientes. 

Fonte e Elaboração: IBRE/FGV. 
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A proporção de empresas com esto-

ques excessivos2 baixou de 8,5%, em 

outubro para 5,1% em janeiro, nível 

inferior à média histórica de 5,6%. No 

mesmo período, o número de gêneros 

industriais com grande incidência de 

empresas com estoques acima do nor-

mal baixou de oito para três, de um 

total de 14 analisados pela pesquisa 

(Gráfico 8). O ajuste, se confirmado nos 

próximos meses, abre espaço para a 

aceleração da recuperação do setor, 

cujo tímido crescimento em novembro 

e dezembro foi insuficiente para evitar 

a queda da produção no quarto trimes-

tre do ano. 

A despeito do avanço nos estoques, a 

Sondagem sinaliza aceleração tímida do 

ritmo de atividade industrial no início 

de ano. As expectativas do empresaria-

do para o horizonte de três meses refle-

tem neutralidade. Para o horizonte de 

seis meses, pessimismo. O resultado re-

trata uma indústria sensível às medidas 

de afrouxamento monetário e estímu-

los fiscais pontuais anunciados ao final 

do ano passado, mas ainda com pouco 

ímpeto para voltar a contratar e distante de pensar em investir. 

Nos serviços a confiança se recupera gradualmente. A variação interanual do ICS (-1,0% em janei-

ro) é o melhor resultado desde julho passado (2,4%). Adicionalmente, o Índice de Expectativas do 

setor voltou a apresentar variação interanual positiva, de 1,2%, após dois meses em queda. Entre 

os segmentos do setor, destaca-se a evolução dos serviços prestados às empresas, cujo índice de 

confiança retornou ao nível vigente no mesmo período do ano passado (Tabela 2). 

Na Sondagem do Comércio destaca-se o varejo tradicional, que mostra avanços pelo terceiro mês 

consecutivo. Essa recuperação vem sendo parcialmente limitada pelo comportamento 

ciclicamente defasado do segmento de atacado. As comparações interanuais entre o resultado 

inferior da indústria e superior dos serviços. O destaque é a aceleração da recuperação da confian- 

                                                           
2 Descontada da proporção de empresas com estoques insuficientes. 
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A nossa previsão para a taxa de 
desemprego dessazonalizada 

de janeiro é de 5,8% 

 

 

 

Tabela 2: Evolução da Confiança no Setor Serviços 
(mês sobre mesmo mês do ano anterior) 

 
Fonte e Elaboração: IBRE/FGV. 

 

Dez-11 Jan-12

Setor Serviços -3,2 -1,0

Transporte -8,1 -7,3

Prestados  às  Empresas -3,0 -0,3

Prestados  às  Famíl ias -7,7 -4,1

Informação 6,8 2,1

Variação %

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

 
Fonte e Elaboração: IBRE/FGV. 

 

Dez-11 Jan-12

Setor Comércio -6,4 -4,8

Varejo Restri to -3,0 -1,7

Móveis  e eletrodomésticos 10,2 20,2

Hiper e supermercados -8,3 -5,3

Veículos , motos  e peças -14,9 -6,9

Materia l  para  construção -0,3 -6,2

Varejo Ampliado -4,5 -3,1

Atacado -9,7 -9,4

Variação %

ça em segmentos com vendas prioritaria-

mente de duráveis, um possível reflexo da 

redução da Selic a partir de agosto e de 

medidas pontuais, como a redução do IPI da 

linha branca, a partir de dezembro (Tabela 

3). 

Após três meses em alta, o Índice de Confi-

ança do Consumidor (ICC) recuou 3,0% en-

tre dezembro e janeiro, na série livre de 

influências sazonais, mantendo-se, todavia, 

acima da média histórica. A surpresa negati-

va foi a redução do indicador que mede o 

ímpeto para compra de duráveis para 78,1 

pontos, o menor nível desde abril de 2009 

(76,5 pontos). 

O perfil de consumidor satisfeito com a 

situação geral da economia, mas cauteloso 

em relação às compras, pode representar 

um fator redutor do ritmo de recuperação 

da economia no primeiro semestre de 2011. 

O aparente paradoxo poderia se justificar 

por dois fatores: o aumento recente do em-

dividamento das famílias e a diminuição da demanda reprimida por duráveis, após dois períodos 

recentes de fortes compras (2007-2008 e 2010-2011). 

Aloísio Campelo 

3. Emprego e Renda 

A taxa de desemprego registrada pela PME atingiu em 

dezembro de 2011 seu menor nível desde o começo da 

série atual: pouco abaixo de 5% (Anexo, Tabela A.2). A 

contínua redução que se tem observado ao longo dos 

últimos anos é reflexo de mudanças que vêm 

transformando o mercado de trabalho brasileiro, caracterizado por aumento da procura com 

diversificação setorial. A forte demanda por mão de obra, em particular, está associada ao 

crescimento da formalidade e concomitante redução do setor informal, tema central desta seção. 

Não por coincidência, a taxa de informalidade também atingiu em dezembro de 2011 seu menor 

nível histórico: 23,1%, com queda de 2,2 p.p. em relação à alcançada um ano antes (Gráfico 9). 

Como essa medida de  (in)formalidade tem por  base a PME (IBGE), a qual  abrange apenas  as seis  
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Tabela 4: Estoque de Emprego Formal (média móvel 12 meses, 
em milhões de pessoas)* 

 

(*) O estoque de emprego foi calculado pelo autor tanto para o Brasil 
como para as regiões metropolitanas (RMs). As RMs consideradas pelo 
CAGED incluem: Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São 

Paulo e Porto Alegre (RMs da PME) além de Belém, Fortaleza e Curitiba. 

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

Abrangência Dez-10 Dez-11 Variação (%)

Brasil 34,7 37,2 7,1

RMs - CAGED 14,7 15,5 5,7

RMs - PME 12,6 13,3 5,7

Gráfico 9: Taxa de Informalidade (quantidade de trabalhadores 
informais em relação ao total, sem considerar contas próprias e 

empregadores) 2008-2011 (%) 

 
Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 
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maiores regiões metropolitanas (RMs), 

avaliamos também a evolução do cresci-

mento do emprego formal com base no 

CAGED/MTE. Dos dados desse cadastro 

deduz-se que o estoque de emprego for-

mal no Brasil (medido pelo crescimento 

da média móvel de 12 meses, ver Tabela 

4) aumentou 7,1% em dezembro de 2011 

frente ao do ano anterior. Quando se 

foca nas RMs o crescimento é de 5,7% 

tanto nas RMs incluídas no dado do 

CAGED quanto nas regiões que são con-

templadas pelos dados da PME (ver nota 

da Tabela 4)— taxa 1,4 p.p. menor do 

que a do país como um todo. Esses dados 

mostram que, se a formalização vem se acelerando nas RMs, essa melhora das relações de 

trabalho vem sendo ainda maior fora dessas regiões. 

Além do setor industrial — que há anos pas-

sa por um processo de êxodo metropolitano 

— os setores de comércio e serviços têm ex-

pandido suas atividades em um ritmo mais 

acelerado fora das regiões metropolitanas. 

Um dado que exemplifica esse ponto é o 

saldo de admissões menos desligamentos 

obtido do CAGED (média móvel de 12 

meses) nas RMs definidas pela PME, que 

caiu 35% (comércio) e 14,6% (serviços) nos 

12 meses findos em dezembro de 2011, 

enquanto para o Brasil a queda foi de 29% (comércio) e 9% (serviços). 

Uma possível explicação para isso é a de que a chegada da indústria (por exemplo, petrolífera, 

automobilística etc) em municípios menores atraiu trabalhadores mais qualificados e, conseqüen-

temente, a elevação da renda e seu efeito multiplicador causaram a expansão dos setores de 

comércio e serviços. 

Na contramão desse movimento, o setor de construção civil tem ampliado suas atividades nos 

grandes centros urbanos em virtude de uma demanda por habitações bastante aquecida. Devido à 

escassez de mão de obra na construção civil, essa atividade tem apresentado reajustes salariais 

reais maiores do que na maioria dos demais setores. Segundo o CAGED, o salário de admissão 

cresceu, em 2011, 4,4% em termos reais  (uma variação absoluta de R$ 30). 

O processo  de formalização  em curso deve continuar  gerando mais empregos  formais e pressio- 
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O IPCA prosseguirá em sua 
trajetória de desaceleração, 
com a chance de situar-se 
abaixo dos 5,5%, ainda no 

primeiro semestre 

nando a renda do trabalho, sendo também influenciado por algumas medidas do programa Brasil 

Maior, como a desoneração da folha salarial. Portanto, a tendência é que o mercado de trabalho 

continue aquecido. Esse aspecto é confirmado pela nossa previsão para a taxa de desemprego 

dessazonalizada de janeiro: manutenção no nível de 5,8%, mesmo nível observado em dezembro. 

Rodrigo Leandro de Moura 

4. Inflação e Política Monetária 

Quando a inflação vai voltar? 

Na última semana de janeiro, a inflação medida pelo IPC-

S, índice de preços ao consumidor semanal do IBRE, 

recuou de 0,93% para 0,81%. Esse movimento tem duas 

características peculiares: desaceleração ao longo de 

janeiro e taxa de fim de período abaixo de 1%. Nos 

últimos oito anos, essa dupla coincidência se verificou 

apenas duas vezes, em 2006 e 2007.  

Dois fatores costumam pressionar o índice no primeiro mês do ano: reajuste de mensalidades 

escolares e alta de alimentos in natura. Em 2012, os cursos formais, responsáveis por parcela 

significativa do peso do setor serviços, subiram 8,16%, acima do percentual registrado pelo 

mesmo indicador no ano anterior. Já os alimentos in natura iniciaram o mês com forte elevação. 

Na cidade do Rio de Janeiro, dado o efeito das chuvas de verão, as hortaliças e legumes registra-

ram alta superior a 10%, na primeira quadrissemana de janeiro. Mas a pressão cedeu antes do que 

se imaginava. Na quarta quadrissemana, o índice “ponta” do grupo alimentação se aproximava de 

zero. É verdade que para esse resultado contribuíram também os alimentos processados, como a 

carne bovina, os derivados de trigo e o açúcar, entre outros. Ressalte-se que a desaceleração do 

IPC-S ocorreu mesmo em face de reajustes de passagens de ônibus urbanos em três capitais. 

Trata-se de um começo de ano auspicioso no front inflacionário. O recente repique do IPA agro-

pecuário, decorrente da seca que afetou plantações de milho e soja, aparenta ser passageiro, não 

devendo significar riscos de repasses para o varejo. A desaceleração dos alimentos, captada pelo 

IPC-S, facilitou o recuo da taxa de variação do IPCA de 0,65%, registrada pelo IPCA-15, para 0,56% 

no fim do mês. 

Em fevereiro, a principal influência sobre o IPCA virá do reajuste das mensalidades escolares. A 

expectativa é de que o aumento, a exemplo do que se observou no IPC-S, supere o de 2011. 

Mesmo assim, a taxa do IPCA deverá permanecer próxima da esperada para janeiro, pois a última 

POF apontou redução do peso desse serviço no orçamento familiar, o que compensará o efeito de 

um aumento maior de preço em 2012. 

Em tais circunstâncias, o IPCA prosseguirá em sua trajetória de desaceleração, com a chance de 

situar-se abaixo dos 5,5%, ainda no primeiro semestre. A valorização do câmbio de quase 10% des- 
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de o início do ano reforça essa possibilidade. 

Quedas adicionais são menos previsíveis, por razões bem conhecidas. A primeira é o abrandamen-

to da ameaça de colapso financeiro mundial, à medida que a Europa vem emitindo algum sinal de 

progresso no desenho de uma estratégia de escape da crise. Do outro lado do Atlântico, os 

Estados Unidos colecionam indícios, por ora modestos, de uma retomada. O último deles foi o 

crescimento do nível de emprego, em ritmo que se aproxima do observado antes da Grande 

Recessão de 2008. Se esse cenário global prevalecer, é possível pensar em aumentos de preços de 

commodities este ano. 

A segunda razão para duvidar de recuos mais expressivos da inflação, que pudessem conduzi-la ao 

centro da meta em 2012, é a perspectiva de reaquecimento da demanda interna. O aumento real 

do salário mínimo, de quase 7%, injetará aproximadamente R$ 60 bilhões no rendimento das 

famílias, o que propiciará uma expansão não desprezível das despesas de consumo. Acrescente-se 

a isso a redução da Selic, que deve fincar estacas na região de um dígito, e a ampliação das opera-

ções de crédito dos bancos oficiais. Esses estímulos contribuem para estabilizar o PIB, impedindo 

uma retração indesejável do nível de atividade. Ao mesmo tempo, é praticamente inevitável que 

alimentem pressões inflacionárias. 

Salomão Quadros e André Braz 

5. Política Fiscal 

Após a divulgação pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e Banco Central (BCB) do 

cumprimento acima da meta revisada de superávit primário do setor público consolidado em R$ 

4,6 bilhões (R$ 132,5, ante a meta revisada de R$ 127,9 bilhões), sustenta-do pelo extraordinário 

crescimento real da receita líquida e pela desaceleração do crescimento das despesas (10,0% e 

3,9% respectivamente) faz-se necessário avaliar o quão factível é conciliar o alcance da meta 

primária “cheia” em 2012 com o aumento dos investimentos, a exemplo das intenções em 2011, 

em um contexto onde a arrecadação federal ajudará menos do que no ano passado. 

A despeito da expansão e mudança no padrão dos investimentos das Administrações Públicas 

(APUs)3 no período recente, com recorde histórico em 2010, os gargalos acumulados durante anos 

de subinvestimentos têm tido reflexos na economia que vão desde a perda de competitividade de  

atividades a limitações na expansão do produto potencial e pressões inflacionárias. A necessidade 

de investimentos é, portanto, inquestionável.4 

Ainda que existam avanços importantes na aceleração da taxa de investimento das APUs, estes 

ainda são insuficientes para apoiar uma trajetória de crescimento sustentado a médio e longo 

                                                           
3 Maiores detalhes no Comunicado do IPEA nº 126 de Dezembro de 2011. 
4 Para comparações internacionais entre o volume de investimentos do Brasil vis-à-vis demais economias emergentes, ver Afonso e 
Junqueira (2009). 
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Gráfico 10: Execução Orçamentária e Contingenciamento do Poder 
Executivo (% e R$ bilhões, respectivamente) 

 
Fonte: Senado Federal. Elaboração: IBRE/FGV. 
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prazo.5 Outra questão relevante, e de certa maneira parte da origem do ainda baixo nível de inves-

timento, reside na incapacidade do governo em executar integralmente o orçamento de investi-

mentos definido para o ano calendário. 

Tomando como base dados do Senado Federal relativos à execução orçamentária dos investimen-

tos de 2001 a 2011 observa-se que o volume de “contingenciamento natural” proveniente da não 

execução na integralidade dos investimentos dos órgãos do Poder Executivo — seja por excesso 

de burocracia, seja por problemas de gestão da máquina pública — chega a um montante aproxi-

mado de R$ 20 a R$ 25 bilhões, conforme ilustrado no Gráfico 10. 

De acordo com esse gráfico, um eleva-

do volume de contingenciamento está 

associado a períodos de crescente ex-

pansão do nível de execução orçamen-

tária. Isso implica dizer que, diante dos 

desafios de cumprir a meta “cheia” de 

superávit primário, a execução parcial 

dos investimentos acaba por exercer 

importante contribuição para acomodar 

parte do “corte” de gastos definidos no 

momento da reprogramação orçamen-

tária — evento que neste ano ocorrerá 

no final do mês em curso.  

Nesse sentido, diante da necessidade de contingenciar aproximadamente R$ 63 bilhões,6 deve-se 

levar em conta que R$ 20 a R$ 25 bilhões não são executados. Isso implica que o esforço efetivo a 

ser feito é da ordem de R$ 38 bilhões. Ainda que não seja tarefa fácil, pois as rubricas de custeio e 

investimento já absorveram boa parte do ajuste feito em 2011, havendo menos espaço para 

novos cortes, a gestão da STN na “boca do caixa”, somada à utilização de restos a pagar e aumen-

to de receitas extraordinárias, pode tornar o cumprimento da meta cheia mais factível do que 

parecia anteriormente. 

Gabriel Leal de Barros 

6. Setor Externo 

O déficit de US$ 1,29 bilhão na balança comercial de janeiro chamou a atenção porque esse é um 

mês no qual a balança em geral registra superávits. Desde 1990, só ocorreram quatro exceções, 

sendo a última, de pequena expressão em 2010 (-US$ 181 milhões). O que explica o déficit, e 

quais as perspectivas para os meses à frente? 

                                                           
5 Maiores detalhes em Competitiviness and Growth in Brazil de Março de 2010. Produção do BID em parceria com Castelar 
Pinheiro, Armando et al. 
6 Maiores detalhes na edição do mês de Janeiro de 2012 deste Boletim. 
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Gráfico 11: Índices Preços de Commodities - IBRE 
(valores acumulados em 12 meses) 

 
Fonte e Elaboração: IBRE/FGV. 
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A variação no valor exportado foi de 6,1% na comparação de janeiro de 2011 e 2012, representan-

do um aumento de US$ 928 milhões. Os manufaturados contribuíram com 31% para esse aumen-

to, seguidos dos básicos (29%) e semimanufaturados (18%). Entre janeiro de 2011 e 2010, a contri-

buição dos básicos havia sido de 67% e das manufaturas de 18%. A liderança dos básicos vem 

sendo a norma desde 2008. 

A queda na contribuição dos produtos básicos está associada principalmente ao desempenho des-

favorável do principal produto de exportação, minério de ferro, que teve quedas na quantidade 

exportada (23,7%) e no preço (9,6%). No grupo das manufaturas, as exportações de automóveis e 

de veículos de carga cresceram acima de 50%, mas a sua contribuição conjunta para o aumento 

das exportações (+18,8%) está muito aquém da do segundo principal produto de exportação, o 

petróleo bruto, que contribuiu com 39% para o aumento das exportações. Assim, o aumento no 

valor das exportações continuou a depender principalmente das commodities. 

O índice de commodities calculado pe-

lo IBRE, a propósito, registrou queda 

de 1,9% nos preços e 5,1% nas quanti-

dades no mês passado (dados com 

ajuste sazonal; ver tabela em anexo). 

O Gráfico 11 mostra uma tendência 

de queda em todos os grupos de 

commodities, exceto os combustíveis. 

A perspectiva de agravamento da 

situação da Europa deverá dificultar 

ainda mais a reversão na tendência de 

queda dos preços e das quantidades 

exportadas das commodities, pois 

esse é o nosso segundo mercado, de-

pois da Ásia. Aliás, um reflexo da crise europeia já foi sentido em janeiro, quando as exportações 

para o bloco diminuíram 22% em relação a um ano atrás. No entanto, conforme analisado na 

Seção de Panorama Internacional, a abundância de liquidez num quadro de baixo crescimento 

mundial poderá aumentar as aplicações nas carteiras de ativos, sendo as commodities um dos 

preferidos nesse cenário. Se isso ocorrer, a queda de preços seria atenuada ou mesmo evitada. 

No que toca às importações, o aumento no valor importado foi de 18% entre janeiro de 2012 e 

2011. Na série com ajuste sazonal, as importações totais caíram 2% no último mês, puxadas pela 

queda das matérias-primas (-6%). As outras categorias de uso registraram aumento: bens de 

capital (+1%); bens de consumo (+8%); e, combustíveis (+10%). Na comparação entre janeiro de 

2011 e 2012, o crescimento foi liderado pelos combustíveis (62%), seguidos de duráveis (17%). 

Portanto, o déficit de janeiro está associado principalmente ao comportamento das exportações 

(em especial, o minério de ferro). Nossa previsão é que os superávits voltem já a partir de 
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fevereiro ou março. É pouco provável que acontecimentos similares aos dos anos que começaram 

com déficits se repitam. Registre-se também que a queda de preços das commodities não é 

generalizada. 

Lia Valls Pereira 

7. Panorama Internacional 

A melhora dos mercados em janeiro continuou em fevereiro, impulsionada, fundamentalmente, 

por três fatores. Primeiro, pelas expectativas de que a segunda rodada das operações de liquidez 

do BCE para o sistema bancário (o LTRO, ou Long Term Repo Operations), programada para o final 

do mês, continue a repercutir positivamente nos rendimentos dos títulos soberanos da Itália e da 

Espanha. Segundo pelas inovações na comunicação do Fed, que agora passará a divulgar as 

trajetórias esperadas para a taxa de juros, e pela sinalização de que deverá mantê-la no patamar 

atual, 0%, até pelo menos o fim de 2014. Por fim, pela surpresa positiva em relação aos dados do 

mercado de trabalho americano.  

A economia americana criou 257 mil novos postos de trabalho no setor privado em janeiro; 243 

mil no total, com as demissões do setor público. A taxa de desemprego caiu para 8,3% e o 

desalento, isto é, a taxa de participação da força de trabalho, ficou estável no mês. Em dezembro, 

parte da queda no desemprego viera de uma redução dessa taxa, reflexo do quadro desolador que 

levara muita gente a parar de procurar emprego. O quadro ainda é bastante ruim. Mais de um 

terço dos desempregados estão fora do mercado de trabalho há mais de um ano; os cerca de oito 

milhões de indivíduos que só conseguiram encontrar um emprego temporário não sabem se 

continuarão empregados mais à frente. O mercado está segmentado – aqueles que têm as 

qualificações necessárias para que sejam reabsorvidos em outros setores conseguem trabalho, 

enquanto os demais ou ficam fora do mercado, ou apenas conseguem empregos temporários – o 

que pode impedir que as melhoras recém-observadas sejam sustentadas. Ainda assim, foi a 

melhor fotografia do mercado de trabalho desde fevereiro de 2009, uma excelente notícia para a 

campanha de Obama e um balde de água fria no discurso do republicano Mitt Romney, que, por 

enquanto, consiste em dizer que as políticas do incumbente para o mercado de trabalho não estão 

funcionando. Tanto estão, dirá Obama, que é bom que façamos mais. Este deverá ser o tom para 

convencer o Congresso de que os benefícios aos desempregados e os cortes de impostos sobre a 

folha de salários que vencem brevemente devem ser prorrogados. 

Apesar disso, a queda recente da volatilidade e o retorno do apetite pelos ativos de risco 

continuam ameaçados pelos desdobramentos na Europa. O foco do momento são as negociações 

com a Grécia, tanto em relação à reestruturação da dívida com os credores privados, quanto sobre 

as condições para a aprovação do novo programa de assistência financeira da UE e do FMI. 

Aparentemente, a “troika” quer que as autoridades gregas anunciem novas medidas para 

aumentar a competitividade do país, numa tentativa de garantir que o alívio proporcionado pela 

reestruturação seja mais duradouro. Tais medidas envolveriam não só uma redução do salário 

mínimo, como também um corte de 25% nos rendimentos do setor privado, uma redução 
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adicional de 35% nos benefícios previdenciários, e o fechamento de 100 organizações estatais, 

além da demissão de mais alguns milhares de funcionários públicos. O governo tampão do 

tecnocrata Lukas Papademos, o escolhido de Angela Merkel, enfrenta, assim, o enorme desafio de 

convencer os demais partidos da frágil coalizão de que é necessário aprofundar a já trágica 

situação socioeconômica do país. Ainda que consiga, abrindo o caminho para o novo pacote de 

€130 a €145 bilhões, nada estará garantido, uma vez que a Grécia provavelmente terá eleições 

gerais em abril. 

Diante das incertezas e das indefinições que continuam a rondar o desenlace grego (O BCE 

participará da reestruturação, já que detém cerca de 30% dos títulos? Os bancos gregos serão 

estatizados com o dinheiro da “troika”?) não é possível descartar um cenário em que a “questão 

grega” seja arrastada até as vésperas do dia 20 de março, data em que vencem €14,5 bilhões de 

dívida. O que pode acelerar o processo é o medo do contágio para Portugal, e, mais 

assustadoramente, para a Espanha. 

A perspectiva de que a desalavancagem financeira europeia aprofunde o quadro recessivo na 

região e de que os riscos de uma saída desordenada para a Grécia tumultue os mercados têm 

incitado os organismos internacionais a soar alertas sobre as possíveis repercussões para as 

economias emergentes. O FMI reduziu recentemente sua projeção de crescimento para a China – 

de pouco mais de 9% para 8,2% – e alertou que uma recessão na Europa impulsionada, também, 

por um credit crunch mais grave, poderia danificar o principal sustentáculo da economia mundial. 

Um tom semelhante foi usado para chamar a atenção para os riscos de que os países emergentes, 

inclusive a América Latina, sofram uma forte redução do financiamento para as contas externas 

em decorrência de novos surtos de aversão aguda ao risco. 

Ainda assim, por enquanto prevalecem os movimentos de busca por retornos mais atrativos, 

refletidos nas fortes entradas de recursos externos observadas em vários países, sobretudo no 

Brasil. 

Monica Baumgarten de Bolle 

8. Observatório Político 

Ligando o Piloto-Automático na Hora da Subida: Um Risco da Estratégia Conservadora 

Quando um avião chega à altitude de cruzeiro, os passageiros se sentem mais relaxados no 

momento em que o piloto automático é ligado. É quando afrouxam o cinto de segurança, 

indicando que em princípio o voo não terá turbulências, e que automaticamente o avião fará os 

ajustes necessários no sentido de evitar potenciais intempéries. 

Os países que têm sucesso em seguir uma rota de desenvolvimento também enfrentam situações 

de mudanças e reformas mais intensas principalmente durante os momentos de take off e subida, 

quando é necessário atenção redobrada e um maior gasto de energia política. Essas janelas de 

oportunidade são raras na historia. É nelas que se tem a chance de mudar a trajetória política e 
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Gráfico 12: Número de Reformas Constitucionais Enviadas pelo 
Executivo ao Congresso (1989-2011) 

 
Fonte: www.planalto.gov.br. Elaboração: IBRE/FGV.  
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econômica com mudanças institucionais. Uma vez atingido um determinado estágio de 

estabilidade, fruto das mudanças estruturais da fase de decolagem, os países seguem uma rota 

menos turbulenta, realizando ajustes na margem, em situação similar à condição de piloto 

automático.   

Uma analogia interessante com essa situação surge da comparação das iniciativas de reforma 

constitucional dos últimos presidentes brasileiros, a qual pode nos fornecer pistas sobre as 

estratégias desses governantes e seus respectivos apetites por mudança. Como se visualiza no 

gráfico a seguir, houve um intenso esforço reformista no primeiro ano do governo Fernando 

Henrique Cardoso, como testemunhado pelas 17 emendas constitucionais em 1995. Esse foi um 

ano excepcional de reformas pós-1988, com uma grande concentração de propostas: metade de 

todas as emendas patrocinadas pelo seu governo (35, ou mais de quatro por ano) e quase 30% de 

todas as que foram apresentadas em um período de 23 anos de democracia (1989-2011).  

Entretanto, os dados sobre a proposi-

ção de emendas constitucionais suge-

rem que o esforço reformista do Exe-

cutivo arrefeceu consideravelmente 

nos últimos nove anos, com apenas 

nove tentativas no governo Lula (cer-

ca de uma por ano) e duas no primei-

ro ano do governo Dilma (Gráfico 12). 

Terão as reformas constitucionais per-

dido centralidade na agenda política 

desses dois presidentes, malgrado a 

previsão de muitos analistas sobre a 

necessidade urgente de reformas em 

áreas como a tributária, sindical, tra-

balhista, educacional, saúde, infraes-

trutura etc.? 

Implementar mudanças estruturais é problemático para qualquer governo, pois os resultados das 

reformas, muitas vezes intangíveis no curto prazo, geram incerteza sobre os potenciais benefícios 

e, muitas vezes, quanto às perdas, que são em geral concentradas em algum segmento ou grupo 

de interesse. Do ponto de vista político, é sempre mais fácil e atraente incluir e incorporar 

segmentos e grupos, mesmo que de forma ineficiente, do que impor perdas e definir claramente 

quem paga a conta. 

Talvez esteja aí a explicação do aparente paradoxo dos governos de esquerda, sob a liderança do 

PT, de serem tão conservadores ao preferir ligar o piloto automático em vez de implementar 

reformas necessárias para um voo mais tranquilo no futuro. Cumpre reconhecer, contudo, que os 

benefícios têm sido amplos mesmo com o conservadorismo institucional de não implementar 

reformas. Mas deve-se reconhecer também que alguns dos avanços foram possíveis, em larga 
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medida, devido a mudanças institucionais produzidas no passado, como a Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 

Assim, não é surpresa que os benefícios ligados à estratégia conservadora tenham proporcionado 

retornos políticos crescentes. Como se sabe, o ex-presidente Lula terminou seu segundo mandato 

com um nível elevado de popularidade, que sua sucessora veio a ultrapassar em seu primeiro ano 

de governo. Mas a estratégia pode gerar problemas graves, pois, embora o Brasil já tenha 

“decolado”, ainda não se encontra em altitude de cruzeiro. Estamos, isso sim, em fase inicial da 

subida, momento em que os riscos de acidentes são mais altos do que em outras fases do voo, 

como mostram as estatísticas de acidentes de aviação... 

Carlos Pereira 

9. Em Foco IBRE  

O desempenho recente da indústria brasileira 

A recente divulgação dos resultados da produção industrial de dezembro abre uma oportunidade 

para avaliar o desempenho do setor em uma perspectiva além do curto prazo. Longe de ser 

brilhante, o desempenho em 2011 foi de quase estagnação — o crescimento da indústria geral foi 

de apenas 0,3%, com a indústria de transformação crescendo 0,2% no ano — depois dos 10% de 

expansão de 2010. Quais as razões para isso? E qual o papel de fatores associadas à competitivida-

de da produção, como o custo unitário do trabalho, variável indicativa da competitividade-custo 

da produção manufatureira, e os coeficientes de penetração das importações? Essas são as ques-

tões abordadas nesta seção Em Foco. 

Quanto à primeira questão, a resposta admite duas visões. Uma, mais direta, lida com as diferen-

ças de desempenho de atividades no interior da indústria, sabendo-se que nem todas elas tiveram 

o mesmo registro. A outra, talvez mais relevante, trata das causas e motivações mais mediatas. 

Em relação ao desempenho setorial em 2011, destaca-se o fato de que poucas das 27 atividades 

pesquisadas pelo IBGE tiveram taxa de crescimento positiva e de alguma expressão. Por exemplo, 

apenas três apresentaram crescimento anual maior que 5%: fumo (13,4%), material médico-

hospitalar (11,4%) e outros equipamentos de transporte (7,9%; aqui se inclui a produção de aviões 

e motocicletas, por exemplo). No extremo oposto, têxteis e calçados & couros tiveram quedas 

muito fortes: 14,9% e 10,4%, respectivamente. (Gráfico A.3, no Anexo). Ao todo, 12 atividades 

tiveram quedas de produção. Outras sete tiveram crescimento de até 1,5%. 

É interessante notar que as quedas, assim como os aumentos, não se concentraram em atividades 

produtoras de uma única categoria de uso. Existem tanto quedas como aumentos em atividades 

produtoras de bens de consumo, durável ou não durável, intermediários e de capital. Ainda assim, 

mostramos na seção inicial deste Boletim que as categorias que produzem bens de investimento 

apresentaram desempenho sensivelmente melhor do que as demais: a produção de bens de 
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capital, por exemplo, cresceu 3,3%; a de insumos típicos da construção aumentou 4,0%. Já a de 

bens de consumo caiu 0,7%. 

Na contramão do resultado médio para o ano, é oportuno lembrar que, embora o desempenho 

tenha sido medíocre, os dados dos últimos meses são de progressivo aquecimento, especialmente 

quando se analisa a série dessazonalizada. O fôlego dessa mini-recuperação ainda está por se 

confirmar. Mas as informações das pesquisas qualitativas do IBRE são otimistas no curto prazo, 

pois os níveis de estoques diminuíram em janeiro e a utilização de capacidade instalada aumentou 

ligeiramente. 

Mais além da leitura dos números do final do ano, porém, o foco de interesse é saber quais as 

causas para um desempenho tão pouco favorável em 2011, passada a forte recuperação de 2010. 

A que se deve esse movimento tão fortemente volátil em termos intra-setoriais, mas com médias 

de crescimento tão baixas? 

Claramente, existem mudanças na demanda que estão além das modificações na estrutura de 

preferências dos consumidores que, como se sabe, mudam lentamente. Essas mudanças 

aparecem no desempenho das exportações e importações de produtos industriais e estão 

relacionadas à competitividade da produção e, como fator subjacente talvez mais importante, o 

nível da taxa de câmbio e seu impacto sobre a competitividade-custo. É para esses aspectos que 

nos voltamos em seguida. 

Um indicador usualmente utilizado para aferir a evolução da competitividade-custo é o custo 

unitário do trabalho — CUT, definido como a relação entre a folha salarial em moeda estrangeira e 

a quantidade produzida. Dividindo-se o numerador e o denominador pelos insumos de trabalho 

pode-se escrever o indicador pela razão entre o salário médio real (isto é, medido em moeda 

estrangeira) e a produtividade da mão de obra. Se o salário real por homem-hora cresce acima da 

produtividade tem-se perda de competitividade (pelo aumento do custo). Se crescer abaixo, tem-

se redução do CUT, ou aumento da competitividade. Logo, tudo o mais constante, aumentos de 

produtividade tendem a diminuir o CUT (aumentar a competitividade). 

Convém lembrar que esse é um indicador ex-ante, nada dizendo acerca do desempenho da 

produção. Um indicador ex-post é dado pelo desempenho revelado pelo comércio em termos da 

combinação de produção, exportações e importações. Esses aspectos são analisados sequencial-

mente a seguir, começando pela produtividade. 

E aqui registra-se que não apenas a indústria apresentou fraco resultado no ano passado como 

também houve pequena contração da produtividade do trabalho. Na indústria de transformação 

essa redução chegou a - 0,2% quando medida pela relação entre a produção física (PIM-PF) e o 

número de horas pagas (PIMES) do IBGE. Este resultado está bem abaixo da taxa de crescimento 

média anual de 2,5% registrada entre 2002 e 2010. 
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Gráfico 13: Salário Médio Real – Cesta de Moedas (2011/2010, %) 

 

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 
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Setorialmente, as maiores 

quedas da produtividade 

ocorreram na têxtil (-

13,5%) e nas máquinas e 

aparelhos elétricos e eletrô-

nicos (-6,1%), dois dos re-

tardatários em termos de 

variação da produção em 

2011 (Gráfico A.4, no Ane-

xo). Ao mesmo tempo, al-

gumas atividades experi-

mentaram forte elevação 

da produtividade, destacan-

do-se: fumo (20,2%), papel 

e gráfica (10,0%) e madeira 

(9,7%). Mas fica do gráfico 

a imagem de que a maioria das atividades teve redução de produtividade. Logo, para a maioria 

das atividades, bem como para o total, a produtividade não contribuiu para reduzir o CUT. 

Passando ao numerador do custo unitário, o registro de 2011 é de aumento acentuado da folha 

salarial medida por uma cesta de moedas. Além disso, a valorização cambial contribuiu para 

aumentar o salário nominal médio, daí resultando forte aumento do salário médio real. E isso é o 

que explica a perda de competitividade-custo na indústria, como veremos mais adiante.7 

No Gráfico 13 visualiza-se a elevação do salário real em quase todas as atividades em 2011, com 

exceção precisamente das três em que os ganhos de produtividade foram mais expressivos: fumo, 

papel e gráfica e madeira.  Em relação ao total da indústria o salário real aumentou 13,3%, mas 

essa medida ultrapassou a marca de 20% em diversas atividades, com destaque para a têxtil 

(26,3%). E como o deflator é o mesmo para todas as atividades, isso implica grande variância do 

salário médio nominal, aspecto que pede uma análise mais aprofundada que, no entanto, foge ao 

escopo desta nota (Gráfico 13). 

Como a produtividade caiu em várias atividades, as perdas de posição competitiva medidas pelo 

CUT devem ter sido grandes. Mas, em que medida isso influenciou o desempenho da produção? 

Para investigar isso o gráfico de dispersão seguinte mostra, no eixo vertical, as variações 

percentuais no CUT; no horizontal, as taxas de crescimento da produção em 2011 em relação a 

                                                           
7 Obviamente os custos do trabalho representam apenas uma parcela dos custos totais das empresas. Alguns setores podem ter 
compensado o efeito do aumento do custo do trabalho através de ganhos de produtividade do capital. Além disto, as empresas 
podem reduzir os custos dos insumos intermediários utilizados no processo produtivo, através, por exemplo, da importação destes 
itens. Estes fatores não são considerados na análise da CUT. 
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Gráfico 14: Produção Industrial (eixo horizontal) vs CUT – Cesta de Moedas (eixo vertical) (2011/2010,%) 

 

Fonte: IBGE e IBRE. Elaboração: IBRE/FGV 
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2010 (Gráfico 14). Visualiza-se claramente no gráfico uma associação negativa entre as variáveis, 

com poucos outliers. Uma conclusão tentativa é que os fortes aumentos no custo unitário do 

trabalho, com origem principalmente nos aumentos do salário médio real, tiveram não desprezível 

influência sobre o desempenho da produção industrial no ano passado. 

Na verdade, o aumento do salário real é um fenômeno que caracteriza todo o período desde 

2001. A um ponto tal que o impacto sobre o custo unitário do trabalho foi de aumento de 122% 

nos últimos 9 anos! Claramente, mesmo levando-se em conta que insumos importados melhores e 

mais baratos tenham sido utilizados, a competitividade-custo deve ter diminuído considerável-

mente entre esses anos. 

Outra vertente da resposta para a evolução da competitividade e sua relação com a produção se 

apoia em indicadores ex-post, que avaliam o desempenho revelado pelo comércio exterior em ter-

mos de produção, exportações e importações. E aqui o quadro também é desfavorável à produção 

doméstica, como se suspeitava. Em particular, o coeficiente de penetração das importações, que 

mede a participação das importações no consumo aparente do setor, elevou-se bastante na 

indústria de transformação após 2003. Este indicador aumentou de 10,3% em 2003 para 20,4% no 

terceiro trimestre de 2011 (Gráfico 15).8 

                                                           
8 Esse coeficiente é baseado em valores a preços constantes de 2007. 
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Gráfico 15: Coeficiente de Penetração das Importações: 1996-2011 
(terceiro trimestre) 

 

 Fonte: Funcex. Elaboração: IBRE/FGV 
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Gráfico 16: Variação do Coeficiente de Penetração das Importações 
(2011/2000, em %)* 

 

Fonte: Funcex. Elaboração: IBRE/FGV 
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Setorialmente, este movimento ocorre 

na grande maioria das atividades na série 

desde 2000, com exceção de: outros 

equipamentos de transporte (que inclui a 

produção de aviões e motocicletas); e 

impressão e reprodução, uma atividade 

de pequena expressão quantitativa e 

onde a questão da língua impede uma 

maior penetração das importações. Des-

taca-se também o aumento expressivo 

deste coeficiente nos seguintes setores: 

produtos diversos, máquinas e equipa-

mentos, têxteis e máquinas e aparelhos 

elétricos. A inclusão da extrativa mineral nesse grupo poderia parecer surpreendente, mas deixa 

de sê-lo quando se leva em conta que as exportações de minérios, parte substancial da produção, 

entram com o sinal negativo no denominador do indicador. 

O gráfico de dispersão seguinte 

ajuda a entender a associação en-

tre competitividade revelada por 

esse indicador e o desempenho in-

dustrial. Nele mostramos, no eixo 

vertical, a variação no coeficiente 

de penetração (normalizado) entre 

2000 e 2011; no horizontal, o de-

sempenho industrial medido pela 

taxa média anual de crescimento 

da produção. Observa-se claramen-

te do gráfico uma correlação nega-

tiva entre as variáveis. Entre as 

poucas exceções destacam-se: in-

dústria extrativa, máquinas e equi-

pamentos e informática, produtos eletrônicos e ópticos. São setores que tem apresentado um 

bom desempenho, com taxas médias de crescimento anual superiores a 5% e, concomitantemen-

te, apresentam aumento do coeficiente de penetração das importações acima da média da indús-

tria geral. Ainda assim apresentam uma associação negativa entre crescimento da produção e 

variação no coeficiente de penetração. 

Dentro de cada “elipse” assinalada no gráfico tem-se claras associações negativas. A conclusão é 

que uma maior penetração das importações está associada a um desempenho mais fraco da 
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Gráfico 17: Crescimento Médio Anual da Produção Industrial (eixo horizontal) vs Variação em p.p do Coeficiente de 
Importação* (eixo vertical) (2011/2000) 

 

*O coeficiente de importação para 2011 é dado pela média de jan/nov de 2011. (1) e (2) Para estes setores temos dados apenas a partir de 

2002, neste caso a média é obtida no período 2011-2002. O coeficiente de importação de cada setor foi normalizado em relação ao 
coeficiente da indústria total.  

Fontes: Funcex e IBGE. Elaboração IBRE/FGV. 
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produção. Ou, para ser mais ousado: que as importações estão substituindo parte da produção 

doméstica, uma vez que o “consumo aparente” P + M – X evoluiu a taxas expressivas no período 

analisado. 

Regis Bonelli e Silvia Matos 
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Tabela A.1: Evolução da Produção Física da Indústria (por categorias, %) 

 

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

 

out-11 nov-11 dez-11 out-11 nov-11 dez-11

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

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

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

Categorias de Uso

Bens de capital -2,7 2,0 3,7 -0,2 -3,7 0,0 3,3

Bens intermediários -0,5 0,4 0,2 -0,3 -1,4 -0,6 0,3

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

Bens  de consumo duráveis 2,4 -0,7 7,0 -10,2 -11,7 -5,5 -2,0

Semiduráveis  e não duráveis -1,7 2,3 0,5 -2,9 -0,8 -0,9 -0,2

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

Acumulado 

em 2011**

Mês x mês anterior*
Mês x mesmo mês do ano 

anterior**

Tabela A.2: Evolução da Taxa de Desemprego (Regiões Metropolitanas, % da PEA) e do Saldo 
Dessazonalizado de Admissões Menos Desligamentos (Média Móvel 3 meses, em milhares) 

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

Out-11 Nov-11 Dez-11 Jan-12*

Taxa de Desemprego
1

Observada 5,8 5,2 4,7 5,2

Dessazonalizada 6,0 5,7 5,8 5,8

Saldo Dessazonalizado de Admissões menos Desligamentos (Média Móvel 3 meses)
2

Total 87,5 84,9 94,6 -

Indústria de Transformação -4,5 -6,7 4,2 -

Construção Civil 10,7 7,2 0,9 -

Comércio 24,5 25,1 22,4 -

Serviços 58,6 57,5 51,5 -

Anexo 
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Gráfico A.3: Produção Industrial (2011/2010, em %) 

 

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 

-14,9
-10,4

-5,0
-4,4

-3,7
-2,1

-1,3
-1,1
-0,9

-0,4
-0,2
-0,2

0,2
0,3
0,4
0,5
0,5

1,2
1,2
1,5
1,5

2,1
2,2
2,4
2,6

3,2
7,9

11,4
13,4

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15

Têxtil

Calçados e artigos de couro

Máquinas para escritório e de informática

Vestuário e acessórios

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos

Outros produtos químicos

Borracha e plástico

Perfumaria, e produtos de limpeza

Madeira

Metalurgia básica

Bebidas

Alimentos

Indústria de transformação

Indústria geral

Máquinas e equipamentos

Refino de petróleo e álcool

Diversos

Edição, impressão e reprodução de gravações

Farmacêutica

Mobiliário

Celulose, papel e produtos de papel

Indústria extrativa

Material eletrônico e de comunicações

Veículos automotores

Produtos de metal

Minerais não metálicos

Outros equipamentos de transporte

Médico-hospitalar, ópticos e outros

Fumo

Gráfico A.4: Produtividade da Indústria (2011/2010, em %) 

 

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 
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Advertência 

Este Boletim foi elaborado com base em estudos internos e utilizando dados e análises produzidos pelo IBRE e outros de 

conhecimento público com informações atualizadas até 14 de Fevereiro de 2012. O Boletim é direcionado para clientes e 

investidores profissionais, não podendo o IBRE ser responsabilizado por qualquer perda direta ou indiretamente derivada do seu 

uso ou do seu conteúdo. Não pode ser reproduzido, distribuído ou publicado por qualquer pessoa, para quaisquer fins. 

 

 


