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De Onde Virá o Crescimento em 2012? 

Os indicadores do desempenho da economia brasileira no final de 2011 confirmaram a modesta 

recuperação do nível de atividade antecipada na edição anterior deste Boletim. Longe de apontar 

para uma recuperação robusta, porém, eles sugerem apenas que o pior da desaceleração pode ter 

ficado para trás.  

O “pode”, nesse caso, foi reforçado pelo desempenho algo surpreendente da indústria em janeiro, 

que, contrariando a totalidade dos prognósticos, revelou uma queda na produção sem 

precedentes desde a crise iniciada em 2008. Pior, a contração foi especialmente alta nos bens de 

capital — que experimentavam até então uma retomada mais firme do que a do total da indústria, 

permitindo antever aumento da capacidade de produção da economia — e nos bens 

intermediários, mostrando que o arrefecimento não resultou de um problema localizado.  

Esses dados implicaram uma revisão, para baixo, nas estimativas para o nível de atividade em 

2012. Continuamos a prever uma suave recuperação ao longo do ano, mas as projeções para o 1º 

trimestre têm agora menos brilho do que antes. Um corolário disso é que para que o PIB cresça 

3% ou mais neste ano as taxas de expansão do PIB a partir do segundo trimestre terão que ser 

muito altas. Em média, bem mais do que o Brasil tem experimentado no último par de anos. A 

pergunta que naturalmente se coloca é: de onde virá esse crescimento?  

Na raiz do lento crescimento esperado estão vários fatores. Pelo lado da oferta destacam-se as 

dificuldades da indústria de transformação, cuja competitividade está prejudicada pela valorização 

cambial e pelo lento crescimento da produtividade — a rigor, com queda em 2011. Na 

agropecuária, a produção das lavouras não deve ter neste ano o bom desempenho do ano 

passado. E dificilmente se pode pensar em crescimento mais forte dos serviços — por exemplo, 

para taxas de mais de 1% ao trimestre no restante do ano, que garantem algo como 2,5% anuais 

para o PIB, pois os serviços representam dois terços do VA total. 

Pelo lado da demanda, as esperanças continuam voltadas para o consumo das famílias, 

impulsionado pelo crédito e pelo aumento da renda. Mas é lícito perguntar até que ponto será 

possível continuar com a expansão creditícia sem que apareçam sinais de saturação por 

endividamento excessivo das famílias ou pelo fim de ciclos de compras de bens duráveis. Além 

disso, o desemprego em patamar tão reduzido limita o espaço para aumentar o emprego e, 

portanto, a massa salarial. 
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Também se conta com uma recuperação mais robusta da formação bruta de capital fixo, que está 

na agenda para 2012; mas, a exemplo do que ocorreu no ano passado, a incerteza acerca dos 

desenvolvimentos da crise europeia pode jogar água fria num fogo que já não tem muita 

intensidade. A própria moderação do crescimento vai limitar o ânimo para novas inversões. 

Jogando no time contrário está a evolução das exportações líquidas, que chegam a 2012 negativas 

pelo 7º ano consecutivo. Aqui, como no caso do investimento fixo, pesa a ameaça da recessão na 

Europa e a desaceleração na China, especialmente no primeiro semestre. Mas pesa especialmente 

a perspectiva de uma taxa cambial que dificilmente deixará a área da valorização que vem 

trilhando. Isso, apesar dos esforços das autoridades no sentido de restringir o ingresso de capitais 

do exterior com o uso e ameaças de uso do arsenal de medidas restritivas. No mesmo time figura 

a provável reaceleração da inflação no segundo semestre, depois do alívio representado pelas 

taxas acumuladas em 12 meses decrescentes que vimos experimentando e vamos continuar a 

experimentar por um par de meses ainda. 

Em linha com as considerações anteriores, a média móvel trimestral do Indicador de Atividade 

Econômica (IAE) do IBRE vem crescendo desde novembro de 2011, mas atingiu apenas 0,5% em 

janeiro deste ano. Estimativas preliminares para fevereiro confirmam esse movimento, situando o 

indicador em 0,6% e a previsão para o primeiro trimestre em 0,6%. 

Depois da débâcle de janeiro, as projeções da indústria geral apontam para uma recuperação de 

apenas 0,2% em fevereiro. Para os próximos meses os indicadores do IBRE indicam alguma 

retomada, mas nada de excepcional está no radar. Nesse sentido, ainda existe um risco de que a 

indústria de transformação tenha um desempenho medíocre nos próximos meses, ao passo que o 

comércio varejista continua em processo de desaceleração. 

Essas previsões são confirmadas pelas sondagens do IBRE, que em fevereiro mostravam 

moderação do ritmo de recuperação de nível de atividade econômica. Houve avanços no âmbito 

do consumidor e do setor da construção e piora nos segmentos de serviços e comércio. A indústria 

de transformação andou de lado e continua a ser o setor mais problemático, tendo registrado 

piora das expectativas em fevereiro. A despeito do ajuste dos estoques no início deste ano, as 

perspectivas para o setor industrial continuam ruins. O enfraquecimento das previsões de 

produção e emprego também parece estar relacionado à desaceleração das encomendas à 

indústria, sendo que as expectativas para a evolução da demanda nos meses à frente pioraram 

tanto no mercado interno quanto no externo.  
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Um aspecto instigante, no morno quadro atual da atividade econômica, é o aquecimento do 

mercado de trabalho, onde indicadores reforçam a estabilidade das taxas de desemprego 

dessazonalizadas em patamar historicamente baixo. A previsão de 5,8% para fevereiro está em 

linha com essa tendência de estabilidade, o mesmo ocorrendo com a geração de postos de 

trabalho. Isso, com exceção da indústria e do comércio, cujos níveis de contratação têm oscilado 

mais. Outra questão perseguida neste Boletim é a da possível associação entre baixo desemprego 

e simultâneo aumento na formalização.  

Na área da inflação, o recuo das taxas em bases anuais tem sido proporcionado, em boa medida, 

por altas na alimentação mais moderadas que as do início de 2011, movimento que deve se 

repetir no segundo bimestre deste ano. Mas nem todos os ventos estão soprando na direção da 

desaceleração. Mais uma vez, são os serviços que impedem reduções mais pronunciadas na taxa 

inflacionária.  

No que toca ao exame das contas públicas, o ajuste fiscal anunciado não parece consistente com a 

contribuição que o setor público deveria dar à contenção da demanda agregada e, por 

conseguinte, apoio à política monetária na moderação das pressões inflacionárias. Isso, mesmo no 

cenário de cumprimento integral da meta de superávit primário.  

Com um cenário internacional marcado por nova ampliação da liquidez global, a valorização do 

real voltou a preocupar, tendo a taxa de câmbio real efetiva calculada pelo IBRE valorizado 5,4% 

entre dezembro de 2011 e final de fevereiro passado. Novas medidas de controle do ingresso de 

capitais foram adotadas, mas, como a valorização do real não está inteiramente sob o controle 

governamental, outras iniciativas vêm sendo tomadas para atender demandas de setores 

selecionados. Assim, se 2011 foi um ano em que a questão inflacionária pautou a agenda 

econômica, 2012 se inicia como o ano em que os rumos do câmbio e dos fluxos de comércio (e 

seus efeitos na indústria doméstica) tendem a dominar a agenda de preocupações do governo. Há 

que atentar, porém, para o efeito colateral que a limitação do acesso ao financiamento externo 

pode ter sobre o nível de atividade e o investimento, em particular nas empresas industriais de 

médio porte. 

Ainda no setor externo, a queda nos preços das commodities, o menor crescimento da China, as 

condições econômicas desfavoráveis na maior parte da Europa e uma leve recuperação da 

economia estadunidense influenciaram os resultados da balança para o primeiro bimestre do ano.  
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O panorama internacional não estaria completo sem uma menção ao “tsunami” monetário do 

mundo avançado e às mudanças na China, que terá uma alternância de comando este ano. As 

reuniões anuais do partido, aliás, definiram as metas para a política econômica de 2012 e 

avaliaram o andamento das reformas estruturais. Os objetivos para a inflação foram mantidos, 

mas a meta de crescimento foi reduzida de 8% para 7,5%, o que não quer dizer que as autoridades 

vão aceitar que a atividade continue se desacelerando rapidamente — os 7,5% devem ser 

interpretados como um piso. Quanto às reformas, há um reconhecimento de que é preciso 

avançar na transformação do modelo de “capitalismo estatal” chinês, conforme recente relatório 

do Banco Mundial encomendado pelas autoridades do país.  

Nosso Observatório Político se ocupa da aparentemente surpreendente aprovação na Câmara dos 

Deputados do projeto de lei que cria o fundo de pensão dos servidores públicos federais 

(Funpresp).  A surpresa se justifica pelo massivo apoio do PT à proposta que cria esse fundo, em 

que pese a histórica oposição de seus membros à iniciativa, que vinha inviabilizando uma reforma 

desse tipo desde o início da década de 1990. O projeto agora segue para a apreciação do Senado e 

depois, se aprovado, para a sanção presidencial. Não são antevistas dificuldades nessa área, dada 

a folgada maioria da coalizão governamental no Senado. Entretanto, o PMDB poderá se utilizar 

dessa oportunidade e condicionar o seu apoio no Senado a um tratamento mais proporcional ao 

seu peso no Congresso. 

Finalmente, a seção Em Foco apresenta as projeções do IBRE para 2012, a partir dos resultados do 

modelo macroeconométrico do Instituto. Como assinalado, não se espera crescimento muito 

elevado. O baixo carregamento estatístico para este ano, de 0,3%, reduz um pouco mais nossa 

previsão de crescimento: de 3,1% no Boletim anterior para 3,0%. Pela ótica da demanda, o 

consumo das famílias e o investimento fixo permanecem como os principais componentes de 

sustentação do crescimento. O setor externo continuará a contribuir negativamente para o 

crescimento do PIB, mas em uma magnitude menor do que vinha acontecendo. 

Em nosso cenário o Banco Central continuará com a política de afrouxamento monetário. A taxa 

Selic atingirá 9,0% ao final de 2012 e isso implica que o trade-off entre crescimento e inflação no 

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

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

tomada de decisões de política econômica. 

Nesse sentido, acreditamos que há o risco de que o Banco Central venha a se defrontar na virada 

do ano com um difícil quadro de “estagflação”, entendido como uma combinação de crescimento 
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abaixo de 3% e inflação no teto da meta, como de fato já ocorreu em 2011. Esse cenário pode se 

materializar se a redução em curso nos juros reais falhar em acelerar o crescimento da indústria, 

enquanto estimula o setor de serviços e construção, nos quais, dado o patamar muito baixo de 

desemprego, esses estímulos podem pressionar mais os preços do que ampliar o nível de 

atividade. Uma eventual aceleração do crescimento na China e nos EUA, sem que a elevada 

liquidez internacional seja enxugada, pode pressionar o preço das commodities e introduzir um 

componente adicional de inflação importada. 
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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, mar/10-fev/12. 

**Período de mar/10 a jan/12. 

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

 

 

3,2 3,6 3,4

0,5
1,2 1,1

-0,4
0,2

-1,0

-10

-5

0

5

10

15

20

25

-4

-2

0

2

4

6

8

10

m
ar

-1
0

ab
r-

1
0

m
ai

-1
0

ju
n
-1

0

ju
l-
1
0

ag
o
-1

0

se
t-

1
0

o
u
t-

1
0

n
o
v-

1
0

d
ez

-1
0

ja
n
-1

1

fe
v-

1
1

m
ar

-1
1

ab
r-

1
1

m
ai

-1
1

ju
n
-1

1

ju
l-
1
1

ag
o
-1

1

se
t-

1
1

o
u
t-

1
1

n
o
v-

1
1

d
ez

-1
1

ja
n
-1

2

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

A projeção do IBRE para o crescimento 

do PIB no primeiro  trimestre é de 0,6% 

 

 

1. Atividade Econômica 

A economia brasileira está em recuperação, mas 

em ritmo bastante moderado. A média móvel do 

Indicador de Atividade Econômica (IAE) do 

IBRE/FGV vem crescendo desde novembro de 

2011, mas atingiu apenas 0,5% em janeiro deste 

ano (ver Gráfico 1). Estimativas preliminares para 

fevereiro confirmam esse movimento. Mesmo 

assim, as taxas acumuladas em 12 meses 

recuaram de 2,5% em janeiro para 2,1% em 

fevereiro. 

Na direção contrária, o Indicador Mensal do 

Investimento (IMI) do IBRE — que antecipou 

corretamente a ligeira retomada da Formação 

Bruta de Capital Fixo (FBCF) no quarto trimestre 

do ano passado — tem sinalizando para um 

resultado ruim no início do ano. Em relação à 

série de taxas acumuladas em 12 meses estima-

se um recuo do IMI de 4,7% em dezembro para 

3,9% em janeiro (ver Gráfico 2). 

A grande surpresa em relação ao recém-

divulgado resultado das Contas Nacionais do 

quarto trimestre de 2011 foi a revisão da série 

histórica do PIB com ajuste sazonal, que reduziu 

as taxas de crescimento trimestrais dos três 

primeiros trimestres de 2011.  

Do ponto de vista da oferta, a indústria contraiu 

0,5% (tst) no quarto trimestre do ano passado, 

um valor ainda mais baixo do que o previsto (-

0,3%). Já o setor de serviços cresceu 0,6%, o 

mesmo valor esperado pelo IBRE (ver Gráfico 3). Com esses resultados setoriais o crescimento do 

PIB no último trimestre foi de 0,3%, uma taxa ligeiramente menor do que a prevista no mês 

passado pelo IAE de 0,4%. 

Pela ótica da demanda, houve uma recuperação generalizada de todos os componentes da 

demanda doméstica no quarto trimestre (tst): o consumo das famílias cresceu 1,1%; o consumo 

do governo, 0,4% e a FBCF, 0,2% (ver Tabela 1). Esses resultados indicam retomada do 

crescimento da absorção interna no trimestre. Excluindo-se a variação de estoques, a demanda 

doméstica cresceu 0,9% ante queda de 0,3% no terceiro trimestre do ano (ver Gráfico 4), o 
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Gráfico 3: Contas Nacionais – Oferta (% crescimento, tst – com ajuste sazonal) 

 

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

 

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

 
 

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 

 

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

Trimestres

PIB 0,3 1,4 2,7

Consumo das  Famíl ias 1,1 2,1 4,1

Consumo do Governo 0,4 1,3 1,9

FBCF 0,2 2,0 4,7

Exportações 1,8 3,7 4,5

Importações 2,6 6,4 9,7

primeiro resultado negativo desde o período de recessão, observado durante a crise. Já as 

exportações líquidas contribuíram negativamente para o PIB, pois as exportações e as 

importações de bens e serviços cresceram 1,8% e 2,6%, respectivamente. 

Outra surpresa dos resultados recentemente divulgados foi a produção industrial de janeiro, que 

registrou queda expressiva em relação ao mês anterior. Além disso, o IBGE revisou para baixo os 

resultados de dezembro (de +0,9% para +0,5%) e novembro (de +0,2% para +0,05%). Entre os 

setores o grande destaque negativo foi o setor “veículos automotores”, cuja produção registrou 

queda de 30,7% ante dezembro, a maior desde dezembro de 2008, período do auge da crise 

internacional sobre o Brasil. 

O fraco desempenho de janeiro caracterizou todas as categorias de uso: o setor de bens de capital 

contraiu 16% na margem – a maior queda desde dezembro de 2008 –,  após bons resultados nos 

dois meses anteriores. A produção de bens intermediários apresentou recuo de 2,9% (também o 

pior resultado desde dezembro de 2008), enquanto a produção de bens de consumo apresentou 

queda bem menor, de 0,1%. No entanto, a produção de bens de consumo duráveis apresentou 

redução de 1,9%, devolvendo também parte do avanço verificado no mês anterior (ver Tabela 2). 
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Tabela 2: Evolução da Produção Física da Indústria (por categorias, %) 

 

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

nov-11 dez-11 jan-12 nov-11 dez-11 jan-12

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

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

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

Categorias de Uso

Bens de capital 2,0 3,6 -16,0 -3,7 -0,1 -13,0 1,7

Bens intermediários 0,2 0,4 -2,9 -1,5 -0,7 -3,6 -0,1

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

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

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

Insumos típicos da construção civil -0,3 -1,3 -0,6 3,2 0,9 2,2 3,6

Acumulado 

em 12 

meses*

Mês x mês anterior*
Mês x mesmo mês do ano 

anterior*

Gráfico 5: Produção Física (eixo direito, média móvel bimensal da 
taxa de crescimento qoq - %) e Indicador da Produção Prevista da 
Sondagem (eixo esquerdo, 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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Para fevereiro projeções preliminares 

apontam para uma modesta recupera-

ção da indústria geral, de apenas 0,2%. 

E o que podemos esperar para os próxi-

mos meses no que diz respeito à indús-

tria de transformação? Os indicadores 

do IBRE indicam alguma retomada, mas 

nada de excepcional está no radar. O 

Gráfico 5 mostra a relação entre o Indi-

cador de Produção Prevista da Sonda-

gem Industrial IBRE e a Produção Física 

apurada pela PIM-PF do IBGE. O Indica-

dor do IBRE, que já havia sinalizado um 

turning point em dezembro de 2011, 

parou de crescer nos últimos 2 meses. 

Nesse sentido, ainda existe um risco de 

que a indústria de transformação tenha 

um desempenho medíocre nos próxi-

mos meses. 

O comércio varejista continua em 

processo de desaceleração. O indicador 

ajustado  do nível de atividade medido 

pelo Serasa registrou contração de 

0,9% nos dois primeiros meses do ano 

em relação aos últimos dois meses do 

ano passado. Com esse resultado, as 

taxas acumuladas em 12 meses 
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Gráfico 7: Índices de Confiança (%) 

 

Fonte e Elaboração: IBRE/FGV. 
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Gráfico 8: Índice de Expectativas da Indústria 

 
Fonte e Elaboração: IBRE/FGV. 
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recuaram de 5,5% em dezembro para 5,0% em fevereiro (ver Gráfico 6). 

Regis Bonelli e Silvia Matos 

2. Análise das Sondagens IBRE 

Os resultados das sondagens do IBRE/FGV em fevereiro de 2012 sugerem moderação do ritmo de 

recuperação de nível de atividade econômica. Houve avanços no âmbito do consumidor e do setor 

da construção e piora nos segmentos de serviços e comércio. A indústria de transformação andou 

de lado e continua a ser o setor mais problemático, tendo registrado piora das expectativas em 

fevereiro. 

A despeito do ajuste dos estoques no 

início deste ano, as perspectivas para o 

setor industrial continuam ruins. O 

Índice de Expectativas (IE-I), que vinha 

avançando nos quatro meses anterio-

res, recuou em fevereiro, mantendo-se, 

pelo oitavo mês consecutivo, abaixo da 

média histórica desde 2003, situação 

inédita desde a crise de 2008-2009. 

A queda do IE-I foi influenciada pela 

piora do Indicador de Produção Previs-

ta que, após quatro meses, volta a ficar 

abaixo da média histórica, sinalizando 

crescimento modesto entre fevereiro e 

abril. As perspectivas para o emprego 

industrial também voltaram a piorar. 

Na média dos últimos três meses, foi 

registrado recorde histórico (desde 

1980) da proporção de empresas que 

preveem estabilidade do total de 

pessoal ocupado durante o trimestre 

seguinte. O resultado indica que o em-

presariado industrial encontra-se em 

compasso de espera, possivelmente 

contando com novas medidas de estí-

mulo à economia ou específicas ao 

setor, que observou forte queda da produção em janeiro, segundo a PIM-PF, do IBGE. 

O enfraquecimento das previsões de produção e emprego também parece estar relacionado à 

desaceleração das encomendas à indústria. O Gráfico 9 mostra que as expectativas para a 
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Tabela 3: Evolução da Confiança no Setor Comércio 
(mês sobre mesmo mês do ano anterior) 

 
Fonte e Elaboração: IBRE/FGV. 

 

Jan-12 Fev-12

Setor Comércio -4,8 -7,9

Varejo Restri to -1,7 -8,7

Móveis  e Eletrodomésticos 20,2 0,2

Tecidos , Vestuário e Ca lçados -8,1 -18,1

Hiper e Supermercados -5,3 -5,4

Veículos , Motos  e Peças -6,9 -6,1

Materia l  para  Construção -6,2 -3,6

Varejo Ampliado -3,1 -7,7

Atacado -9,4 -8,3

Variação %

Gráfico 9: Indicadores de Previsão de Demanda Interna e Externa na Indústria 
(para três meses, com ajuste sazonal) 

 
Fonte e Elaboração: IBRE/FGV. 
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evolução da demanda nos meses seguintes pioraram tanto no mercado interno quanto no 

externo. 

No comércio, a confiança recuou mais acentuadamente no varejo tradicional e mais 

especificamente nos segmentos de duráveis e semiduráveis. Comparando-se os índices deste ano 

com os do mesmo período do ano anterior, é possível que parte desta piora seja devida à 

diferença de calendário do carnaval entre os dois anos. Mas o resultado encontra paralelo no 

perfil cauteloso para compras por parte do consumidor neste início de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A confiança do setor de serviços caiu ligeira-

mente em fevereiro, mas este é o setor com 

melhores e mais estáveis resultados. Na 

comparação com o ano passado, o ICS 

médio trimestral tem variado entre -2,0% e 

-2,5% nos últimos cinco meses, uma queda 

pequena, considerando-se a base favorável 

de comparação. Na construção, a confiança 

avançou mais rapidamente em fevereiro, 

mas continua evoluindo mais favoravelmen-

te nos segmentos voltados para obras de 

edificação que nos relacionados a obras de 

infraestrutura e viárias. Na medida em que 

os programas do governo, como o PAC e Minha Casa Minha Vida, deslanchem em 2012, é 

esperada uma aceleração do setor. 
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A nossa previsão para a taxa de 
desemprego dessazonalizada 

de fevereiro é de 5,8% 

 

 

 

 

Tabela 4: Matriz de Transição entre Diferentes Condições de Ocupação, entre jan/11 e jan/12 (em %)* 

 

(*). A última coluna (Total) representa a soma de cada linha. 

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

 

 

 

Condição de ocupação Informal Formal Desocupado Fora da PEA Total

Informal 66,3 23,0 2,1 8,7 100

Formal 4,2 90,9 0,8 4,0 100

Desocupado 7,3 13,2 46,8 32,8 100

Fora da PEA 1,9 3,9 2,7 91,6 100

Mês Corrente

Mês 

Anterior

Entre janeiro e fevereiro, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da Fundação Getulio Vargas 

avançou 2,9%, com ajuste sazonal, recuperando parte das perdas do mês anterior. O índice 

mantém-se acima da média histórica e em tendência ascendente, considerando-se médias móveis 

trimestrais. A maior contribuição para a alta no mês veio do maior otimismo em relação à 

evolução da situação econômica local. Apesar de alguma melhora na margem, o indicador que 

mede a disposição do consumidor para consumir bens duráveis nos meses seguintes foi o maior 

fator de contenção do ICC no último trimestre. 

Aloísio Campelo 

3. Emprego e Renda 

Os indicadores do mercado de trabalho reforçam a 

cada mês a tendência de estabilidade desse mercado. 

A evidência dos últimos meses é a de que o mercado 

parece ter alcançado um “estado estacionário”, na 

medida em que a taxa de desemprego dessazonalizada 

tem se mantido constante (Anexo, Tabela A.1). Nossa previsão de 5,8% para fevereiro (com ajuste 

sazonal) está em linha com essa tendência de estabilidade. A geração de postos de trabalho 

(Tabela 4) também tem apresentado estabilidade, tanto no total quanto nos setores 

separadamente – com exceção da indústria e do comércio, que têm oscilado mais. Por fim, a taxa 

de rotatividade (Tabela 4) também tem se mantido no mesmo patamar. Todas essas evidências 

mostram que, levando em conta o crescimento da PEA, a entrada e a saída do mercado de 

trabalho vêm ocorrendo à mesma taxa. Assim, a estabilidade no mercado como um todo nos 

permite uma análise desagregada mais precisa ao se comparar o desempenho de diferentes 

setores. 

Assim, uma questão que se persegue neste Boletim é: até que ponto o crescimento da 

formalização tem contribuído para a redução do nível de desemprego? A recente estabilidade da 

taxa de desemprego joga dúvidas sobre tal contribuição, mesmo frente a um cenário de forte 

encolhimento do setor informal: a taxa de informalidade continua em queda, tendo registrado 

22,8%, em janeiro de 2012, com redução de mais de 2 p.p. ante janeiro de 2011. 
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Assim, para verificar essa hipótese, construímos a partir dos microdados da PME/IBGE, uma matriz 

de transição (Tabela 4): calculamos a quantidade média de trabalhadores que transitaram de uma 

condição de ocupação para outra entre janeiro de 2011 e janeiro de 2012, comparando sempre 

dois meses consecutivos. Exemplificando: do total de informais, 66,3% permaneceram nessa 

condição ao longo desse período (primeira linha e coluna da matriz). No entanto, 23% migraram 

para a formalidade, enquanto 2,1% ficaram desempregados e 8,7% saíram da PEA. Do total de 

formais (segunda linha), a grande maioria (91%) permaneceu nessa condição. Entre os 

desocupados (terceira linha), um percentual grande saiu da PEA, mas uma proporção razoável se 

empregou, principalmente no setor formal (13,2%). Por fim, a grande maioria que estava fora da 

PEA permaneceu como tal. Esses percentuais refletem uma forte migração do setor informal para 

o setor formal, enquanto a criação de vagas do setor formal absorvendo desempregados não é tão 

elevada — apesar do percentual de 13,2%, em termos agregados o impacto é baixo, visto que o 

total de desempregados é um terço do total de informais.  

Assim, o impacto da formalidade na taxa de desemprego é pequeno, e o forte aumento do nível 

de formalidade é justificado pela migração entre setores. Esse processo pode ser justificado pelo 

aumento do poder de barganha dos trabalhadores e aquecimento da atividade em diferentes 

setores, o que faz com que, respectivamente, trabalhadores exijam cada vez mais empregos com 

carteira assinada e haja uma maior iniciativa das empresas em atrair trabalhadores informais 

oferecendo tal registro. 

Por fim, observou-se uma aceleração do crescimento da renda do trabalho em termos reais: alta 

de 2,7% em janeiro de 2012 ante janeiro de 2011. O setor formal registrou um reajuste real um 

pouco menor, mas ainda alto (2,2%). Além disso, o crescimento do número de trabalhadores no 

segmento formal (3%) frente ao setor informal também influenciou positivamente a média, por 

pagar rendimentos maiores (50% a mais quando comparado com o setor informal). 

Rodrigo Leandro de Moura 

4. Inflação e Política Monetária 

Depois de atingir 7,31%, em setembro do ano passado, a taxa de inflação acumulada em 12 meses 

medida pelo IPCA recuou para 5,84%, em fevereiro de 2012. Esta foi a quinta redução consecutiva. 

A alta mensal de 0,45% em fevereiro foi inferior ao resultado de janeiro, de 0,56%, mas, 

sobretudo, ficou abaixo dos 0,80% de fevereiro de 2011.  

Se as taxas dos próximos dois meses se mantiverem em nível semelhante ao de fevereiro último, o 

que não é difícil, o indicador de 12 meses prosseguirá em trajetória descendente, uma vez que em 

março e abril de 2011 o IPCA registrou elevações de 0,79% e 0,77%, respectivamente. Nessas 

circunstâncias, a estimativa mencionada em edições anteriores do Boletim, de 5,5% para a taxa 

em 12 meses até o fim do primeiro semestre, passou a ser um folgado limite superior. 

Aritmética à parte, o recuo da inflação tem sido proporcionado, em boa medida, por altas na 

alimentação mais moderadas que as do início de 2011.  No primeiro bimestre do ano passado, a 
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categoria alimentação no domicílio teve aumento de 1,09%. Em igual período de 2012, a variação 

foi de 0,65%.  

O ritmo mais brando de altas de alimentos, comparativamente a 2011, deve se repetir no segundo 

bimestre deste ano. A primeira prévia do IGP-M de março mostrou que as matérias primas 

agropecuárias, embora em aceleração, ainda se encontram no terreno negativo. Os bovinos, por 

exemplo, tiveram queda de preço de 1,02%, ante -0,85%, na prévia correspondente de fevereiro. 

Com essa sequência de taxas, a redução nos últimos 12 meses já perfaz 5,09%. Em contraste, nos 

12 meses encerrados em março de 2011, o preço médio desses animais acumulava elevação de 

32,80%.  

Outra importante diferença em relação a 2011 é o preço do etanol hidratado. Nos dois primeiros 

meses do ano passado, o combustível subiu 6,42%. No mesmo bimestre de 2012, a variação foi de 

-2,87%. A diferença interanual deve se ampliar nos meses à frente. Em março e abril de 2011, o 

etanol hidratado assinalou elevações superiores a 10% ao mês. Em 2012, embora a entressafra da 

cana-de-açúcar já se encontre em fase avançada, o que normalmente provoca aumentos, o preço 

do etanol hidratado nas usinas está 6,60% menor do que em dezembro. O movimento se estende 

ao anidro, cuja redução de 8,99%, igualmente medida no produtor, potencializa, pela mistura, 

novas reduções no preço da gasolina.  

Mas nem todos os ventos estão soprando a favor da desaceleração. Mais uma vez, são os serviços 

que impedem reduções mais pronunciadas na taxa inflacionária. O caso das mensalidades 

escolares é ilustrativo. De acordo com o IPCA, a variação acumulada no bimestre janeiro-fevereiro 

foi de 7,31%, a maior desde 2004. Em 2011, no mesmo período de mensuração, o aumento foi de 

6,61%. Essa aceleração, contudo, não se converteu em pressão adicional sobre o índice porque, 

como se sabe, os cursos regulares tiveram a ponderação diminuída desde janeiro, após a 

incorporação da nova POF ao cálculo do IPCA.  

Ao que parece, no curto prazo, o efeito da mudança de estrutura, que reduziu os pesos de outros 

serviços, predominará sobre as acelerações de preços. Essa predominância, todavia, pode ser 

temporária. Se os serviços apresentarem novas acelerações, e isso não pode ser descartado, 

especialmente em face do aumento do salário mínimo, é possível que em pouco tempo o bônus 

metodológico já não compense o fenômeno econômico. 

Salomão Quadros e André Braz 

5. Política Fiscal 

A divulgação dos limites de empenho das despesas no âmbito da reprogramação orçamentária 

divulgada em fins de fevereiro reservou surpresas tanto do ponto de vista do volume de 

contingenciamento quanto à sua forma. Não obstante o montante de R$ 55 bilhões estar abaixo 

do necessário (R$ 63,1 bilhões)1  para o cumprimento da meta de superávit primário sem a adoção 

                                                           
1 Maiores detalhes na edição de janeiro deste Boletim. 
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Tabela 5: Redução das Despesas Obrigatórias - Reprogramação 
Orçamentária 2012 (Em R$ milhões) 

 
Fonte: Ministério do Planejamento. Elaboração: IBRE/FGV. 

 

 

 

Rubricas LOA 2012 (a)
Decreto de 

Reprogramação (b)

Redução 

(b – a)

Subs ídios 10.578 5.420 5.158

Benefícios  Previdenciários 316.106 308.406 7.700

Complemento do FGTS 2.957 0 2.957

Fundos  FDA e FDNE 1.654 0 1.654

Benefícios  Ass is tencia is  (LOAS e RMV) 29.961 28.418 1.543

Despesas  do Banco Centra l 1.042 342 700

Doações  e Convênios 1.362 562 800

de alguma forma de “contabilidade criativa”, a maior surpresa deveu-se ao “corte” de R$ 20,5 

bilhões nas despesas obrigatórias ante os R$ 35 bilhões nos gastos de maior discricionariedade da 

União.  

Quanto a estes, os investimentos absorveram um corte de R$ 25 bilhões enquanto as despesas de 

custeio responderam por R$ 10 bilhões. De acordo com a análise da execução orçamentária dos 

investimentos públicos na edição de fevereiro deste Boletim, nos últimos cinco anos o volume de 

contingenciamento derivado da não execução da integralidade desses recursos é da ordem de R$ 

20 a R$ 25 bilhões. 

Nesse sentido, não há efetivamente um corte nos investimentos públicos, mas, sim, uma maior 

“destreza” do governo em conciliar as métricas fiscais com os objetivos político-legais do processo 

orçamentário. A morosidade da máquina e o estoque elevado de restos a pagar de investimentos 

contribuem sobremaneira para esse modelo. 

Quanto às despesas de custeio, a limitação de gastos com diárias, passagens e reformas de 

imóveis é insuficiente para absorver todo o contingenciamento programado. Contudo, o atraso no 

processo de liquidação de despesas como o pagamento de subsídios agrícolas e imobiliários deve 

garantir o ajuste nessa rubrica. 

Por fim, não obstante a promessa de 

contingenciar despesas obrigatórias 

constitua um contrassenso, os R$ 20,5 

bilhões derivados da reestimativa 

dessas despesas possuem pontos 

dúbios no que diz respeito à sua 

factibilidade, conforme exposto pela 

Tabela 5. 

Além disso, é importante relembrar que 

no início deste ano o Ministério do Planejamento enviou ofício à Comissão Mista de Orçamento 

solicitando uma revisão para cima de R$ 8 bilhões das despesas com benefícios previdenciários, 

assistenciais, abono e seguro-desemprego, justificando que estas estavam subestimadas no 

orçamento aprovado pela CMO. Entretanto, a revisão foi vetada pela CMO. Assim, a reestimativa 

de R$ 9,243 bilhões relativa às despesas com benefícios previdenciários e assistenciais é 

controversa e de difícil compreensão quanto aos fundamentos.  

No tocante aos subsídios — e a exemplo do que ocorreu no ano passado — a “economia” gerada 

dar-se-á através dos atrasos na liquidação dos pagamentos com subsídios do Programa de 

Sustentação do Investimento (PSI) e da equalização de juros para a agricultura familiar e custeio 

agropecuário. 
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Adicionalmente, os R$ 2,957 bilhões previstos para a complementação da atualização monetária 

do FGTS não significam uma “economia” real, pois, como a Lei Complementar no 101/012 não fixa 

prazo para o repasse dos recursos ao fundo, o que ocorrerá é um acúmulo de passivo que será 

pago no futuro pelo Tesouro.  

Nesse sentido, o ajuste fiscal anunciado é hesitante e inconsistente sob a ótica da contribuição 

que o setor público pode dar à demanda agregada e, por conseguinte, ao apoio à política 

monetária na contenção de pressões inflacionárias. Isso mesmo no cenário de cumprimento 

integral da meta de superávit primário. 

Gabriel Leal de Barros 

6. Setor Externo 

US$ 264 bilhões. Essa é a meta anunciada pelo governo para as exportações de 2012, um aumento 

de 3% em relação a 2011. Evidentemente, é um crescimento baixo quando comparado com o de 

2011, quando a variação foi de +27% em relação a 2010. A justificativa para a modesta meta é a 

piora nas condições do mercado internacional.  

Além de um cenário internacional desfavorável, a valorização do real voltou a preocupar. A taxa 

de câmbio real efetiva valorizou-se em 5,4% entre dezembro de 2011 e final de fevereiro do 

corrente ano (Anexo, Tabela A.2), e o governo já sinalizou que está disposto a adotar novas 

medidas de controle do ingresso de capitais, como a recente extensão para 3 anos do IOF 

incidente sobre empréstimos em moeda. No entanto, como a valorização do real não está 

inteiramente sob o controle governamental, outras medidas vêm sendo adotadas para atender 

aos pleitos de determinados setores produtivos. As principais foram: a redução do IPI para alguns 

produtos da linha branca; a inclusão de 100 produtos que podem ter sua tarifa de importação 

elevada temporariamente na TEC do Mercosul; procedimentos para facilitar a adoção de medidas 

antidumping; e a desoneração dos 20% devidos à Previdência da folha de pagamentos de salários 

para alguns setores.  

Se 2011 foi um ano em que a questão inflacionária pautou a agenda econômica, 2012 se inicia 

como o ano em que os rumos do câmbio e dos fluxos de comércio (e seus efeitos na indústria 

doméstica) tendem a dominar a agenda de preocupações do governo. E o que mostram os 

resultados da balança comercial até fevereiro? 

A queda nos preços das commodities (o índice de preços de commodities caiu 5,9% na 

comparação entre os trimestres setembro-novembro de 2011 e dezembro-fevereiro de 2012; ver 

Tabela 6), o menor crescimento da China, as condições econômicas desfavoráveis na maior parte 

                                                           
2 A Lei Complementar nº 101, de junho de 2001, instituiu o pagamento de 10% sobre o montante de todos os 

depósitos devidos durante a vigência do contrato de trabalho pelos empregadores em caso de demissão sem justa 

causa. 
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Gráfico 10: Balança Comercial  
(dados com ajuste sazonal em US$ milhões, de jan/11 a fev/12) 

 
Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IBRE/FGV. 
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Tabela 6: Variação do Índice de Preços de Commodities IBRE  
(com ajuste sazonal, em %) 

 
Fonte e Elaboração: IBRE/FGV. 

 

 

 

Total Agrícola Minerais Combustíveis
Preços -5,9 -6,7 2,0 -9,6

Quantidade -4,9 -4,4 2,6 -6,3

Variação (%) Dez.11-Fev.12/Set-Nov.11

da Europa e uma leve recuperação da economia estadunidense influenciaram os resultados da 

balança para o primeiro bimestre do ano. 

Assim, as exportações aumentaram 

7% na comparação do primeiro bimes-

tre de 2012 e 2011 (igual comparação 

entre os anos de 2011 e 2010 revela 

aumento de 36%). Um fato que não 

ocorria desde 2008 é que a maior 

contribuição para o aumento das 

exportações veio das manufaturas (48%), seguida das semimanufaturas (27%) e, por último, dos 

produtos básicos (16%). Com isso, a participação destes últimos, que vinha numa tendência 

crescente, caiu de 44% para 41% entre os primeiros bimestres de 2011 e 2012. 

Os dados dessazonalizados mostram 

que após caírem desde novembro de 

2011, as exportações se recuperaram 

em fevereiro (ver Gráfico 10), quando 

os EUA passaram a China como princi-

pal mercado dos produtos brasileiros. 

As exportações aumentaram 38% para 

os EUA e 0,3% para a China. As impor-

tações, por sua vez, aumentaram 11% 

na comparação dos primeiros bimes-

tres. Os maiores aumentos foram nas 

importações de combustíveis (25%) e 

bens de consumo não duráveis (23%). 

Matérias-primas e bens intermediá-

rios aumentaram apenas 6%, o que pode ser devido ao baixo nível de atividade da indústria. Na 

série dessazonalizada, as importações caem desde dezembro (ver Gráfico 10). 

Os resultados da balança comercial mostram que a menor participação dos básicos se traduz num 

ritmo de crescimento menor das exportações. Mas não se deve depositar muita esperança no 

desempenho das manufaturas, pois o resultado deste começo do ano foi atípico: exportação de 

uma plataforma de perfuração e aumento no valor exportado dos óleos combustíveis em 56% 

(sendo os EUA um mercado importante).  

Dadas as recentes medidas, o que ainda pode ser feito? É preciso ter cautela com as medidas de 

controle de capital, pois a volatilidade cambial tem sido a marca dos últimos meses. Quanto às 

exportações, o debate volta para o tema do custo Brasil — medidas de desoneração tributária, 

infraestrutura, desburocratização, entre outras. Nas importações, o uso dos instrumentos já 

existentes de defesa comercial deve ser suficiente, caso não se queira retroceder ao “velho 
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protecionismo”. Nesse sentido, por exemplo, alguns setores podem receber salvaguardas 

temporárias com compromissos de aumento de produtividade. 

Lia Valls Pereira 

7. Panorama Internacional 

Um verdadeiro “tsunami” monetário. Foi assim que a presidente Dilma caracterizou a expansão 

monetária sincronizada dos principais bancos centrais, incluindo as operações de empréstimos de 

3 anos do BCE para o sistema bancário europeu. No total, as operações do BCE de dezembro e 

final de fevereiro somaram € 1 trilhão. Mas, afastados os riscos de uma crise bancária 

devastadora, começam a surgir críticas apontando os riscos dessas operações. 

Além da fragilização do balanço do BCE, que aceitou ativos de qualidade duvidosa como 

contraparte dos empréstimos, há problemas relacionados aos incentivos induzidos pela iniciativa. 

A taxa de 1% cobrada sobre os empréstimos, e os rendimentos bem mais elevados dos papéis 

soberanos da Itália e da Espanha, por exemplo, criam uma oportunidade irresistível para o carry 

trade. Os bancos se financiam de forma barata e, em muitos casos, usam parte desses recursos 

para comprar títulos dos países que ainda apresentam elevado grau de vulnerabilidade. Essa 

vulnerabilidade ficou evidente na recente declaração do primeiro-ministro espanhol, Mariano 

Rajoy, que, logo após a reunião de cúpula europeia no final de fevereiro, anunciou que seu país 

não cumprirá a meta de déficit estabelecida para este ano, de 4,4% do PIB. Em vez de reduzir o 

rombo nas contas públicas em pouco mais de 4 pontos percentuais do PIB, irá diminuí-lo dos 8,5% 

de 2011 para 5,8% em 2012. A declaração é realista e revela as dificuldades de executar ajustes 

durante recessões. 

É inevitável concluir que, mais cedo ou mais tarde, o desempenho de alguns países voltará a 

assombrar os investidores. Quando isso ocorrer, gerando uma nova onda de elevação dos 

rendimentos dos títulos soberanos, o temor em relação à solidez dos bancos retornará. E aí, o que 

fará o BCE? Mais LTRO (Long Term Refinancing Operations)? Restituirá o SMP, o programa de 

compra de títulos no mercado secundário, que está paralisado desde a introdução da LTRO? A ver. 

Se o BCE ainda não teve tempo de refletir sobre os riscos potenciais da LTRO, no Fed a situação é 

diferente. Há um grande debate sobre a eficácia e a relevância de uma nova rodada de 

Quantitative Easing para sustentar a recuperação. Num discurso recente, Dennis Lockhart, 

presidente do Fed de Atlanta e membro votante do FOMC, disse que os canais de crédito nos EUA 

ainda continuam muito disfuncionais, que a economia americana perdeu, temporariamente, a 

capacidade de responder eficientemente à política de juros, e que rodadas adicionais de QE 

devem ser tratadas com enorme cautela. James Bullard, do Fed de St. Louis, expressou 

preocupações com a evolução da inflação – os núcleos do CPI estão altos, apesar do arrefecimento 

do índice cheio –, sobretudo com os estragos que a elevação dos preços da gasolina ainda podem 

trazer. Bernanke, embora ainda cauteloso com a retomada recente da economia americana, uma 
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postura justificada pelos dados fracos de consumo e renda do início de 2012, afastou a 

possibilidade de um QE iminente.  

Em meio ao “tsunami” monetário do mundo avançado, a China, que terá uma alternância de 

comando este ano, tem se mantido longe do debate sobre a suposta guerra cambial. As reuniões 

anuais do partido acabam de definir as metas para a política econômica de 2012, e avaliam o 

andamento das reformas estruturais. Os objetivos para a inflação foram mantidos, isto é, a “meta” 

é ter uma variação dos preços de 4% em 2012. A meta de crescimento, entretanto, foi reduzida de 

8% para 7,5%, o que não quer dizer que as autoridades vão deixar a atividade continuar se 

desacelerando rapidamente – os 7,5% devem ser interpretados com um piso. Quanto às reformas, 

há um reconhecimento de que é preciso avançar na transformação do modelo de “capitalismo 

estatal” chinês, conforme recente relatório do Banco Mundial encomendado pelas autoridades do 

país. Evidentemente, não é uma coincidência que o relatório tenha sido preparado para essas 

reuniões, que antecedem a troca de poder programada para novembro. 

Monica Baumgarten de Bolle 

8. Observatório Político 

Como e por que o Governo Conseguiu Aprovar o Fundo de Pensão dos Servidores Públicos 

Federais? 

Para a surpresa de muitos, o governo conseguiu aprovar na Câmara dos Deputados o projeto de 

lei que cria o fundo de pensão dos servidores públicos federais— Funpresp. A surpresa se justifica 

pelo massivo apoio do PT à proposta que cria o fundo de previdência complementar, em que pese 

a histórica oposição de seus membros à iniciativa. Na realidade, o PT, que vinha boicotando a 

viabilização de uma reforma desse tipo desde o início da década de 1990, votou de forma coesa e 

disciplinada, gerando uma maioria folgada de 318 votos a favor (com o apoio do PSDB) e 134 

votos contra, vindos, principalmente, do PDT, do DEM e do PSOL. Ou seja, se a base do governo 

rachou, a oposição também não se comportou de forma coesa, e isso é que levou à vitória do 

governo. O projeto agora segue para a apreciação do Senado antes da sanção presidencial. Não 

são antevistas dificuldades nessa área, dada a folgada maioria da coalizão governamental no 

Senado. Entretanto, o PMDB poderá se utilizar dessa oportunidade e condicionar o seu apoio no 

Senado a um tratamento mais proporcional ao seu peso no Congresso. 

Mas, voltando à questão anterior, a que se deve, nesse momento, tal comportamento contrário à 

preferência histórica do PT? Para além dos argumentos racionais de reduzir os gastos da União 

com a aposentadoria do funcionalismo federal, que só no ano passado gerou um déficit de R$ 60 

bilhões para gerar benefícios para 955 mil servidores inativos (quase duas vezes maior do que o 

déficit com a previdência privada, que foi de R$ 36 bilhões mas custeia R$ 29 milhões de 

beneficiários), o que mais justificaria o sucesso dessa iniciativa do Executivo? 

A Constituição de 1988 consolidou a ideia de que um presidente para governar em um ambiente 

multipartidário fragmentado necessita de mecanismos de controle de agenda e de elementos 
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unilaterais e discricionários de governo. Para tanto, o Legislativo decidiu delegar uma série de 

poderes e prerrogativas que fizeram do presidente o ator preponderante no processo decisório, e 

com capacidade de compensar possíveis perdas que outros atores pudessem vir a ter, em troca de 

apoio político no Congresso. A institucionalização desse jogo legítimo de trocas políticas entre o 

Executivo e o Legislativo tem proporcionado ao chefe do Executivogrande latitude na formação e 

sustentabilidade de governos de coalizão com alta capacidade de exercer a agenda 

governamental. 

Essas prerrogativas institucionais, entretanto, já existiam não apenas para o atual governo, mas 

também nos anteriores pós-Constituição. Portanto, poderes e prerrogativas unilaterais seriam 

elementos necessários, mas talvez não suficientes, para justificar essa mudança até certo ponto 

radical no comportamento do PT. Quais seriam, então, os outros elementos de persuasão nesse 

contexto?  

Atualmente, o servidor contribui para a previdência com 11% sobre o salário e a União com 22%, o 

que garante ao funcionalismo público se aposentar com o mesmo salário da ativa. Em seu formato 

atual, o texto que cria o Funpresp estabelece um teto para a aposentadoria dos servidores 

federais equivalente ao do INSS, fixado atualmente em R$ 3.916,20. Quem quiser receber mais do 

que esse valor terá que aderir ao fundo de previdência complementar e contribuir com o valor 

que desejar. A União dará contrapartida equivalente à contribuição do servidor, até o limite de 

8,5% do vencimento mensal. Logo, uma possível explicação para a aceitação pelo PT seria a 

postergação dos custos de contribuição desse novo fundo, que recairiam apenas sobre as 

gerações futuras, as quais, possivelmente, responsabilizariam o governante de então, e não o 

atual. 

Entretanto, outra chave para o entendimento desse aparente paradoxo entre ideário passado e 

prática contemporânea talvez esteja localizada nos potenciais ganhos de administração do fundo. 

É importante lembrar o grande apetite revelado pela ascendência de importantes lideranças 

nacionais do PT na Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ). Ou seja, o que 

estaria em jogo seria o acesso e influência no processo decisório da alocação de recursos do novo 

fundo dos servidores públicos, que teria o potencial de ser ainda maior do que os outros fundos 

de pensão. 

Carlos Pereira 

9. Em Foco IBRE 

Cenário Macroeconômico 

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

Nacionais do quarto trimestre de 2011. A apresentação seguinte tem início pelo cenário 

internacional para, em seguida, discutir os principais impactos sobre a economia doméstica. 
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Gráfico 11: Contribuição para o Crescimento do PIB 
(variações acumuladas em quatro trimestres, em %) 

 

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 
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Projeções Internacionais 

O segundo semestre de 2011 foi marcado por agudo agravamento da crise internacional. No 

entanto, no começo deste ano, houve uma melhora significativa nos mercados. Em primeiro lugar, 

as operações de liquidez do BCE para o sistema bancário reduziram os spreads dos títulos 

soberanos, bem como eliminaram a possibilidade de crise bancária sistêmica.  Em segundo lugar, 

os dados recentes da economia americana têm surpreendido positivamente. E, finalmente, o Fed 

sinalizou que manterá a taxa de juros zerada até 2014. 

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

Para a economia americana a taxa de crescimento esperada para este ano é de 2,2% (ante 1,4%). 

Para a zona do euro o cenário é de uma redução de 1,0 % do PIB em 2012 (previsão anterior: -

0,5%). Em relação à China, a revisão foi menos significativa de 8,2% para 8,0%. 

Consequentemente, a queda generalizada na aversão ao risco contribui para uma recuperação nos 

preços de ativos em geral, com destaque para as commodities. Contudo, ainda esperamos uma 

queda nos preços desses bens em relação a 2011. 

Cenário Doméstico 

Para 2012 não esperamos um crescimento muito elevado para a economia brasileira. O baixo 

carregamento estatístico para este ano, de 0,3%, reduz um pouco mais a nossa previsão de 

crescimento: de 3,1% para 3,0%.3   

A indústria deverá mostrar recuperação moderada, crescendo 2,6% — ou seja, um valor superior 

ao registrado em 2011, de 1,6%. Em relação ao setor de serviços, a previsão foi mantida em 3,2%. 

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

principais componentes de sustentação do crescimento. A previsão é de que em 2012 o consumo 

das famílias aumentará 3,9% e que os 

investimentos em capital fixo cresce-

rão 5,9%. Além disso, o setor externo 

continuará a contribuir negativamente 

para o crescimento do PIB, mas em 

uma magnitude menor, como indica o 

Gráfico 11. 

Apesar da deterioção da atividade 

econômica, a inflação atingiu o teto 

da meta de 6,5% em 2011. No entan-

to, se a nova ponderação  do IPCA 

fosse utilizada para calcular a inflação 

no ano passado, a taxa anual seria em 

                                                           
3 O carregamento estatístico de 2010 e 2011 foi de 3,7% e de 1,6%, respectivamente. 
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Tabela 7: Inflação e Seus Componentes Desagregados* (%) 

 

* As taxas de inflação para os anos de 2009,2010 e 2011 consideram os valores 
divulgados pelo IBGE. 

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

INFLAÇÃO E POLÍTICA MONETÁRIA 2009 2010 2011 2012
IPCA - IBGE (%) 4.3 5.9 6.5 5.2
    IPCA - Livres (%) 4.3 7.1 6.9 5.5
        IPCA - Serviços* (%) 6.9 8.1 9.8 8.6
        IPCA - Bens Ex. Alimentação (%) 2.9 3.4 3.5 2.9
        IPCA- Alimentação Domiciliar(%) 0.9 10.7 5.4 3.1
    IPCA  - Administrados (%) 4.5 3.1 5.6 4.2

IPCA Ex-Alimentação Domiciliar (%) 4.9 5.1 6.7 5.5
Taxa Selic (final de período - %) 8.75 10.75 11.00 9.00

Gráfico 12: Saldos Anuais em Transações Correntes (US$ bi) 

 Fontes: Bacen, SECEX/MDIC e IBGE.. Elaboração: IBRE/FGV. 
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torno de 6,0%, ou seja, temos algum alívio para este ano derivado por essa alteração 

metodológica. 

Outra alteração metodológica que apresentamos nesta edição é a nova definição da inflação de 

serviços, que inclui corretamente alimentação fora de casa, passagens aéreas, entre outros itens 

com baixo peso no indicador. Desta forma, a inflação de alimentos contém apenas a inflação 

domiciliar que depende, em grande medida, do comportamento dos preços internacionais e da 

taxa de câmbio. 

E como fica a inflação em 2012? 

Diante da desaceleração dos preços 

internacionais de commodities agrí-

colas, a inflação de alimentação do-

miciliar deverá recuar para 3,1%, 

após registrar 5,4% em 2011. A defla-

ção de bens duráveis que ocorre des-

de abril de 2011 tem contribuído pa-

ra manter a inflação do grupo bens 

manufaturados excluindo alimenta-

ção em patamares inferiores ao 

centro da meta de inflação. Estimamos que a inflação deste agrupamento fique em torno de 3,0%, 

ante 3,5% em  2011. Adicionalmente, a inflação de preços administrados também deverá crescer 

4,2%, após atingir 5,6% no ano passado. Ou seja, em torno de dois terços do índice IPCA deverão 

registrar valores abaixo do centro da meta de 4,5% (ver Tabela 7). 

No entanto, apesar de projetarmos 

uma inflação de serviços menor este 

ano em relação ao ano anterior, o 

valor esperado de 8,6% ainda conti-

nua muito superior ao valor de 4,5%. 

Enquanto a inflação deste agrupa-

mento não retomar às taxas registra-

das antes de 2010 (sistematicamente 

abaixo de 7,0%), dificilmente tere-

mos uma inflação permanentemente 

em torno de 4,5%. Com estas infor-

mações, a inflação cheia deverá atin-

gir 5,2% em 2012, mas, excluindo a 

inflação domiciliar, este valor é de 

5,5%. 

De qualquer forma, o cenário é que o Banco Central continuará com a política de afrouxamento 

monetário e a taxa Selic atingirá 9,0% ao final de 2012. Isso implica que o trade-off entre 



22 |   

 

 

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

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

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

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

na perspectiva de crescimento mundial, estima-se para essa conta um saldo de US$ 14 bilhões em 

2012, o mesmo valor estimado no nosso Boletim anterior. O déficit em transações correntes como 

proporção do PIB, por sua vez, foi mantido em 3,0% em 2012 (ver Gráfico 12). 

Quais são os riscos para o cenário atual? 

Os desdobramentos recentes do cenário mundial têm contribuído para reduzir a probabilidade de 

ocorrência de uma crise mais profunda na Europa, com default desordenado de países da periferia 

da Zona do Euro, algo que poderia acarretar uma crise bancária e de confiança mais severa. Se 

este cenário ocorrer a economia mundial passará por nova recessão, o que reduziria o 

crescimento da China para 7,0% em 2012 e geraria quedas expressivas nos preços das 

commodities, com efeitos dramáticos sobre a economia brasileira. 

Existem outros riscos associados ao cenário atual?  Na nossa avaliação, sim. Um risco relevante 

para a economia brasileira é o da não recuperação da indústria de transformação, apesar dos 

estímulos monetários, fiscais e creditícios, impactando negativamente o crescimento. Como 

discutido na seção em Foco de fevereiro de 2012, o aumento do custo unitário do trabalho 

medido por uma cesta de moedas cresceu 122% nos últimos 9 anos, implicando forte queda na 

competitividade da produção manufatureira. E sem dúvida, os problemas estruturais do setor não 

poderão ser solucionados no curto prazo.  

A retomada do crescimento fundamentada no crescimento da demanda doméstica sem 

contrapartida da oferta pode aprofundar desequilíbrios na economia brasileira, com efeitos 

deletérios sobre o crescimento potencial. 

 Silvia Matos 

  



23 |   

 

 

Tabela A.1: Evolução da Taxa de Desemprego (Regiões Metropolitanas, % da PEA), do Saldo 
Dessazonalizado de Admissões Menos Desligamentos (Média Móvel 3 meses, em 

milhares), Taxa de Rotatividade (Por 1000 trabalhadores) 

 

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

Nov-11 Dez-11 Jan-12 Fev-12*

Taxa de Desemprego
1

Observada 5,2 4,7 5,5 5,6

Dessazonalizada 5,7 5,8 5,8 5,8

Saldo de Admissões menos Desligamentos
2

Observada 43 -408 119 -

Dessazonalizada 88 137 2 -

Taxa de Rotatividade
2

Observada 4,2 4,0 4,4 -

Dessazonalizada 4,4 4,4 4,4 -

Tabela A.2: Índice da Taxa de Câmbio Efetiva Real 

 

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

Estados 

Unidos
Japão Argentina China

Zona do 

Euro

Reino 

Unido

Índice da Taxa 

Efetiva 

Jan/2011=100

jan-11 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

fev-11 100,0 98,6 98,3 99,7 101,3 101,1 100,2

mar-11 100,5 99,1 97,0 97,1 103,6 101,1 100,8

abr-11 97,7 93,5 92,7 93,2 102,8 98,7 98,2

mai-11 99,9 97,4 94,6 94,2 103,3 100,3 99,8

jun-11 98,6 97,0 94,3 94,8 102,6 98,6 99,0

jul-11 97,7 97,4 93,3 96,1 101,0 97,3 98,3

ago-11 98,5 101,7 94,8 97,1 102,7 100,0 99,9

set-11 107,5 110,8 103,2 106,4 107,4 103,1 107,0

out-11 106,8 111,0 104,1 108,4 108,0 105,7 107,5

nov-11 107,7 110,1 104,5 109,1 107,4 106,6 107,7

dez-11 110,0 113,1 107,5 113,0 107,4 108,5 109,5

jan-12 107,5 111,4 105,6 112,5 103,3 105,6 106,7

fev-12 103,1 105,1 101,9 108,8 102,1 103,7 103,6

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

 

Elaboração: IBRE/FGV. 

CENÁRIO EXÓGENAS INTERNACIONAIS 2009 2010 2011E 2012E

CRESCIMENTO  - PIB (%)

Mundo* -0,5 5,0 3,8 2,8

EUA -2,6 2,8 1,8 2,2

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

Japão -6,3 3,9 -0,3 1,5

China 9,2 10,3 9,2 8,0

COMÉRCIO E PREÇOS DE COMMODITIES (%)

Quantum do Comércio Mundia l -12,6 14,9 5,6 -0,3

Commodities  Metál icas -19,2 48,2 13,5 -11,6

Commodity  Al imentação  -14,7 11,5 19,7 -2,0

CENÁRIO EXÓGENAS DOMÉSTICAS 2009 2010 2011 2012E

Taxa de Juros  (fina l  do período) 8,75 10,75 11,00 9,00

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

Preço das  Exportações   (%) -13,4 20,5 23,2 -3,7

Preço das  Importações   (%) -11,3 3,9 14,3 -0,5

Risco País  (média  de período) 300 207 192 184

Superávit Primário como % PIB 2,1 1,9 3,2 2,6

Inflação de Preços  Adminis trados   (%) 4,7 3,1 6,2 4,2

Inflação Al imentação  Domici l iar (%) 0,9 10,7 6,8 3,1
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Tabela A.4: Cenário Consolidado para 2012 – Variáveis Endógenas 

 

Elaboração: IBRE/FGV. 

ATIVIDADE 2009 2010 2011 2012

PIB (%) -0.3 7.5 2.7 3.0

    Agropecuária (%) -3.1 6.3 3.9 3.0

    Indústria (%) -5.6 10.4 1.6 2.6

    Serviços (%) 2.1 5.5 2.7 3.2

    Consumo Privado (%) 4.4 6.9 4.1 3.9

    Consumo da Adm. Pública (%) 3.1 4.2 1.9 2.5

    Investimento (FBCF) (%) -6.7 21.3 4.7 5.9

    Exportações (%) -9.1 11.5 4.5 5.1

    Importações (%) -7.6 35.8 9.7 7.2

Produção Industrial - IBGE (%) -7.4 10.5 0.3 1.4

INFLAÇÃO E POLÍTICA MONETÁRIA

IPCA - IBGE (%) 4.3 5.9 6.5 5.2

    IPCA - Livres (%) 4.3 7.1 6.9 5.5

        IPCA - Serviços* (%) 6.9 8.1 9.8 8.6

        IPCA - Bens Ex. Alimentação (%) 2.9 3.4 3.5 2.9

        IPCA- Alimentação Domiciliar(%) 0.9 10.7 5.4 3.1

    IPCA  - Administrados (%) 4.5 3.1 5.6 4.2

IPCA Ex-Alimentação Domiciliar (%) 4.9 5.1 6.7 5.5

Taxa Selic (final de período - %) 8.75 10.75 11.00 9.00

SETOR EXTERNO

Balança Comercial (US$ bi) 25 20 30 14

    Exportações (US$ bi) 153 202 256 263

    Importações (US$ bi) 128 182 226 249

Corrente de Comércio (% PIB) 18 18 20 20

Déficit em serviços e rendas (US$ bi) 53 70 85 95

Saldo em conta-corrente (US$ bi) -24 -47 -52 -77

Saldo em conta-corrente (% PIB) -1.5 -2.2 -2.1 -3.0
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