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Recuperação da Atividade Econômica Mais Lenta do que se Previa 

A divulgação dos resultados da pesquisa industrial do IBGE com os indicadores de março, 

mostrando queda generalizada na produção industrial, jogou outra ducha de água fria nas 

perspectivas de recuperação mais forte da atividade econômica em relação ao que prevíamos há 

um par de meses neste Boletim. Ganha corpo a percepção de que neste segundo trimestre de 

2012 as surpresas positivas são pouco prováveis. Mais uma vez, as esperanças são adiadas, 

voltando-se agora para a segunda metade do ano. 

Com isso, nossa estimativa para o PIB do primeiro trimestre de 2012 diminuiu para 0,4%, ante 

projeção anterior de 0,6%. Para o segundo trimestre adotamos a previsão muito preliminar de 

crescimento de 1,2% para o PIB trimestral. 

Outra surpresa ruim vem do desempenho da formação bruta de capital fixo (FBCF). Com a crise 

internacional afetando a demanda pela via das expectativas desfavoráveis, nosso Indicador 

Mensal do Investimento (IMI) de março apresentou nova queda em relação à estimativa do mês 

anterior. No primeiro trimestre, todos os componentes do investimento caíram na comparação 

trimestral — algo que não ocorria desde a crise de 2008 —, de forma que a FBCF caiu significativos 

2,5% em relação ao trimestre anterior, que já havia sido um trimestre fraco. 

O crescimento do primeiro trimestre só não será mais fraco por conta do consumo, das famílias e 

do governo, que crescerá 0,8% e 0,4% em relação ao trimestre anterior, respectivamente.  Uma 

novidade é que a contribuição das transações externas deixará de ser negativa, passando a neutra: 

tanto importações quanto exportações  de bens e serviços não fatores têm previsão de aumento 

de apenas 1% no primeiro trimestre.  

Segue disso que a alta da absorção interna desacelerou bem no primeiro trimestre.  

Pelo lado da oferta, projeta-se crescimento de 0,6% para os serviços, com forte expansão do 

comércio, e de 0,3% para a indústria. Para abril, os índices de confiança da indústria continuaram 

fracos, apesar de pequena melhora. Nos demais setores, após avançar em março, a confiança 

empresarial voltou a recuar em abril. As maiores reduções ocorreram nos setores de construção e 

serviços. Isso aponta para o fato de que a recuperação da economia continua lenta neste início do 

segundo trimestre de 2012.  
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Tudo indica, portanto, que a indústria continua em ritmo lento e com perspectivas mornas para a 

produção no segundo trimestre. O nível médio de estoques do setor continua equilibrado, mas, 

em abril, pelo segundo mês consecutivo, houve aumento do número de segmentos que podem 

ser considerados “estocados”. 

Enquanto os índices empresariais de confiança se mantiveram em nível inferior ao do ano 

passado, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) avançou em abril pelo terceiro mês 

consecutivo, atingindo o recorde histórico da série iniciada em 2005. O resultado foi influenciado 

pela percepção favorável em relação à economia em geral, com destaque para o mercado de 

trabalho e para as menores projeções de inflação nos 12 meses seguintes. Esse cenário virtuoso 

começa a influenciar favoravelmente as expectativas em relação à evolução das finanças 

familiares, podendo colaborar para a flexibilização da postura cautelosa em relação aos gastos 

com duráveis observada no começo deste ano.  

A melhor notícia na área dos indicadores antecedentes do IBRE veio com a alta das expectativas 

com a situação dos negócios nos seis meses seguintes, que alcançou o maior nível desde junho do 

ano passado, uma sinalização de boa receptividade às medidas de estímulo ao setor industrial 

recentemente anunciadas pelo governo.   

No mercado de trabalho, o desempenho continua favorável. A taxa de desemprego 

dessazonalizada de março manteve-se no mesmo patamar de fevereiro (5,6%), mas nossa previsão 

é de leve aumento em abril, para 5,8%. Além disso, apesar da modesta queda observada para o 

conjunto das regiões metropolitanas entre março de 2011 e março de 2012, o desemprego vem 

subindo na região metropolitana do Rio de Janeiro. O desemprego nessa região, que sempre 

apresentou taxas baixas quando comparadas às demais, passou a crescer a partir de maio de 

2011, em movimento contrário ao das demais. Esta edição do Boletim dedica especial atenção a 

esse fenômeno. Destaque-se também que o Índice de Confiança do Consumidor do IBRE mostra 

uma melhora da percepção do emprego por parte dos trabalhadores, tanto em abril como para os 

próximos seis meses. 

No front inflacionário, nossos analistas alertam para um “enigma das expectativas”, que se 

expressa da seguinte forma: quanto mais os resultados do IPCA situam-se abaixo dos de 2011, 

mais se elevam as expectativas inflacionárias. Como assim? A taxa de variação do IPCA no primeiro 

quadrimestre de 2012 foi de 1,87%, enquanto em igual período do ano passado alcançou 3,23%. A 

desaceleração, no entanto, não impediu que a taxa esperada 12 meses à frente aumentasse 

continuamente: na última semana de fevereiro, a mediana das previsões de variação do IPCA nos 
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12 meses posteriores à pesquisa Focus era de 5,28%, mas no fim de abril havia subido para 5,53%. 

A resposta para esse aparente enigma é a preocupação de que parte do recuo da taxa inflacionária 

se deva a causas fortuitas ou passageiras. 

Na área fiscal, o destaque continua sendo o comportamento favorável das receitas públicas, a 

despeito do lento crescimento do nível de atividade. A rigor, isso ocorre principalmente devido à 

concentração da arrecadação em poucos setores, como entidades financeiras, comércio varejista e 

atacadista; a alterações de legislação em determinados impostos (IOF, Imposto de Importação); e 

à contínua expansão da massa salarial. Apesar dos maiores gastos associados ao reajuste do 

salário mínimo (indexador de despesas como LOAS, RMV, Abono e Seguro – Desemprego e 

Benefícios Previdenciários), o bom desempenho da arrecadação federal permitiu que se cumprisse 

33% da meta acumulada de superávit primário do setor público consolidado do ano no primeiro 

trimestre. Em particular, o superávit primário do governo central alcançou nesse trimestre 3,2% 

do PIB, o maior nos últimos três anos. 

No setor externo, destaca-se a redução do déficit em transações correntes, que no primeiro 

trimestre atingiu US$ 12,1 bilhões, contra US$ 14,7 bilhões em igual período do ano passado. O 

superávit comercial também caiu nessa comparação (de US$ 3,1 bilhões para US$ 2,4 bilhões), ao 

passo que o déficit de serviços aumentou (de US$ 7,7 bilhões para US$ 9,4 bilhões). Logo, a 

redução do déficit em transações correntes foi consequência da substancial queda nas remessas 

líquidas de rendas, em especial dos lucros e dividendos (de US$ 8,3 bilhões para US$ 3,4 bilhões). 

No entanto, nossa analista destaca que o agravamento do quadro internacional poderá levar a um 

aumento dessas remessas futuramente. Ainda assim, a previsão continua sendo de aumento do 

déficit em transações correntes neste ano, para até US$ 68 bilhões. Quanto à balança comercial, o 

saldo até abril (US$ 3,3 bilhões) é de queda de US$ 1,6 bilhão em relação a igual período no ano 

anterior. A previsão para o ano como um todo é de US$ 19/20 bilhões, com redução de cerca de 

US$ 10 bilhões em relação ao de 2011. 

Nosso Panorama Internacional destaca o aumento da incerteza associado às recentes mudanças 

políticas na Europa, onde, além disso, o baixo crescimento complica a situação fiscal, aumenta a 

pressão por novas medidas de contenção e frustra o eleitorado, que empobrece e não vê luz no 

fim do túnel da crise. Nos EUA o otimismo do primeiro trimestre deve continuar cedendo pelo 

menos até a primavera, com o risco político em alta e a volatilidade nos mercados financeiros 

permanecendo relativamente elevada. Há que diferenciar, porém, a situação dos EUA, onde há 

chances de uma melhora no quadro econômico, e a da Europa, onde o risco de ruptura pode 
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aumentar. Globalmente, portanto, será outro ano de baixo crescimento, mas risco político mais 

elevado. 

A seção Em Foco, de autoria de Lia Valls Pereira, lida com o instigante tema da nova onda de 

protecionismo na América do Sul. Finalmente, esta edição do Boletim Macro do IBRE inicia uma 

nova série artigos, escritos por colaboradores convidados. Neste mês o destaque é o texto de José 

Júlio Senna, Sócio-Diretor da MCM Consultores, que versa sobre as novas tendências da política 

monetária no Brasil. 
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