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Recuperação lenta joga para o segundo semestre a responsabilidade 

pelo crescimento de 2012 

O cenário econômico das últimas semanas foi dominado por dois conjuntos de dados bastante 

distintos. Por um lado, foi pródigo em boas notícias. Primeiro, no front da inflação, começando 

pela divulgação do IPCA-15 e, depois, com a confirmação do resultado surpreendente para o mês 

inteiro. As boas novas nessa área levaram diversos analistas a apostar mais fortemente na 

aceleração das reduções na taxa SELIC no restante do ano, apostas renovadas após declarações 

das autoridades monetárias, a serem confirmadas, ou não, no comunicado após a reunião do 

COPOM, em 18 de abril.  

O baixo aumento do IPCA em março fez com que esse índice acumulasse variação de apenas 

1,22% no primeiro trimestre (a mais baixa desde 2000). Isso permitiu que a taxa em 12 meses 

recuasse mais de dois pontos percentuais desde setembro passado, situando-se agora em 5,24%. 

Outra surpresa foi a queda de preços do grupo vestuário, que fugiu completamente do padrão 

sazonal segundo o qual a taxa de março é positiva pelo efeito das novas coleções e a de fevereiro, 

negativa, em razão das promoções típicas do período que antecede o fim do verão. O movimento 

de baixa do IPCA deve prosseguir em abril, tendo essa dinâmica sido em grande medida 

incorporada aos cenários elaborados pelo BC nos Relatório de Inflação.  

Às boas notícias no que se refere à inflação no curto prazo se somaram as da manutenção do 

desemprego em taxas ineditamente baixas, ao lado de crescimento firme dos rendimentos de uma 

população ocupada que se expande continuamente. Para completar, a área fiscal acumulou 

resultados bastante positivos no primeiro trimestre do ano, mercê de um regime tributário em 

que as receitas são fortemente elásticas em relação à expansão das rendas, das vendas e das 

finanças. No todo, o quadro fiscal segue o padrão analisado em Boletins anteriores. O destaque 

continua a ser o manejo da política fiscal pelo uso dos Restos a Pagar de modo a cumprir 

integralmente a meta de superávit primário, objetivo que nos parece exequível a partir dos 

resultados recentes, calcados na pujança das receitas. 

O setor externo, ainda na toada positiva, não aparenta sentir de maneira apreciável o lento 

crescimento nos EUA e na Europa, como se depreende dos resultados da balança comercial do 

primeiro trimestre deste ano. E nem mesmo se ressente da turbulência financeira por que passa o 

velho continente. Com efeito, apesar da redução nos ritmos de crescimento das exportações e das 

importações, os valores atingiram o pico da série histórica naquele trimestre. Além disso, houve 
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aumento no valor da cesta das principais commodities de exportação em comparação com o 

mesmo trimestre do ano passado. Nosso índice de preços das 23 principais commodities 

exportadas, aliás, subiu em todos os grupos entre fevereiro e março na série com ajuste sazonal, 

confirmando a recuperação dos preços das commodities neste ano. As perspectivas são 

moderadamente otimistas para o restante do ano. As autoridades, inclusive, adotaram medidas 

restritivas do ingresso de certos tipos de recursos pela conta de capital. Isso tem a implicação de 

que as perspectivas para o déficit em transações correntes não assustam. 

Por outro lado, a face ruim do quadro macro: a recuperação da atividade industrial de fevereiro e 

os resultados das sondagens da indústria para março confirmaram as suspeitas dos que acreditam 

que o nível de atividade tem cada vez menos apoio na indústria de transformação. Como vem 

ocorrendo há algum tempo, o dinamismo econômico vem sendo calcado em atividades como o 

comércio — crescentemente suprido por produtos importados —, indústria da construção e um 

conjunto selecionado de serviços, conjunto esse onde têm destaque os financeiros que, como o 

comércio e a construção, vêm sendo amplamente beneficiados pela expansão do crédito. 

E é aí que surge uma primeira incerteza, pois nem tudo são flores nas perspectivas de curto e 

médio prazo de algumas dessas atividades. Os sinais de diminuição no ritmo de compras e 

aumento da inadimplência, por exemplo, colocam em dúvida a possibilidade de continuar a 

expansão do crédito às taxas até recentemente registradas, malgrado os esforços do governo em 

reforçar a oferta de crédito dos bancos oficiais e as iniciativas visando a redução dos juros ao 

consumidor por parte desses bancos.  

Além disso, como se sabe, a demanda por bens duráveis de consumo, que alimentou boa parte do 

crescimento na fase que parece ter se encerrado em 2011, obedece a ciclos de compras onde a 

“saturação” do consumo das famílias, dadas as condições de renda e crédito, ameaça um modelo 

que tem precisamente na demanda interna seu principal sustentáculo. Medidas de política 

industrial recentemente adotadas visam precisamente canalizar para os produtores no país os 

benefícios dessa expansão da demanda. 

Tudo isso considerado, já vem sendo aceito que não se deve esperar muito quanto à recuperação 

mais rápida do nível de atividade nestes meados do primeiro semestre. As expectativas se voltam 

então para o segundo quando, presumivelmente, experimentaremos uma expansão mais firme da 

indústria. Parte do moderado otimismo subjacente a esse quadro tem apoio no ativismo 

governamental representado pelas medidas de política industrial recém divulgadas. Ainda assim, 

para que 2012 termine com crescimento da ordem de 4%, como esperado pelo governo, será 
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preciso que o crescimento no segundo semestre seja muito mais forte do que o experimentado na 

recuperação do começo de 2010.  

Ao otimismo do primeiro trimestre contrapõe-se o receio de que o quadro inflacionário reverta no 

segundo semestre, sob pressão dos fortes aumentos da renda e do salário mínimo e de seus 

efeitos sobre uma demanda por serviços já aquecida em face de uma oferta inelástica a curto 

prazo. Resta por saber qual seria a reação do BC se a inflação acelerar demais, especialmente se o 

quadro internacional não prosseguir tão deflacionário como vem sendo desde o ano passado. 

Esses comentários refletem nossa avaliação quantitativa de que a recuperação diagnosticada em 

edições anteriores deste Boletim progride, mas em marcha mais lenta do que antevíamos. A 

média móvel trimestral do nosso Indicador de Atividade Econômica (IAE), que antecipa o PIB, 

atingiu 0,7% em fevereiro, mas estimativas preliminares para março apontam para um valor um 

pouco menor. Assim, nossa previsão para o PIB do primeiro trimestre é de 0,6% sendo que a taxa 

acumulada em 12 meses permanecerá em 2,1% (mesmo valor de fevereiro), ante 2,7% em 

dezembro passado. Já nosso Indicador Mensal do Investimento (IMI), que antecipa a FBCF das 

Contas Nacionais Trimestrais, continua apontando para um resultado ruim no início deste ano: a 

série de taxas acumuladas em 12 meses mostra um recuo de 3,9% em janeiro para 2,9% em 

fevereiro, adicionado incerteza sobre a recuperação da oferta agregada.  

Ainda com relação à tão esperada recuperação da indústria, nossos indicadores sinalizam para 

alguma retomada à frente, mas ainda muito modesta para justificar otimismo. O Indicador de 

Produção Prevista do IBRE está quase estagnado, apesar da suave melhora do Índice de Confiança 

da Sondagem Industrial. Isso nos levou a projetar para março uma taxa de crescimento de 0,8% 

para a indústria geral e para a de transformação, depois dos 1,3% de fevereiro. A boa notícia aqui 

é que a indústria de transformação voltará a contribuir positivamente para o PIB no primeiro 

trimestre deste ano, algo que não ocorria há um ano. 

Contrastando com a mediocridade desse quadro, a atividade no comércio continua crescendo em 

ritmo acelerado. Isso se deve ao aquecimento do consumo doméstico e implica crescente 

vazamento das compras para o exterior, tendência dificilmente modificável pelas medidas de 

política industrial recém divulgadas. As sondagens do IBRE, aliás, mostram que se acelerou a 

recuperação da confiança empresarial em março, sendo que o maior avanço ocorreu 

precisamente no comércio, seguido pela construção e pelo setor de serviços. No setor de 

construção, em particular, o índice de confiança avançou pelo terceiro mês consecutivo em março. 

O mesmo comportamento caracteriza o Índice de Confiança do Consumidor, que avançou pelo 
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segundo mês consecutivo em março e consolidou a fase de aceleração iniciada em setembro do 

ano passado. 

Na origem desses movimentos encontra-se um mercado de trabalho estável e com níveis 

baixíssimos de desemprego. Apesar disso, observa-se modesta desaceleração na geração de 

empregos formais, onde o desempenho mais fraco foi puxado pela queda nas contratações do 

comércio e da agropecuária. Neste último caso, devido a claros componentes regionais: a seca na 

região Nordeste. 

Nosso Panorama Internacional destaca que há pelo menos dois fatores no horizonte que podem 

provocar uma mudança de visão nos mercados: primeiro, a incorporação nas análises dos cenários 

para a atividade americana em 2013, diante de uma campanha política que promete ser carregada 

de ameaças fiscais; segundo, o continuado impasse na situação econômica da Espanha e de 

Portugal. Na China, por outro lado, depois das evidências de desaceleração, existem sinais de que 

a indústria voltou a se expandir em março. 

Nosso Observatório Político desta edição analisa o uso do apelo direto ao público por parte da 

presidente Dilma para lidar com o Legislativo, baseado na popularidade do chefe do Executivo, em 

oposição a mecanismos de barganha. O texto argumenta que privilegiar as relações diretas com o 

público e, ao mesmo tempo, negligenciar a relação com os partidos e o Congresso em um 

ambiente altamente fragmentado, como o brasileiro, pode criar animosidades crescentes entre os 

aliados da coalizão governamental. 
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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-mar/12. 

**Período de mar/10 a fev/12. 

Fonte: IBGE e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV. 
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A projeção do IBRE para o crescimento 

do PIB no primeiro trimestre é de 0,6% 

 

 

1. Atividade Econômica 

A economia brasileira segue em recuperação, 

mas em ritmo bastante moderado. Apesar da 

média móvel do Indicador de Atividade Econô-

mica (IAE) do IBRE/FGV ter atingido 0,7% em 

fevereiro (ver Gráfico 1), as estimativas prelimi-

nares para março apontam para um valor um 

pouco menor, de 0,6%, que é a nossa previsão 

para o PIB do primeiro trimestre de 2012. Com 

essa previsão, a taxa acumulada em 12 meses 

deve permanecer em 2,1% em março, o mesmo 

valor registrado 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 — continua 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 3,9% em janeiro para 

2,9% em fevereiro (ver Gráfico 2). 

Já o resultado da produção industrial de feverei-

ro surpreendeu positivamente ao revelar au-

mento de 1,3% em relação ao mês anterior. 

Além disso, o IBGE revisou para cima o resultado 

de janeiro de -2,3% para -1,5%. Com a divulga-

ção de fevereiro, o crescimento da média móvel 

trimestral da indústria de transformação tornou-

se positivo (0,5%), algo que não acontecia desde 

maio de 2011. 

O bom desempenho de fevereiro ocorreu em todas as categorias de uso, exceto na de bens de 

consumo de duráveis: o setor de bens de capital cresceu 5,7% na margem; a produção de bens 

intermediários, 2,3%; a produção de bens de consumo semi e não duráveis, 1,0%; a de bens 

duráveis recuou 4,3% (ver Tabela 1).   

Os indicadores do IBRE sinalizam alguma retomada à frente, mas ainda muito modesta. Mesmo 

com a ligeira melhora do Índice de Confiança da Sondagem Industrial do IBRE — no primeiro 

trimestre de 2012 a confiança aumentou 1,5% com relação ao último trimestre de 2011 —, o 

Indicador de Produção Prevista está quase estagnado. Para março, a projeção preliminar é uma 
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Gráfico 4: Nível de Atividade no Comércio de Duráveis: PMC – 
IBGE vs. IAC – Serasa* 
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Gráfico 5: Nível de Atividade no Comércio de Semi e Não Duráveis: 
PMC – IBGE (eixo esq.) vs. IAC – Serasa (eixo dir.)* 

 
*Percentuais de crescimento acumulados em 12 meses em relação aos 12 meses 

anteriores. 

Fonte: IBGE e Serasa. Elaboração: IBRE/FGV. 
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Gráfico 3: Produção Física e Indicador da Sondagem da 
Indústria de Transformação (taxas de crescimento qoq - %) 

 

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

 
 

*Dados com ajuste sazonal. **Dados sem ajuste sazonal. 

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 

Dez/11 Jan/12 Fev/12 Dez/11 Jan/12 Fev/12

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

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

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

Categorias de Uso

Bens de capital 3,7 -16,1 5,7 -0,1 -13,1 -16,0 -1,0

Bens intermediários 0,2 -2,4 2,3 -0,7 -2,5 0,4 -0,3

Bens de consumo 1,4 -0,1 -0,2 -2,0 -0,4 -5,4 -1,8

Bens  de consumo duráveis 6,3 -3,3 -4,3 -5,7 -7,7 -22,1 -6,1

Semiduráveis  e não duráveis 0,5 0,7 1,0 -1,0 1,9 0,5 -0,4

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

Acumulado 

em 12 

meses**

Mês x mês anterior*
Mês x mesmo mês do ano 

anterior**

taxa de crescimento de 0,8% para a indústria geral e para a de transformação. 

Consequentemente, a indústria de transformação deverá voltar a contribuir positivamente para o 

PIB no primeiro trimestre de 2012, algo que não ocorria desde o primeiro trimestre de 2011 (ver 

Gráfico 3). 

Diante desse quadro não muito 

animador, o governo anunciou um 

conjunto de medidas para estimular a 

indústria. Dentre as principais se 

destacam: desoneração da folha de 

pagamento para mais 11 setores da 

indústria; aumento da oferta de 

crédito do BNDES (com a necessidade 

de novos aportes do Tesouro); e 

taxação de produtos importados con-

correntes dos setores selecionados. 

Segundo cálculos do IBGE, os setores 

diretamente afetados por essas novas 

ações do governo têm um peso de 

20% no PIB da indústria e suas vendas 

externas correspondem a 15% das 

exportações. 

Sem dúvida, a principal crítica ao pa-

cote refere-se à ausência de medidas 

direcionadas à redução dos problemas 

estruturais da indústria, que pressio-

nam os custos de produção, como 

energia, mão de obra, carga tributária 
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Gráfico 5: Índices de Confiança  

(var. % contra o mesmo período do ano anterior) 
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Tabela 2: Evolução da Confiança no Setor Comércio 
(mês sobre mesmo mês do ano anterior) 

 
Fonte e Elaboração: IBRE/FGV. 

 

Fev-12 Mar-12

Setor Comércio -7,9 -0,1

Varejo restri to -8,7 -0,5

Combustíveis  e lubri ficantes -2,4 4,1

Hiper e supermercados -5,4 -7,9

Al imentos , bebidas  e fumo -7,8 -2,2

Móveis  e eletrodomésticos 0,2 1,8

Veículos , motos  e peças -6,1 -4,1

Materia l  para  construção -3,6 7,1

Varejo Ampliado -7,7 -0,2

Atacado -8,3 -0,8

Variação %

ainda muito elevada, mesmo com a desoneração, a carência de serviços adequados de 

infraestrutura. Consequentemente, essas medidas deverão ter um impacto muito limitado sobre o 

desempenho do setor. 

Com relação ao comércio varejista, o indicador ajustado1 do nível de atividade medido pelo Serasa 

registrou um ligeiro aumento de 0,3% no primeiro trimestre do ano em relação ao último 

trimestre do ano passado. Com esse resultado, as taxas acumuladas em 12 meses elevaram-se de 

5,0% em fevereiro para 5,6% em março. E essa recuperação ocorre tanto na categoria de bens 

duráveis como na de semi e não duráveis, como se observa nos Gráficos 4 e 5. 

Regis Bonelli e Silvia Matos 

2. Análise das Sondagens IBRE 

As sondagens do IBRE/FGV mostram 

que se acelerou a recuperação da 

confiança empresarial em março. O 

maior avanço ocorreu no comércio, 

seguido pela construção e pelo setor 

de serviços. Já o Índice de Confiança 

da Indústria de transformação (ICI) 

continua evoluindo mais lentamente 

que os outros. 

Um destaque em março é o aumento 

da confiança no comércio, tendência 

observada em quase todos os seg-

mentos do setor. Avanços expressivos 

ocorreram no varejo dito restrito, 

especialmente em combustíveis e lu-

brificantes e móveis e eletrodomésti-

cos (ver Tabela 2). A exceção é o 

segmento de hiper e supermercados 

que, após apresentar ótimos resulta-

dos nos meses anteriores, sinaliza 

ligeira desaceleração. No conceito de 

varejo ampliado (que inclui ainda veí-

culos, motos e peças), o destaque foi 

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

comerciais à base de dados da empresa. O indicador ajustado é obtido pela reponderação dos segmentos comerciais usando os 
pesos da Pesquisa Mensal de Comércio, do IBGE. 
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Tabela 3: Evolução das Expectativas no Setor da Construção 
(var. % contra o mesmo período do ano anterior) 

 

Fev-12 Mar-12

Setor da Construção -5,9 -2,0

Construção de edifícios e obras civis -6,3 -0,9

Edificações -5,1 -3,7

Obras  viárias 2,5 4,9

Obras  de arte especia is  + obras  de outros  tipos -13,8 6,9

Obras de infrastrutura para eng. elétrica e telecom. -14,8 -10,1

Variação %

Tabela 4: Evolução dos Índices da Situação Atual, Expectativas e 
Confiança no Setor Serviços 

(mês sobre mesmo mês do ano anterior, em %) 

 
 

Fonte e Elaboração: IBRE/FGV. 

 

ISA-S IE-S ICS

Fev-12/Fev-11 -8,1 0,7 -3,2

Mar-12/Mar-11 -2,7 0,3 -1,0

Tabela 5: Nível e Tendência dos Principais Indicadores da Sondagem da Indústria (com ajuste sazonal) 

 

Fonte e Elaboração: IBRE/FGV.  

Fev-12 Mar-12

Média 

Histórica dos 

últimos 60 

meses

Nível de Mar/12 

em relação à 

média

Tendência no 

último trimestre 

(Mar-12/Dez-11)

NUCI 83,7% 83,8% 83,8% Na Média

Índice de Confiança -ICI 102,5 103,0 106,3 Abaixo da  Média

Índice da Situação Atual -ISA 103,6 103,8 108,4 Abaixo da  Média

Índice de Expectativas - IE 101,3 102,3 104,2 Abaixo da  Média

o segmento de material de construção. 

Um segundo sinal de aceleração do setor de construção é dado pelas próprias empresas atuantes 

no segmento: o Índice de Confiança (ICST) avançou pelo terceiro mês consecutivo em março. 

Houve aumento da confiança nos segmentos mais voltados para obras de infraestrutura, cuja 

evolução menos favorável nos meses anteriores vinha contendo a confiança do setor da 

construção, tendência possivelmente decorrente da desaceleração de programas governamentais 

durante o primeiro ano de governo Dilma. A Tabela 3 mostra o aumento do otimismo em relação 

aos meses seguintes, com destaque para os segmentos relacionados à construção de 

infraestrutura urbana ou viária. 

No setor de serviços, o ICS voltou a 

ficar próximo ao do mesmo período 

do ano anterior (-1,0%). As expectati-

vas em relação aos meses seguintes 

seguem favoráveis, mas o destaque 

de março é a melhora no indicador 

que mede o grau de satisfação das 

empresas do setor com a situação 

atual: entre fevereiro e março, a com-

paração interanual do ISA-S passou de 

-8,1% para -2,7%, o melhor resultado 

desde novembro passado (-1,9%) (ver 

Tabela 4). 

Os indicadores da Sondagem da In-

dústria continuam sinalizando uma 

recuperação lenta do nível de ativida-

de no setor. O ICI avançou 0,5% entre 

fevereiro e março para 103,0 pontos, com ajuste sazonal, nível inferior à média dos últimos cinco 

anos (106,3 pontos). O Nível de Utilização da Capacidade (NUCI) aumentou 0,1 p.p., para 83,8%, 

mesmo valor da média histórica recente (ver Tabela 5). Ressalte-se que o resultado de março não 

incorpora a reação do empresariado industrial às medidas de estímulo adotadas pelo governo no 

início de abril (ver sumário desta edição do Boletim de Conjuntura). 
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A nossa previsão para a taxa de 
desemprego dessazonalizada 

de fevereiro é de 5,6% 

 

 

 

 

Tabela 6: Percentual de Trabalhadores Segundo Faixas Salariais 
(em %)* 

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

 

 

 

Mar-02 Fev-11 Fev-12

Faixas Salariais

   Entre zero e menos de 1/2 2,0 2,7 3,4

Entre 1/2 e menos de 1 4,4 7,0 7,2

Entre 1 e menos de 2 32,8 50,9 52,1

Entre 2 e menos de 3 21,4 15,1 13,0

Entre 3 e menos de 5 15,8 11,4 13,8

Entre 5 e menos de 10 13,3 9,0 7,1

Mais de 10 10,3 3,8 3,3

Total 100 100 100

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) avançou pelo segundo mês consecutivo em março, 

consolidando a fase de aceleração desse indicador a partir de setembro passado. A maior 

contribuição para a alta veio do indicador de compras de duráveis, o mesmo que vinha contendo o 

ICC até fevereiro. O resultado pode ser um primeiro sinal de flexibilização da postura cautelosa 

apresentada pelo consumidor no início de 2012. 

Aloísio Campelo 

3. Emprego e Renda 

A estabilidade no mercado de trabalho, já destacada 

no Boletim anterior, continua a impressionar. A taxa 

dessazonalizada de desemprego em fevereiro foi de 

5,6%, com previsão de ter-se mantido estável em 

março (Tabela A.1, Anexo). O saldo dessazonalizado da 

geração de empregos alcançou 116,9 mil em fevereiro (média móvel trimestral), acusando ligeira 

desaceleração. Ainda assim, com crescimento de 4,5% no comparativo de fevereiro de 2012-

janeiro de 2012 em relação a janeiro de 2012-dezembro de 2011. O desempenho mais fraco foi 

puxado pela queda nas contratações do comércio e da agropecuária. Em relação a esta, a queda 

no emprego foi motivada por motivos climáticos, principalmente na Região Sul e algumas áreas do 

Nordeste, onde a safra foi muito pior, quando comparada à dos primeiros meses do ano passado. 

Outro foco deste Boletim é no impacto 

do salário mínimo (SM) na distribuição 

salarial. Dado o forte aumento do SM 

(de quase 15%), era de se esperar que 

houvesse uma elevação na taxa de de-

semprego. No entanto, esta tem per-

manecido estável. O que dizer das mu-

danças na distribuição dos salários? Do 

universo de trabalhadores, 10% ganha-

ram exatamente 1 SM em fevereiro de 

2012, com aumento de 3,6 p.p. ante 

fevereiro de 2011. Os ocupados que 

ganham o dobro do SM representam 

apenas 0,6% do total – um aumento de apenas 0,2 p.p. ante fevereiro de 2011. Ou seja, a 

concentração de trabalhadores que ganham em torno de 1 SM cresceu bastante nesse período. 

Analisando-se por faixas salariais (Tabela 6), o percentual de trabalhadores que ganham entre 1 

(inclusive) e 2 (exclusive) SMs,2  cresceu 1,2 p.p. no período, enquanto o percentual que ganha 

entre 2 (inclusive) e 3 (exclusive) caiu 2,1 p.p. Trabalhadores incluídos nessa última faixa [2,3) não 

                                                           
2 A faixa salarial de 1 (inclusive) a 2 (exclusive) SMs é representada também pelo intervalo [1,2), tal como as demais são citadas no 

texto. 
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tiveram o mesmo reajuste real da primeira faixa e, consequentemente, muitos “migraram” da 

faixa de [2,3) SMs para a de [1,2) SMs. Igualmente, o percentual de trabalhadores que ganham na 

faixa salarial [5,10) SMs caiu 1,9 p.p. e o percentual que ganha no intervalo de [3,5) aumentou 2,4 

p.p., o que caracteriza um movimento de trabalhadores deste último intervalo para o de [5,10). 

Esse movimento de migração entre faixas salariais pode ser explicado por uma série de motivos, 

tanto de curto quanto de longo prazo. Entre os efeitos de curto prazo, destacamos que, devido ao 

forte aumento do SM, as empresas têm mostrado certa lentidão para reajustar os salários que são 

superiores ao mínimo, já que não existe nenhum tipo de obrigação legal a fazê-lo. Isso explica 

tanto a forte queda de participação dos grupos com maior salário no início do ano como a tímida 

recuperação desta entre os meses de janeiro e fevereiro. É de se esperar, portanto, que esses 

grupos apresentem alguma recuperação de participação relativa ao longo do ano. No entanto, a 

recuperação não deverá ser total, uma vez que existe uma tendência de queda da participação 

deles no longo prazo, bem como uma tendência de concentração cada vez maior na faixa [1,2). 

Entre março de 2002 e fevereiro de 2012, a participação dos que ganhavam mais de 10 SMs caiu 

de 10,3% para 3,3% enquanto a participação dos que ganham na faixa salarial [1,2) cresceu de 

32,8% para 52,1%. Isso é reflexo da política de aumento real do SM e é uma tendência que está 

em linha com a queda que vem sendo verificada na desigualdade de renda no Brasil.  

Rodrigo Leandro de Moura 

4. Inflação e Política Monetária 

Surpresas de verão 

Poucas vezes, em fases de relativa calmaria macroeconômica, as previsões da taxa de inflação 

feitas por especialistas consultados pelo Banco Central se viram tão afastadas do valor anunciado 

pelo IBGE como agora em março. Enquanto metade dos participantes da pesquisa Focus, 

encerrada uma semana antes da publicação do índice, projetou elevação de 0,43% ou mais, o IPCA 

subiu 0,21%. Nem o seleto quinteto formado pelos que melhor calibram suas estimativas 

conseguiu se destacar. 

É verdade que o IPCA-15 já havia surpreendido, com alta de apenas 0,25%. Esperava-se, por 

exemplo, que o aumento do item empregado doméstico, alavancado pelo incremento de 14,1% 

no valor do salário mínimo, superasse a taxa de 1,38% registrada pelo IBGE. Nos três primeiros 

meses do ano, o item acumula elevação de 3,95%, não muito distante dos 3,71% apurados no 

primeiro trimestre de 2010, quando o mercado de trabalho, igualmente aquecido, contou com 

uma contribuição mais modesta do salário mínimo, reajustado na época em 9,67%. 

O IPCA trouxe novas surpresas. A mais desconcertante foi a queda de 0,61% do grupo vestuário. 

Além de fugir ao padrão sazonal segundo o qual, ano após ano, a taxa de março é positiva, pelo 

efeito das novas coleções, e a de fevereiro, negativa, em razão das promoções típicas do período 

que antecede o fim da estação, o resultado deste ano foi marcado por uma inesperada quebra de 

continuidade entre as apurações do IPCA-15 e do IPCA.  
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Com efeito, até meados de março, de acordo com o IPCA-15, os preços do vestuário se 

encontravam em elevação de 0,16%, deixando para trás as taxas negativas próprias do período de 

remarcações. No entanto, na quinzena seguinte, parece ter havido uma brusca inversão de 

trajetória, que levou o grupo de volta ao terreno deflacionário. 

Tudo somado, a taxa de variação do IPCA, no primeiro trimestre, alcança 1,22%, a mais baixa 

desde 2000. Um início de ano tão promissor permitiu que a taxa em 12 meses recuasse mais de 

dois pontos percentuais (p.p.), desde setembro passado, situando-se agora em 5,24%. O 

movimento deve prosseguir em abril, ainda que a taxa do mês suba em relação à de março. Basta 

lembrar que, em abril de 2011, o IPCA registrou avanço de 0,77%. Qualquer variação inferior a 

esse percentual reduzirá a taxa em 12 meses.  

Surpresas à parte, a dinâmica favorável do IPCA já havia sido em grande medida incorporada aos 

cenários elaborados pelo Banco Central para divulgação no Relatório de Inflação. Na edição mais 

recente, que utilizou informações publicadas até o dia 9 de março, tanto o cenário de mercado 

quanto o de referência previam reduções da ordem de dois pontos percentuais na taxa de 

variação do IPCA em 2012. Em ambos os cenários, na comparação com o relatório anterior, 

divulgado em dezembro, houve aumento de 0,3 p.p. na amplitude esperada da desaceleração 

inflacionária.  

Para 2013, ao contrário, os dois cenários apontam para nova aceleração do IPCA. No relatório de 

dezembro, os cenários divergiam quanto à trajetória de médio prazo da inflação: enquanto o de 

mercado vislumbrava avanço de 4,8%, em 2012, para 5,3%, em 2013, o de referência admitia uma 

taxa constante de 4,7%, ao longo de todo o próximo ano.  

No relatório de março, em que pese o recuo mais extenso esperado em 2012, o cenário de 

mercado manteve a taxa de 5,3% para 2013. Já o cenário de referência, que em dezembro 

antecipava estabilidade da taxa, antevê um IPCA de 5,2%, no ano que vem. Não há mais 

divergência entre os dois cenários com respeito à inflação de 2013. Ao que parece, os bons 

números do IPCA deste começo de ano ainda pertencem ao terreno das surpresas, pouco 

afetando a formação de expectativas em médio prazo. 

Salomão Quadros e André Braz 

5. Política Fiscal 

Ainda que o ano fiscal de 2011 tenha sido marcado por receitas pujantes (e extraordinárias), 

gastos moderados e meta de superávit primário integralmente cumprido pelo setor público 

consolidado, uma análise mais apurada do fechamento das contas públicas revela questões 

interessantes. 

A julgar pela relevância e problemática do acúmulo contínuo de restos a pagar – tema tratado na 

seção Em Foco deste Boletim, edição de novembro de 2011 – bem como da dificuldade política 
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Gráfico 6: Dinâmica da Execução Orçamentária dos Investimentos do 
Governo Central (R$ bilhões) 

 
Fonte: Senado Federal. Elaboração: IBRE/FGV. 
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enfrentada pelo governo em cancelá-los, a estratégia de execução orçamentária desse passivo 

registrou uma mudança na composição não identificada em exercícios anteriores. 

De acordo com dados do Senado 

Federal, aproximadamente 60% do 

investimento executado em 2011 

refere-se ao pagamento de restos a 

pagar. A despeito do conhecido mix 

entre a execução de restos a pagar e 

recursos do orçamento anual, em 2011 

a União pagou R$ 4,2 ante a média de 

R$ 1,6 bilhão de restos a pagar 

processados (RPP) conforme ilustrado 

no Gráfico 6. 

Esta sobre-execução de restos a pagar 

processados do investimento público 

foi compensada por um menor 

pagamento de recursos do orçamento do ano calendário, de forma que o crescimento de R$ 12,1 

bilhões (R$ 128,9 em 2011 ante R$ 140,9 bilhões em 2012) no volume total de restos a pagar em 

2012 deveu-se principalmente a maior inscrição dos restos a pagar não processados (RPNP). 

Nesse último ponto, em particular, percebe-se que no primeiro trimestre de 2012 o governo 

executou expressivo montante de R$ 5 bilhões de RPNP referentes aos subsídios do programa 

Minha Casa Minha Vida (MCMV), ante R$ 1 bilhão em igual período do ano anterior.   

O atraso na etapa de liquidação dessas despesas somadas ao relevante volume de pagamento 

concentrado no mês de janeiro de 2012 (R$ 2,5 bilhões) permite-nos inferir com certo grau de 

segurança que o Tesouro Nacional “segurou” a liquidação e o pagamento a fim de preservar o 

resultado primário do ano anterior. 

Nesse sentido, para as despesas primárias em que o governo possui maior discricionariedade de 

pagamento (como subsídios do MCMV, crédito agrícola e equalização de taxas do PSI e custeio 

agropecuário) é esperado certo acúmulo de RPNP de forma a equilibrar as metas fiscais com a 

necessidade de avanço das políticas públicas. 

Destaque: Mudanças na Contabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional 

A partir de janeiro de 2012 a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) fez mudanças na classificação 

das transferências ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) relativas ao subsídio concedido 

ao programa MCMV. Essa mudança implicou realocar despesas antes classificadas como custeio 

para a rubrica de investimento público.  
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Gráfico 7: Variação entre os Trimestres de Janeiro a Março (%) 

 
Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IBRE/FGV. 
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A despeito da natureza dessa despesa ser equivalente ao conceito utilizado na equalização de 

taxas de juros para o custeio agropecuário, agricultura familiar (Pronaf), exportações (Proex) e aos 

subsídios no âmbito do Programa de Sustentação do Investimento (PSI), ou seja, essencialmente 

custeio, a mudança foi conduzida sem que qualquer nota explicativa tenha sido publicada. 

Portanto, diferentemente de diversos pronunciamentos dados por autoridades no sentido de 

melhorar a transparência, accountability e governança, mudanças dessa natureza caminham na 

direção contrária e põem em xeque a credibilidade das estatísticas fiscais brasileiras. 

Gabriel Leal de Barros 

6. Setor Externo 

Se a preocupação é com o saldo da balança comercial, o resultado para o primeiro trimestre de 

2012 sugere que podemos fechar o ano com saldos de até US$ 20-22 bilhões. Será que esse 

“otimismo” se sustenta ao longo do ano?  

Primeiro, o Gráfico 7 mostra que 

houve uma redução no ritmo de 

crescimento das exportações e das 

importações. Em termos de valor, 

porém, as exportações e as importa-

ções atingiram o pico da série históri-

ca do primeiro trimestre — US$ 55 

bilhões e US$ 52,6 bilhões, respectiva-

mente. 

Segundo, a variação no valor da cesta 

das principais commodities exporta-

das pelo país foi de +6% entre os dois 

primeiros trimestres de 2011 e 2012. 

Um percentual abaixo do aumento total das exportações para igual período, de +7,5%. No 

entanto, algumas das principais commodities agrícolas, como a soja, só aumentam seus 

embarques para o exterior a partir de abril/maio. O índice de preços IBRE das 23 principais 

commodities exportadas, aliás, registrou variação positiva para todos os grupos entre fevereiro e 

março na série com ajuste sazonal (ver Gráfico 8). Esse resultado é um indício que confirma 

previsões sobre a recuperação dos preços das commodities neste ano. 

Terceiro, em alguns mercados compradores de commodities, as exportações brasileiras foram 

bem — aumento de 14,3% na Ásia e de 41% nos Estados Unidos, na comparação de janeiro/março 

de 2011 e 2012. A exceção foi a União Europeia — queda de 0,4% e 42% (Europa Oriental). Além 

disso, chamou atenção o baixo crescimento para a América Latina e Caribe — +0,5% — associado 

a uma queda das vendas brasileiras para o Mercosul (-4,8%) e variação de +5,6% para o restante 

da região latina. Aqui aparece um alerta que poderá alterar o nosso “otimismo”. 
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Gráfico 8: Índices de Preços (com ajuste sazonal) 

 
Fonte e Elaboração: IBRE/FGV. 
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O aumento das exportações ficou 

muito concentrado nos mercados 

asiáticos e estadunidense. China e 

Estados Unidos, juntos, explicaram 

27% das exportações brasileiras no 

primeiro trimestre. Nos Estados 

Unidos, as compras de petróleo bruto 

(cerca de 30% das vendas brasileiras 

para esse país no primeiro bimestre 

de 2012) são para refino e, logo, 

podem ter certa “insensibilidade” à 

piora no nível de atividade. Na China, 

ficamos com os “otimistas”. As com-

pras de minério de ferro e soja poderão se beneficiar com medidas direcionadas para um 

crescimento moderado do mercado doméstico, conforme deseja o governo chinês. Tudo dando 

certo nesses dois mercados, as exportações brasileiras podem crescer, mas, como o resultado do 

primeiro trimestre sugere, de forma parcimoniosa. O “alerta” principal é relativo ao desempenho 

na região latina. O baixo crescimento para a região, principal mercado das manufaturas brasileiras, 

torna a pauta ainda mais vulnerável às possíveis oscilações no desempenho das commodities. 

Quarto, e no que toca às importações, o desempenho reflete o baixo dinamismo do setor industri-

al neste início de ano. As importações de bens intermediários (44% do total das importações) 

cresceram 6% e as de bens de capital, 7,6% na comparação de janeiro a março de 2011 e 2012. 

Taxas elevadas foram registradas nas importações de combustíveis (18,7%) e de bens não duráveis 

de consumo (22%). No último caso, a valorização do câmbio real junto com o aumento do 

consumo doméstico, explicam o resultado. É para esse setor também que agora se dirigem os 

pleitos de proteção contra produtos chineses. As importações de duráveis, em especial 

automóveis, que registraram taxas de variação da ordem de dois dígitos no ano passado, 

aumentaram 6,1% no primeiro trimestre. As medidas de proteção (o aumento do IPI para carros 

importados, em vigor, desde dezembro de 2011) parecem ter funcionado e poderão ser 

estendidas para outros segmentos da indústria, conforme o governo tem anunciado. 

O “otimismo” pode se sustentar ao longo do ano. No entanto, se a preocupação não for somente 

o saldo comercial do ponto de vista macroeconômico, a contínua “primarização” da pauta de 

exportações e o comércio administrado das importações trazem questões para o debate sobre os 

rumos da política de comércio exterior do país. 

Lia Valls Pereira 

7. Panorama Internacional 

Como dizem os versos de uma antiga rima inglesa, quem está a meio caminho do topo da 

montanha, não está nem em cima, nem embaixo. A imagem descreve com perfeição o estado 
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atual da economia mundial. Embora muitas fontes de fragilidade persistam, há motivos para 

algum otimismo cauteloso. A animação dos mercados, entretanto, refletiu um pouco mais do que 

isso, embalados pelo mundo pós-LTRO e pela melhoria inequívoca dos dados da economia 

americana. Ou seja, a visão que prevaleceu nos preços dos ativos de risco antes da mais recente 

divulgação dos dados do mercado de trabalho nos EUA é a de que o copo da economia mundial 

andara meio cheio, o que é sempre um perigo. Afinal, tudo o que anda meio cheio, anda também 

meio vazio.  

Há pelo menos dois fatores no horizonte próximo que podem desencadear uma mudança de visão 

mais permanente dos mercados. Primeiramente, a incorporação nas análises dos cenários para a 

atividade americana em 2013, diante de uma campanha política que promete ser carregada de 

ameaças fiscais. Caso os benefícios para os desempregados e as outras medidas de estímulo – 

como a redução dos impostos sobre a folha de salários – expirem no final deste ano, como está 

programado por ora, o impacto previsto sobre o crescimento do PIB americano é de uma redução 

de cerca de três pontos percentuais. O Comitê de Orçamento da Câmara liderado pelo 

Republicano Paul Ryan acaba de aprovar planos orçamentários que preveem a redução drástica de 

diversos benefícios caros aos Democratas – inclusive relativos aos gastos com o Medicare para os 

idosos – além de uma diminuição da alíquota de impostos sobre os mais ricos de 10 pontos 

percentuais (de 35% para 25%). Embora o Senado já tenha dito que não aprovará essas medidas, 

elas constituirão a base do programa de campanha dos Republicanos para a consolidação fiscal, 

sobretudo depois que Paul Ryan declarou o seu apoio à candidatura de Mitt Romney.  

O outro risco que enturvece os cenários para os próximos meses é a situação econômica da 

Espanha (e de Portugal). Apesar de alguns analistas terem declarado recentemente que “o 

petróleo é a nova Grécia” – e embora a alta do petróleo seja, de fato, uma ameaça importante, – a 

“nova Grécia” pode ser, na verdade, a península ibérica. É praticamente impossível que Portugal 

consiga retornar aos mercados no final do ano que vem, conforme o programa atual com o FMI e 

a EU estipula. Embora a revisão do programa que deverá avaliar as chances do país ser capaz de se 

financiar até o fim de 2013 seja só em junho, é provável que os mercados antecipem a discussão 

sobre um novo pacote de assistência financeira e/ou uma reestruturação da dívida de Portugal, 

sobretudo depois de terem ficado calejados com a experiência da Grécia. 

Na China, depois das evidências de desaceleração, sempre difíceis de interpretar no início do ano 

devido ao Ano Novo chinês, o PMI oficial mostrou sinais de que a indústria voltou a se expandir 

em março. Embora o dado também contenha a sazonalidade do Ano Novo, reagindo sempre com 

maior vigor do que sugerem os fundamentos econômicos no mês de março, a mais recente 

divulgação é compatível com uma expansão da indústria ligeiramente acima dos cerca de 10% 

registrados em janeiro/fevereiro, o que condiz com uma expansão do PIB entre 8% e 8,5% 

(provavelmente mais próxima de 8,5% do que de 8%). 

Monica Baumgarten de Bolle 
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8. Observatório Político 

Barganha versus Going Public: O Lado Frágil da Popularidade 

Em 1997, um livro de Samuel Kernell, Going public: new strategies of presidential leadership, teve 

forte repercussão quanto à interpretação do uso de estratégias populistas. Going public refere-se 

ao uso do apelo direto ao público para lidar principalmente com o Legislativo, baseado na 

popularidade do presidente, em oposição aos mecanismos de barganha. Enquanto o uso da 

barganha pressupõe recompensas diante do compromisso, going public implica custos e ameaças 

aos que discordam do presidente. Kernell destaca ainda que going public é uma estratégia mais 

comumente utilizada por outsiders, ou políticos não profissionais.  

A relevância desse conceito para o Brasil atual é que a presidente Dilma, à diferença do seu 

antecessor, aparentemente tem utilizado sua popularidade para sustentar uma postura que 

realimenta tanto sua popularidade quanto a posição de que não estaria disposta a inclinar-se a 

qualquer tipo de barganha política. Esse é um jogo aparentemente semelhante, mas 

substancialmente diferente, daquele no qual Lula gozou de alta popularidade tanto com seus 

eleitores quanto com políticos. A presidente parece ser mais seletiva e mais estratégica no uso da 

popularidade, deixando por vezes para seus subordinados mais experientes a tarefa de negociar 

politicamente. 

A dificuldade que tem enfrentado para disciplinar sua coalizão majoritária pode ser interpretada 

como mais uma tentativa de “quebrar” os mecanismos de ganho de troca entre Executivo e 

Legislativo, ao mesmo tempo sinalizando para os eleitores que pratica um estilo “austero” de 

governar. De perfil técnico e com reconhecido pouco traquejo no trato com os políticos, a 

presidente tem deixado claras suas resistências ao que ficou negativamente rotulado na mídia 

como “toma-lá-dá-cá”, ou barganha de votos por cargos e recursos financeiros.  

No primeiro ano de governo, essa estratégia de perfil “moralista” já havia se revelado um sucesso 

quando aceitou o pedido de exoneração de cinco de seus ministros sob fortes alegações de 

envolvimento em escândalos de corrupção. Mas o que ficou dos episódios foi a imagem positiva 

da chefe do Executivo que não “passa a mão na cabeça” de políticos desviantes, como fazia seu 

antecessor. Não obstante, a origem dos casos de corrupção pode ser consequência da decisão de 

montar um governo desproporcional, privilegiando o PT na alocação de ministérios e na execução 

de emendas ao orçamento.    

A estratégia de “moralizar” as relações com o Legislativo, demonizando as trocas de apoio no 

Congresso por benefícios políticos e financeiros para os parlamentares, pode até gerar ganhos de 

popularidade. Entretanto, sabe-se que a institucionalização de mecanismos de barganha entre 

Executivo e Legislativo são fundamentais para a sustentabilidade de presidencialismos 

multipartidários.  

Ou seja, privilegiar as relações diretas com o público e, ao mesmo tempo, negligenciar a relação 

com os partidos e o Congresso em um ambiente altamente fragmentado, como o brasileiro, pode 
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criar animosidades crescentes entre os aliados da coalizão governamental. Afinal, como lembra 

Kernell, a estratégia de going public tem seus limites. Seu uso excessivo pode levar à fadiga do 

eleitorado, bem como a ressentimentos entre os políticos. Pode também sinalizar fraqueza ao 

invés de força, pois popularidade inebria, mas pode ser fugaz e nos momentos de baixa os 

políticos podem inflacionar a conta do apoio, como evidenciado em experiências passadas. 

Carlos Pereira 
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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. 

Dez-11 Jan-12 Fev-12 Mar-12*

Taxa de Desemprego
1

Observada 4,7 5,5 5,7 6,1

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

Saldo de Admissões menos Desligamentos
2 

Total 95,2 111,8 116,9 -

Extrativa Mineral 1,2 1,3 1,5 -

Indústria de Transformação 2,0 10,3 12,3 -

Serv. Ind. de Util idade Pública 0,2 0,0 0,1 -

Construção Civil 2,6 5,6 11,7 -

Comércio 22,4 22,2 19,8 -

Serviços 53,6 56,0 59,3 -

Administração Pública 2,2 2,2 2,7 -

Agropecuária 11,0 14,2 9,3 -

Taxa de Rotatividade
2

Observada 4,0 4,4 4,4 -

Dessazonalizada 4,4 4,4 4,4 -

Anexo 
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