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Uma nova rodada de incerteza
Após um início de ano um pouco mais promissor, novos desafios para a economia mundial
emergiram. Depois de meses de desaceleração na atividade global, em especial na indústria de
transformação, surgiram sinais mais nítidos de estabilização da atividade econômica mundial,
reduzindo-se o risco de uma recessão global em 2020. Adicionalmente, a assinatura da Fase 1
do Acordo entre EUA e China foi um passo importante para reduzir o risco global.
Porém, quando as coisas prometiam melhorar, a epidemia do coronavírus em Hubei, na China,
adicionou uma nova fonte de incerteza para a atividade econômica global. O número de casos
tem aumentado significativamente desde o início da epidemia e ainda não está claro até
quando ela perdurará. Já há registros desse vírus em pelo menos 25 outros países, em todas as
regiões do mundo, com exceção da América Latina, segundo Organização Mundial de Saúde
(OMS).
Para conter a epidemia, a China adotou medidas drásticas, o que deve reduzir bastante a
atividade econômica neste primeiro trimestre. Na província de Hubei muitas cidades estão em
quarentena. Segundo as autoridades, as restrições só serão flexibilizadas se a epidemia
diminuir. Caso a epidemia persista, a economia será muito mais prejudicada e dificilmente as
perdas serão recuperadas. Nesse contexto, as projeções de crescimento da China têm sido
reduzidas por todas as instituições; estamos projetando uma alta de, no máximo, 5,5% no PIB
para 2020. A desaceleração na China impactou os preços das principais commodities, como
petróleo e cobre, o que deve reduzir o crescimento dos países exportadores destes bens, entre
eles os da América Latina.
O choque do coronavírus ocorreu em um contexto de frustação com o desempenho da
atividade econômica nessa região. Os últimos dados já mostraram uma desaceleração do PIB
latino-americano, em parte por conta das manifestações populares ocorridas em diversos
países. Além disso, os impactos do surto de coronavírus sobre os preços e a demanda por
commodities apontam um cenário ainda mais desafiador para a região neste início de ano. Os
ciclos de corte de juros parecem estar próximos do fim na grande maioria dos países, o que
limita uma recuperação mais rápida.
Porém, para o Brasil, as dificuldades podem ser um pouco mais severas, pois a Argentina deve
continuar em recessão em 2020. Sem dúvida, as perspectivas para o país vizinho são bem
nebulosas, e as primeiras medidas tomadas pelo novo governo têm priorizado uma retomada
cíclica da atividade, em detrimento da realização de ajustes estruturais mais profundos.
Estimamos que a fraqueza da economia argentina deve continuar afetando o desempenho da
indústria no Brasil este ano, potencialmente subtraindo 0.36 p.p. ou mais do PIB brasileiro em
2020.

2
Boletim Macro

Fevereiro de 2020

No Brasil, também se observa uma frustação do mercado financeiro com o desempenho
recente da economia, o que tem trazido para baixo as previsões de crescimento das instituições
mais otimistas com nosso crescimento em 2020.
De fato, na edição de janeiro do Boletim Macro, o IBRE já reduzira sua estimativa de
crescimento para o último trimestre de 2019, assim como sinalizara um início de ano em ritmo
lento. O principal destaque negativo é o investimento, que deve mostrar forte recuo na margem
no quarto trimestre, com perspectivas ainda nebulosas para este ano, a despeito da
recuperação consistente da construção civil.
A absorção de máquinas e equipamentos é o componente mais volátil do investimento e
depende de previsibilidade no horizonte. Neste quesito, não começamos muito bem o ano de
2020, pois o Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br) do FGV IBRE voltou a subir, tanto no
indicador relacionado à política fiscal como no item relacionado à incerteza política. E os
estudos mostram que, em contexto de elevada incerteza, os agentes econômicos se tornam
menos sensíveis a estímulos externos, como mudanças na taxa de juros, sendo o investimento
o componente mais prejudicado. Além disso, a desvalorização cambial onera as importações
de máquinas e equipamentos, também desta forma desestimulando os investimentos nesses
itens.
Infelizmente, não há soluções rápidas e simples para acelerar o crescimento econômico, sem
gerar efeitos deletérios sobre a economia. De fato, a prioridade agora é assegurar o controle
dos gastos obrigatórios. A manutenção de taxas de juros estruturalmente baixas não depende
apenas do Banco Central, mas também do controle dos gastos públicos. A expectativa é de que
o teto de gastos será cumprido. Sabemos que isso só será possível com a aprovação de medidas
que reduzam de forma permanente os gastos obrigatórios. Ao mesmo tempo, temos de avançar
na agenda de reformas microeconômicas, que vão tornar o ambiente de negócios mais
favorável ao investimento, reduzindo o risco regulatório e aumentando a eficiência econômica.
Ainda há muito a ser feito.
Um resumo desta edição do Boletim Macro IBRE inclui os seguintes destaques:
1.
Na seção sobre atividade econômica, avalia-se que a economia encerrou 2019
crescendo aquém do esperado pela maioria dos analistas. Ano passado, a indústria registrou
retração de 1,1%. A indústria de transformação permaneceu estável (+0.1%), mas um
desempenho com composição preocupante, dada a queda de 0,4% na produção de bens de
capital, diretamente relacionada à modesta expansão do investimento. A redução do comércio
internacional e, em particular, a grave crise argentina tiveram papel central no resultado da
indústria. Em relação ao comércio varejista, os indicadores sugerem que o impulso gerado pela
liberação dos recursos do FGTS foi parcialmente compensado pela inflação mais salgada no final
do ano, o que prejudicou especialmente as vendas nos supermercados. Por outro lado, houve
expansão relevante nas vendas de bens duráveis, como veículos, móveis e eletrodomésticos.
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Portanto, há aquecimento da demanda doméstica em curso, ainda que com ímpeto um pouco
menor do que antes esperado. Desse modo, mantivemos nossa projeção para o crescimento
do PIB em 0,6% TsT (1,8% AsA) no quarto trimestre. Para o ano de 2019, nossa expectativa é de
crescimento de 1,2%. Para 2020, também mantivemos nossa projeção de expansão de 2,2%.
(Seção 1)
2.
Na seção sobre confiança, os resultados das sondagens de janeiro mostram que, após
fecharem 2019 em alta, os Índices de confiança iniciaram o ano em direções opostas. O
descolamento da confiança de empresas, que subiu, e dos consumidores, que recuou, acontece
principalmente pela diferença nos indicadores de percepção sobre a situação atual (ISA). Na
raiz do nível extremamente baixo do ISA do consumidor estão as dificuldades enfrentadas pelas
famílias para equilibrar o orçamento doméstico diante da precária situação do mercado de
trabalho. Do lado empresarial, segue a recuperação da confiança, com destaque para o setor
da Construção, mas o nível ainda elevado de incerteza continua limitando os investimentos
produtivos. (Seção 2)
3.
Na seção sobre mercado de trabalho, discute-se que sinais de aceleração estavam
presentes no último mês de 2019, com a taxa de desocupação terminando o ano em 11%, queda
de 0,6 ponto percentual (p.p.) em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
Simultaneamente, houve aceleração da queda dos desalentados (-0,9%). Já o Caged registrou
saldo negativo de 307 mil vagas em dezembro, fechando o ano com a criação de 559 mil vagas
– sem contar os incluídos fora do prazo. Um bom desempenho do Comércio e da Construção –
intensivos em mão de obra –, além da consolidação de contratações intermitentes, ajuda a
explicar o resultado do Caged em 2019 superior ao de 2018, apesar de um nível de atividade
econômica semelhante. Para o início de 2020, espera-se a continuidade do ritmo moderado dos
últimos meses. (Seção 3)
4.
Na seção fiscal, discute-se que a política fiscal do ano passado se caracterizou pela
continuidade da redução gradual da trajetória do déficit. A dívida bruta do governo geral
também apresentou queda, saindo de 76,5% PIB ao final de 2018 para 75,8% PIB no término de
2019 – recuo de 0,7 p.p.. Embora o déficit primário do setor público consolidado tenha
encerrado 2019 em 0,85% do PIB, este resultado foi obtido majoritariamente com fatores não
recorrentes – que não mudam a trajetória de longo prazo dos indicadores fiscais, mas apenas
reduzem seu nível de forma pontual. Nossos números para 2020 são de déficit fiscal primário
para o setor público consolidado de 1,2% do PIB. Já o endividamento bruto deve avançar em
relação a 2019, encerrando 2020 em cerca de 77% do PIB. (Seção 4)
5.
Com relação aos preços, mesmo com a recente desvalorização do real frente ao dólar, a
inflação segue baixa, sem sobressaltos. O resultado do IPCA de janeiro surpreendeu
positivamente e, de acordo com o Monitor da Inflação, os preços devem se manter bemcomportados por todo o primeiro trimestre. Como não são aguardadas surpresas desagradáveis
no front agrícola, ou mesmo entre bens duráveis e serviços, a inflação oficial poderá fechar o
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ano abaixo de 3%. A taxa acumulada em 12 meses para o núcleo de inflação, estimado por
médias aparadas sem suavização, encontra-se em 3,13%, menor patamar desde julho de 1999,
o que confirma o bom cenário para os preços este ano. (Seção 5)
6.
Na seção sobre política monetária, nosso analista pontua que os dirigentes do Banco
Central têm manifestado preocupação com os possíveis efeitos, sobre a inflação, do aumento
da potência da política monetária decorrente, fundamentalmente, da nova estrutura do
mercado de crédito no país, surgida após a retração das operações do BNDES. Segundo o nosso
analista, a preocupação do BC é compreensível, mas, em sua opinião, no momento, o novo
quadro não parece representar ameaça concreta ao cumprimento das metas de inflação. Para
que esse fosse o caso, seria preciso estarmos diante de uma perspectiva de significativa
aceleração do ritmo de recuperação da economia, e da própria demanda por crédito, hipótese
que não lhe parece realista. (Seção 6)
7.
Com relação ao setor externo, nossa analista avalia que no mês de janeiro se
confirmaram os sinais de que o desempenho das exportações brasileiras deve piorar em 2020.
É verdade que o acordo entre a China e os Estados Unidos desanuviou parte das incertezas
geradas no comércio mundial pela escalada da guerra tarifária entre os dois países. Por outro
lado, para o Brasil, o acordo traz perdas para as exportações dos principais produtos
agropecuários para a China, ao beneficiar os Estados Unidos. Adicionalmente, a epidemia do
coronavírus reduziu as previsões de crescimento da China, nosso principal parceiro comercial.
O clima de tensão entre a Argentina e o Brasil parece ter tido uma trégua, mas não há
perspectivas de uma retomada este ano do crescimento econômico do nosso parceiro, um dos
principais compradores das manufaturas brasileiras. A desvalorização cambial, se por um lado
é vista como um incentivo às exportações, por outro poderá prejudicar os setores que utilizam
elevada proporção de insumos importados. Entre estes está o setor automotivo, já prejudicado
com a crise argentina. A desvalorização também eleva o preço das compras de bens de capital
no exterior, o que tem impacto negativo na taxa de investimento do país. (Seção 7)
8.
Na seção internacional, avalia-se que, após um ano de 2019 particularmente difícil para
a China, com uma sucessão de choques que afetou o crescimento, as condições de vida da
população, a saúde patrimonial das famílias e empresas e, sob certos aspectos, que chegou até
mesmo a colocar pressão sobre a estabilidade do regime, o país asiático parecia dar início a
uma retomada cíclica na virada do ano. Inúmeros impulsos fiscais e monetários, associados à
assinatura do acordo comercial com os EUA, indicavam que a desaceleração sequencial do
crescimento poderia ser, pelo menos, suavizada adiante. Veio então o imponderável, com o
coronavírus, cujos efeitos econômicos serão negativos, ainda que em magnitude desconhecida
– tanto na China como no mundo. Para além da discussão de crescimento, parece-nos que o
mais relevante agora é outra coisa: lidar com a crescente ebulição social, o que será um teste
de fogo para a administração de Xi Jinping. (Seção 8)
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9.
No Observatório Político, nosso analista convidado avalia que decisões tomadas pelo
Executivo e pelo Congresso em 2019 e o orçamento de 2020 sinalizam a preferência pelo gasto
com defesa, em detrimento do gasto social. Contudo, o país não está a enfrentar nenhuma
ameaça séria à segurança nacional que justifique tal opção, enquanto a situação social é muito
grave. Portanto, há um problema com o orçamento do Ministério da Defesa de 2020. Existe
também um problema estrutural com o orçamento de defesa brasileiro: gasta-se uma pequena
fatia com investimentos, enquanto a parcela despendida com pessoal foi, na média de 19992016, de exorbitantes 75,5%. Enquanto estiver no poder, Bolsonaro continuará a privilegiar as
Forças Armadas com medidas orçamentárias. Resta-nos torcer para que a campanha
presidencial de 2022 gere algum debate sobre qual deve ser o tamanho do orçamento de defesa
e o papel da Forças Armadas na política doméstica. (Seção 9)
10.
E, por fim, na Seção Em Foco, de autoria do pesquisador Daniel Duque, o tema é a
inserção dos desocupados e desalentados no mercado de trabalho com piores condições de
formalidade e renda. (Seção 10)
Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos
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1. Atividade Econômica
Frustração das expectativas para a atividade econômica no final de 2019 limita o otimismo
para 2020
Os indicadores da atividade econômica
encerraram 2019 com um ritmo de
Tabela 1: PIB: Projeções
crescimento aquém do esperado pela
maior parte dos analistas. A indústria
encerrou o ano passado 1,1% abaixo do
nível registrado em 2018, combinando
uma forte retração da indústria extrativa
e relativa estabilidade da indústria de
transformação. Além do resultado
agregado, a composição também
preocupa, visto que a queda de 0,4% na
produção de bens de capital no ano está
diretamente relacionada ao modesto
crescimento do investimento, que deve
fechar 2019 cerca de 25% abaixo do pico
registrado em 2013. A redução do
comércio internacional e, em particular, a
grave crise argentina, tiveram papel
central no resultado. Em estudo
detalhado, publicado em artigo no Blog
Fonte e Elaboração: IBRE/FGV
1
do IBRE, estima-se que 0,55 p.p. do PIB
foi perdido em decorrência da crise
argentina em 2019, e ao menos 0,36 p.p. devem ser perdidos neste ano.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O comércio varejista ampliado, por sua vez, registrou em dezembro a segunda queda
consecutiva na comparação com o mês imediatamente anterior. Os resultados indicam que o
impulso gerado pela liberação dos recursos do FGTS foi parcialmente compensado pela inflação
mais salgada no final do ano, o que prejudicou especialmente as vendas nos supermercados.
Por outro lado, houve expansão relevante nas vendas de bens duráveis como veículos, móveis
e eletrodomésticos. Além disso, houve aceleração da atividade tanto no comércio varejista e
quanto serviços ao longo do segundo semestre do ano, de acordo com os dados do IBGE. Os
resultados mostram que há um aquecimento da demanda doméstica em curso, ainda que com
ímpeto um pouco menor do que o esperado. De acordo com o Monitor do PIB/FGV, houve alta
de 2,3% da atividade econômica em dezembro, ante mesmo período do ano anterior.

1

https://blogdoibre.fgv.br/posts/analise-do-impacto-da-recessao-argentina-sobre-o-crescimento-brasileiro
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Deste modo, mantivemos nossa projeção para o crescimento do PIB em 0,6% TsT (1,8% AsA) no
quarto trimestre. Para o ano de 2019, nossa expectativa é de crescimento de 1,2%. Para 2020,
também mantivemos nossa projeção de crescimento de 2,2%.
Em relação ao quarto trimestre, pelo lado da oferta, reduzimos nossa projeção para o
crescimento da indústria de 2,0% AsA (0,6% TsT) para 1,8% AsA (0,4% TsT), devido a revisões
baixistas na indústria extrativa e eletricidade. Contudo, o movimento negativo foi totalmente
compensado pela alta nos serviços de 1,5% AsA para 1,6% AsA. Com isso, mantivemos nossa
projeção para o crescimento do PIB total.
Pelo lado da demanda, o consumo das famílias deve ter crescido 2,8% AsA (1,1% TsT) no quarto
trimestre e deve ter fechado 2019 com alta de 2,0%. O incremento de renda advindo dos saques
do FGTS, a expansão do crédito e a melhora na margem dos indicadores do mercado de trabalho
explicam a aceleração do consumo no final do ano passado. O investimento, por outro lado,
deve ter crescido apenas 3,4% no quarto trimestre em relação ao mesmo período do ano
passado e retraído 0,8% em relação ao terceiro trimestre. Sendo assim, o consumo das famílias
permanece como o principal combustível da recuperação no pós-recessão, enquanto a carência
de demanda no país concentra-se na falta de investimento.
Para 2020, espera-se uma aceleração do consumo das famílias de 2% para 2,6% e do
investimento de 3,2% para 4,1%. Ao excluir as plataformas de petróleo, o investimento
cresceria 3,2% em 2019 e 4,6% neste ano.
O cenário atual de inflação controlada, taxa básica de juros em patamares historicamente
baixos, expansão do crédito e consequente afrouxamento das condições financeiras cria
condições favoráveis para o avanço da atividade econômica neste ano. Contudo, os últimos
dados divulgados evidenciam que a recuperação cíclica em curso ainda é frágil e desigual, por
isso deve-se moderar o otimismo. Os desafios para a aceleração do crescimento permanecem
e não são fáceis de serem resolvidos no curto prazo.
Desenha-se um cenário de aceleração do crescimento da economia em 2020, mas ainda em um
nível modesto, em torno de 2%. Para que a economia cresça a taxas mais elevadas, um
ingrediente fundamental é o crescimento mais acelerado do investimento, o que é difícil de se
imaginar sem uma nova rodada de reformas. Além disso, a forte desaceleração esperada para
a economia chinesa, em decorrência da epidemia do coronavírus, gera preocupação dada a
posição de destaque do país na pauta de exportações brasileira e soma-se ao impacto negativo
advindo do acordo comercial entre China e EUA. Todos esses fatores em conjunto têm potencial
para frustrar, mais uma vez, as expectativas de retomada mais forte da economia brasileira.
Silvia Matos e Luana Miranda
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2. Expectativas de Empresários e Consumidores
Descolamento entre empresários e consumidores
Após fecharem 2019 em alta, os
índices de confiança de empresas e
consumidores iniciaram este ano
seguindo direções opostas. O Índice
de Confiança Empresarial (ICE) subiu
pelo terceiro mês consecutivo, para
98 pontos, enquanto o Índice de
Confiança dos Consumidores (ICC)
recuou 1,2 ponto, para 90,4 pontos.
Com isso, o descolamento entre o
nível de confiança de empresas e
consumidores atingiu 7,9 pontos, o
maior nível desde junho de 2010.

Gráfico 1: Confiança de Consumidores e Empresários
(Com ajuste sazonal, em pontos)

Fonte e elaboração: IBRE/FGV.

A desagregação dos índices de confiança nos seus dois componentes mostra que a diferença
ocorre principalmente nos indicadores de percepção sobre a situação atual (ISA). Entre o final
da recessão de 2014-16 e janeiro de 2020, o ISA Empresarial avançou 21 pontos, para 93,5
pontos, enquanto o dos consumidores subiu 13 pontos, para 78,7 pontos, ainda muito abaixo
da média histórica. Os indicadores de expectativas seguiram comportamento mais parecido
entre eles. Em janeiro de 2020, ambos giravam próximos ao nível neutro de 100 pontos.
Na raiz do nível extremamente baixo do ISA do Consumidor estão as dificuldades enfrentadas
pelas famílias para equilibrar o orçamento doméstico, diante da situação ainda precária do
mercado de trabalho. Do lado empresarial, mesmo com a lenta recuperação econômica, o
retorno da lucratividade e um esforço de adaptação aos tempos difíceis parecem ser
justificativas razoáveis para uma recuperação mais consistente dos ISA, ainda que o setor
produtivo mantenha, em relação aos investimentos, uma posição cautelosa, de “esperar para
ver”.
Nota-se maior insatisfação entre consumidores de renda mais baixa. Partindo do mesmo
patamar em torno de 94,5 pontos em março de 2014, antes da recessão, o ISA dos
consumidores de renda familiar até R$ 4,8 mil mensais caiu até meados de 2016 mais que o ISA
dos demais consumidores. A distância de cinco pontos entre os dois grupos alcançada naquele
momento vem se mantendo até hoje. O padrão de queda mais acentuada do ISA das rendas
mais baixas também foi observado – em menor intensidade – na recessão de 2008-2009. Mas
naquela ocasião, um ano após o fim da recessão o ISA retornara ao nível neutro de 100 pontos
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em todas as faixas de renda. Na recuperação de 2017-2020, portanto, o ISA vem demorando
muito mais a convergir aos níveis neutros.
A Tabela 2 mostra que, nos últimos três anos, as famílias com renda familiar mensal de até R$
4,8 mil mantiveram nível de estresse financeiro elevado, isto é, cerca de 26% continuaram
utilizando recursos de poupança para quitar dívidas ou não conseguiram equilibrar suas contas
ao final do mês, levando ao aumento do endividamento. Nesse mesmo período, as avaliações
desfavoráveis em relação ao mercado de trabalho pouco evoluíram, consistindo na maior fonte
de influência para a manutenção de níveis baixas de satisfação com a situação atual.

Tabela 2: Influência na Satisfação dos Consumidores
(Com ajuste sazonal, em pontos)

Fonte e elaboração: IBRE/FGV.

Se o consumo parece estar vindo apenas pelos consumidores de maior poder aquisitivo, pelo
lado das empresas a intenção de investimento vem se mantendo abaixo dos níveis pré-crise. O
Indicador de Ímpeto de Investimentos, que
Gráfico 2: Fatores Limitativos à Expansão dos Negócios
girava em torno de 130 pontos no início de
por Categorias de Uso (em % do Total)
2013, recuou a 81,9 pontos no 1T2016
(mínimo) e hoje está em 118,6 pontos.2
A indústria ressente-se da demanda ainda
fraca, mas as avaliações negativas vêm
diminuindo gradualmente, como mostra o
Gráfico 2. No primeiro trimestre de 2020,
pela primeira vez desde 2014, o percentual
de empresas citando o nível de demanda
como um fator limitativo à expansão dos
negócios é inferior ao das que estão

Fonte e elaboração: IBRE/FGV.

Diferentemente de outros indicadores de sondagens, por ter uma série trimestral e iniciada em 2013, o Indicador de Ímpeto
de Investimentos não possui um nível neutro em 100 pontos. Assume-se que os níveis médios de 2013 sejam próximos ao de
uma hipotética média histórica.
2
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operando sem limitações. Grande parte da melhora vem do segmento de não duráveis. No
extremo oposto, as empresas de bens de capital ainda são as que mais reclamam da demanda.
Em síntese, os resultados mostram ampliação do descolamento entre a confiança de empresas
e consumidores neste início de 2020. A diferença ocorre nas avaliações sobre a situação atual
e, principalmente, nas famílias com menor renda, que seguem com sérias dificuldades
orçamentárias. Há motivos para crer que esses fatores continuam a limitar o crescimento da
economia e só serão atenuados com uma melhora mais rápida e intensa das condições do
mercado de trabalho. Do lado empresarial, prossegue a tendência de recuperação da confiança,
com destaque para a aceleração recente do setor da Construção. Mas o nível ainda elevado de
incerteza continua limitando os investimentos produtivos.
Aloisio Campelo Jr. e Viviane Seda Bittencourt

3. Mercado de Trabalho
Mercado de trabalho apresenta aceleração no emprego, mas massa de rendimentos do
trabalho se mantém estável3
A taxa de desemprego da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua
(PNADC)
do
trimestre
terminado em dezembro de 2019
registrou o nível de 11%, uma queda de
0,6 ponto percentual (p.p.) em relação ao
mesmo trimestre do ano anterior. O
indicador veio em linha com o projetado
pelo Ibre/FGV, e ligeiramente abaixo do
esperado pela mediana dos analistas.

Gráfico 3: Taxa de Desemprego 2018-19

Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: IBRE/FGV
Esse resultado é simultâneo, pela
primeira vez, a uma aceleração da queda
do número de desalentados (-0,9%) e do crescimento da população ocupada (2%). A
combinação de movimentos positivos sugere uma recuperação mais consistente do mercado
de trabalho.

O Caged, por sua vez, apontou em dezembro um saldo negativo de menor magnitude do que
sua média para o mês da última década. O resultado foi de -307 mil vagas, em linha com o
projetado pelo Ibre/FGV, e acima da mediana dos analistas. Com ajuste sazonal, o resultado do
último mês foi de saldo positivo de 65 mil vagas, uma desaceleração em relação ao mês
anterior, em que se abriram 85 mil vagas na série dessazonalizada. Com isso, em 2019 o CAGED
3

Agradecemos a Bernardo Esteves, pela ajuda com os insights e comentários sobre este trabalho.

11
Boletim Macro

Fevereiro de 2020

gerou 559 mil vagas, excluindo os fora do
prazo, mais de 100 mil acima do ano anterior
(420 mil).
Há duas possíveis explicações para o
resultado significativamente mais forte,
apesar de um crescimento do PIB esperado
próximo do ocorrido em 2018. Em primeiro
lugar, houve aumento da participação de
comércio e construção civil (24% e 10,8% do
saldo total de 2019, frente a 19,8% e 1,2%
em 2018, respectivamente), setores
intensivos em mão de obra. Em segundo,
tem ocorrido forte consolidação das
contratações de trabalho intermitente, cujo
saldo saiu de 47 mil em 2018 para 81 mil no
ano seguinte, como mostra o Gráfico 5.
Em relação à Massa de Rendimentos de
Trabalho, tem sido registrada estabilidade
do crescimento real, com aumentos da
População Ocupada sendo compensados
por sensível desaceleração recente da Renda
Média Nominal – que, por sua vez, tem sido
compensada por um comportamento
benigno da inflação, como mostra o Gráfico
6.
A projeção de geração líquida de empregos
formais, medida pela Caged, em janeiro é de
um saldo de 76 mil novas vagas, o que, com
ajuste sazonal, significa novos 63 mil postos
de trabalho, mostrando estabilidade em
relação ao último mês. Para a Taxa de
Desemprego, a projeção preliminar é de
11,4% em Janeiro, com nova queda de 0,6 p.p.
em relação ao ano anterior.

Gráfico 4: CAGED 2019

Fonte: CAGED. Elaboração: IBRE/FGV

Gráfico 5: Saldo (acumulado em 12 meses) do Caged
(número de pessoas)

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

Gráfico 6: Decomposição da Massa de Rendimentos do
Trabalho Real – Variação Interanual (%)

Fontes: PNADC (IBGE) e IBRE/FGV para projeções.
Elaboração: IBRE/FGV

Daniel Duque e João Victor Silva dos Santos
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4. Inflação
Calmaria a vista na inflação
O IPCA de janeiro trouxe uma agradável surpresa ao mercado. Enquanto as expectativas
apontavam inflação de 0,4%, o índice oficial subiu apenas 0,21%. Parte importante da diferença
ocorreu no grupo alimentação, especificamente na queda registrada pelo preço da carne
bovina, que foi de 4%, superando as expectativas.
Em fevereiro, a inflação continuará em desaceleração, mostrando disposição em se manter
bem-comportada no curto prazo. O Monitor da Inflação da FGV antecipa, para o IPCA-15 de
fevereiro, alta de 0,46%. Apesar de a taxa ser o dobro da registrada pelo IPCA do mês passado,
ela traz consigo o reajuste das mensalidades escolares, serviço que deve subir em média 4%,
influenciando o IPCA-15 em 0,13 ponto percentual.
Se não fosse a contribuição dos cursos regulares, a prévia do IPCA de fevereiro seria de 0,33%.
Caminhando para o final de fevereiro, as estimativas do Monitor da Inflação para o IPCA
também indicam continuidade da desaceleração do índice. A estimativa do IPCA antecipada
pela estatística que compara os preços da primeira semana de fevereiro com o mesmo período
de janeiro (IPCA-Ponta) mostra que o índice oficial poderá encerrar este mês com alta em torno
de 0,30%. Já está considerado nessa estimativa o reajuste das mensalidades escolares, que
responderá por quase 50% do resultado de fevereiro.
O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) registrou, pelo IPA-10 de fevereiro, queda de 0,19%.
Todos os principais grupos desse indicador registraram recuo em comparação a janeiro. A taxa
de Bens Finais, grupo que responde por 35% do IPA, registrou queda de 1,36%, ante alta de
1,68% em janeiro. Nesse grupo, os destaques foram alimentos in natura (5,49% para -3,18%) e
alimentos processados (2,93% para -3,39%). O comportamento dos alimentos no IPA antecipa
que há espaço para que os alimentos caiam mais ao consumidor, principalmente o preço das
proteínas. Carnes bovinas (7,38% para -13,06%), suínas (7,65% para -1,91%) e de aves (1,74%
para -1,08%) registraram quedas em seus preços. Esses movimentos – que ainda não estão
sendo percebidos com tamanha intensidade no varejo – permitirão que a inflação ao
consumidor permaneça baixa no primeiro trimestre.
Adicionalmente, a variação acumulada em 12 meses para Bens Duráveis (-0,20%) e Serviços
Livres (3,29%) segue abaixo do IPCA, indicando que a demanda continua sem sobressaltos,
mesmo com os recentes cortes na taxa Selic. A variação acumulada pelos serviços livres está no
menor patamar desde outubro de 2018. Já a taxa dos Bens Duráveis registrou no mês de janeiro
seu sexto recuo consecutivo.
Os grupos que superaram a inflação, dentro do IPCA, nos últimos 12 meses, são: Monitorados
(6,03%) e Bens não Duráveis (5,91%). No primeiro caso, a indexação ajuda entender a
persistência dos preços, cuja taxa em 12 meses acumulou sua terceira aceleração consecutiva.
Já em Bens não Duráveis, grupo onde predominam os alimentos, a razão para aceleração foi o
encarecimento das proteínas, situação que deve se modificar nos próximos meses, haja vista a
desaceleração acentuada registrada pela taxa em 12 meses, de dez/19 (6,73%) para jan/20
(5,90%). Esta tendência de recuo, segundo a coleta de preços mais recente, deverá se estender
para fevereiro e março.
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Diante do bom comportamento da maioria dos seus principais grupos, o IPCA deverá fechar o
ano abaixo da meta de 4%. As previsões do Boletim Focus apontam para 3,2% no final de 2020,
mas há espaço para inflação fechar em 2,9%. Os núcleos de inflação seguem bem-comportados
e a taxa em 12 meses do núcleo, estimada por médias aparadas sem suavização, está em 3,13%,
menor patamar desde julho de 1999, quando acumulava alta de 2,75%.
André Braz

5. Política Monetária
Sobre o risco associado ao aumento da potência da política monetária
Já há algum tempo, os dirigentes do Banco Central têm manifestado preocupação com os
possíveis efeitos sobre a inflação do aumento da potência da política monetária decorrente,
fundamentalmente, da nova estrutura do mercado de crédito no país, surgida após a retração
das operações do BNDES.
Esse tipo de preocupação voltou a ser expresso na ata da reunião do Copom do início do
corrente mês, divulgada no dia 11. Nesse documento, ao tratar dos riscos em torno do cenário
básico para a inflação, os dirigentes do BC salientam que o risco de o atual grau de estímulo
monetário acabar produzindo ritmo de crescimento dos preços acima do esperado “se
intensifica”, entre outras possibilidades, “no caso de aumento da potência da política monetária
decorrente das transformações na intermediação financeira e no mercado de crédito e
capitais”. Menções adicionais a esse assunto estão presentes em mais dois trechos da ata.
Aumento de potência da política monetária é praticamente sinônimo de maior sensibilidade da
atividade econômica e da inflação a variações da taxa básica de juros.
A preocupação do Banco Central é perfeitamente compreensível. Afinal, nos últimos anos, com
a menor presença do BNDES, ocorreu uma significativa desobstrução do chamado canal do
crédito, um dos principais mecanismos por meio dos quais opera a política monetária. A parcela
do crédito direcionado no total do estoque de crédito concedido pelo Sistema Financeiro
Nacional caiu sobremaneira, de 50,4% em abril-maio de 2017, para os atuais 42,0%.
Consequentemente, o crédito livre representa hoje 58,0% do crédito total. Como nesse
segmento os juros são formados em mercado, qualquer variação dos juros de política
monetária produz efeitos mais amplos sobre a economia, comparativamente à situação
anterior, pois atinge agora parcela mais significativa do crédito total.
Nesse novo quadro, se o objetivo da política monetária for conter os efeitos inflacionários de
uma economia mais aquecida, isto poderá ser conseguido mediante elevação menos
significativa de juros do que antes. Se o objetivo for estimular a economia, isto poderá exigir
queda menos expressiva de juros. Na situação presente, as transformações pelas quais tem
passado o mercado de crédito poderão fazer com que o estímulo monetário já conseguido
tenha efeitos sobre a inflação mais fortes do que os imaginados anteriormente. Esse é o
raciocínio que torna compreensível a preocupação do BC, mencionada acima.
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O ponto relevante aqui é saber se esse novo quadro realmente representa, no momento, uma
ameaça ao cumprimento das metas de inflação. Para que esse fosse o caso, seria preciso
estarmos diante de uma perspectiva de aceleração significativa do ritmo de recuperação da
economia, e da própria demanda por crédito, hipótese que não nos parece realista.
A nosso ver, melhora expressiva do ritmo de crescimento da economia brasileira depende,
essencialmente, de uma grande virada na disposição para investir de empresários domésticos
e estrangeiros. E essa virada, por sua vez, depende do surgimento de um ambiente de negócios
mais favorável, de um processo de desburocratização da vida econômica nacional, de redução
da carga tributária, de medidas que efetivamente tragam ganhos de produtividade para a
economia como um todo. Sem isso, os investimentos não virão e a economia continuará
crescendo em ritmo modesto, sem apresentar ameaça importante ao processo inflacionário.
José Júlio Senna

6. Política Fiscal
Melhora em ritmo gradual
A política fiscal do ano passado caracterizou-se pela continuidade da queda gradual do déficit
do setor público consolidado – em 2018 o déficit nominal foi de 7,08% do PIB, enquanto em
2019 ficou em 5,91%. A dívida bruta do governo geral também apresentou redução, saindo de
76,5% do PIB em 2018 para 75,8% em 2019, com queda de 0,7 ponto percentual (p.p.) no
período.
Decompondo o resultado fiscal entre primário e juros, tem-se que os juros nominais recuaram
apenas 0,44 p.p., enquanto o resultado primário melhorou em 0,72 p.p. no período. Porém,
embora as contas fiscais tenham apresentado melhora substancial, é importante tecer alguns
comentários.
Ainda que o déficit primário do setor público consolidado tenha encerrado 2019 em 0,85% do
PIB, este resultado foi obtido majoritariamente com fatores não recorrentes e que não devem
mudar a trajetória de longo prazo dos indicadores fiscais, mas apenas reduzir seu nível de forma
pontual. Em 2019, o resultado primário não recorrente do governo central – levando em
consideração tanto as receitas quanto as despesas – foi de +1,0% do PIB, o que implica que o
resultado recorrente do governo central tenha sido de déficit de 2,3% no mesmo ano.
É importante mencionar que, mesmo descontando os efeitos não recorrentes do resultado
primário em 2019, o cenário ainda é de melhora. Contudo, observa-se uma melhora
relativamente menor que a retratada com o número cheio – Gráfico 7.
Além do resultado não recorrente, que afeta o resultado primário, a dinâmica da dívida pública
também foi afetada por outros fatores: mais uma rodada de antecipação de repagamentos por
parte do BNDES ao Tesouro e as operações com reservas internacionais realizadas pelo Banco
Central. Na ausência desses fatores, e mesmo levando em consideração a melhora do resultado
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primário, a redução da taxa básica de
juros (SELIC) e outros aspectos
macroeconômicos (inflação, atividade
etc.), a dívida pública teria aumentado.

Gráfico 7: Resultado Recorrente e Não Recorrente Gov. Central (% do PIB)

Por isso, é importante decompor os
resultados fiscais, com objetivo de obter o
melhor diagnóstico e, assim, conseguir
prever de forma mais consistente os
resultados futuros. Para 2020, o cenário
fiscal se mostra mais uma vez desafiador,
porque será o primeiro ano em que os
Fontes: STN, RFB, BCB, BNDES, CEF e FGV/IBRE.
demais Poderes deverão cumprir o teto
Elaboração: IBRE/FGV
dos gastos sem a compensação do Poder
Executivo. Também será mais um ano em
que existe insuficiência nas provisões para cumprimento da regra de ouro. Isso implica que o
governo terá mais uma vez que recorrer a eventos não recorrentes, ou a solicitações ao
Congresso para permitir o descumprimento da regra.
Adicionalmente, em 2020 o volume de recursos não recorrentes também deve ser
significativamente menor que o observado em 2019. Isto não deve ser compensado pela
melhora do resultado recorrente, que deve permanecer deficitário também neste ano, e com
recuperação em baixa velocidade.
Nossos números para 2020 são de déficit fiscal primário para o setor público consolidado de
1,2%. O endividamento bruto deve avançar em relação a 2019, encerrando 2020 em cerca de
77% do PIB.
Vilma Pinto e Thiago Abreu

7. Setor Externo
Janeiro confirma sinais de piora na balança comercial de 2020
A balança comercial de janeiro registrou déficit de US$ 1,7 bilhão, após consecutivos superávits
neste mesmo mês desde 2016. Na comparação entre os meses de janeiro de 2020 e 2019, as
exportações recuaram 19,8%, após sucessivos aumentos desde 2017. No caso das importações,
também houve recuo, embora a queda das importações em janeiro (-1,3%) tenha sido menor
que a das exportações.
O pior desempenho, em janeiro, das exportações em relação às importações é explicado pelos
índices de volume: as exportações caíram 19,3% e as importações aumentaram 2,0% (Gráfico
8). Em relação aos preços, o maior recuo foi nas importações (-3,2%) comparado com as
exportações (-0,6%). A piora das exportações abrangeu tanto as vendas das commodities
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(-12,1%) como das não commodities
(-28,2%), em termos de volume. Quanto aos
preços, as exportações de commodities
registraram variação positiva de 1,2%
(Gráfico 9).

Gráfico 8: Variação (%) nos Indicadores dos Fluxos de
Comércio: Janeiro 2020/2019

É prematuro avaliar projeções para o ano de
2020 com o resultado de um único mês. No
entanto, janeiro confirmou os sinais de
piora na balança comercial para 2020,
analisados na edição de janeiro do Boletim
Macro.
Já mencionada no Boletim de janeiro, a
questão do acordo entre a China e os
Estados Unidos se mantém como um
destaque. Reforçamos a projeção de que
haverá perdas nas exportações de soja, mas
o principal risco são as perdas potenciais nas
exportações de carnes, devido às medidas do
acordo EUA-China de facilitação de comércio
com os Estados Unidos (concorrente do
Brasil neste segmento) associadas às
barreiras fitossanitárias.

Fontes: SECEX e FGV/ICOMEX. Elaboração: IBRE/FGV

Gráfico 9: Variação (%) nas Exportações de
Commodities e Não Commodities: Janeiro 2020/2019

A trégua na guerra comercial foi entendida
como um fator positivo para o comércio
mundial por diversos analistas. No entanto,
consideramos que o acordo de “comércio
Fontes: SECEX e FGV/ICOMEX. Elaboração: IBRE/FGV
administrado” por metas abre um
precedente de risco para o equilíbrio do
comércio mundial, ligado à diferença de
poder entre os países. Que novos acordos podem ser esperados? O cenário é de incerteza.
Um fato novo é a epidemia do coronavírus na China. Projeções do crescimento chinês este ano
sob o efeito dessa epidemia variam de 5% a 6%. O coronavírus, junto com os efeitos do acordo
entre China e Estados Unidos, aponta uma queda nos preços das commodities (soja, minério de
ferro) para os próximos meses, e de recuo do volume importado pela China.
O caso do petróleo deve ser deixado à parte, pois seu preço também depende dos entreveros
entre os Estados Unidos e os países do Oriente Médio.
Estimativas de perdas para as exportações brasileiras são incertas, pois ainda não se sabe
quanto tempo irá demorar para que o controle da epidemia do coronavírus esteja garantido.
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De qualquer forma, numa visão otimista, as exportações brasileiras para a China poderão recuar
ao redor de 10/15%.
Outra questão é o efeito Argentina. É pouco provável que a economia argentina possa
contribuir para o aumento das exportações brasileiras em 2020. Segundo as estimativas de
Luana Miranda, analista econômica do IBRE/FGV, o efeito Argentina pode reduzir o crescimento
brasileiro este ano de 2,5% para 2,2% (Blog do IBRE, 14/02/2020). O efeito argentino não é
novo, mas o fato é que continuará a afetar as exportações de produtos manufaturados
brasileiros. A construção de um clima de entendimento entre os dois países, com a visita do
Ministro de Relações Exteriores da Argentina ao Brasil, levando à possiblidade de suspensão de
medidas de licenças para importações, é um passo importante. No entanto, a recuperação das
exportações brasileiras do setor automotivo depende de uma volta a um ciclo de crescimento
na Argentina, possibilidade que não está num horizonte próximo, mesmo que o país acerte sua
negociação com o Fundo Monetário Internacional.
Um terceiro fato relevante é a desvalorização cambial, que prosseguiu neste início do ano e,
em tese, provocaria uma reação positiva das exportações. No entanto, setores exportadores,
como o automotivo, são também setores que consomem insumos importados. Isso vale ainda
para o setor farmacêutico, por exemplo. Além disso, a incerteza que permeia os rumos da taxa
de câmbio refreia as decisões de compras e vendas no comércio exterior.
Em suma, diversos fatores, em evidência em janeiro, sugerem que o cenário para um aumento
das exportações brasileiras não é promissor.
Por último, o Banco Central divulgou os dados do balanço de pagamentos de 2019, com
aumento do déficit em transações correntes de US$ 41,5 bilhões (em 2018) para US$ 50,8
bilhões. A razão entre o déficit em transações correntes e o PIB subiu de 2,2% para 2,8% entre
2018 e 2019. O aumento no déficit é explicado pela piora na balança comercial. Com
perspectivas de queda do superávit comercial em 2020, o déficit em conta corrente deverá
crescer.
Lia Baker Valls Pereira

8. Panorama Internacional
China: Combatendo choques e lidando com o imponderável
2019 foi um ano particularmente difícil para a economia chinesa. Uma sucessão de choques
afetou o crescimento, as condições de vida da população, a saúde patrimonial das famílias e
empresas e, sob certos aspectos, chegou até mesmo a colocar pressão sobre a coesão social e
a estabilidade do regime.
Dois desses choques são amplamente conhecidos. Por um lado, a guerra comercial entre China
e Estados Unidos trouxe ventos de proa para a economia chinesa (e global), desorganizando
cadeias de valor, aumentando os custos de produção e mantendo os agentes econômicos sob
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permanente incerteza.4 Os fluxos comerciais chineses começaram a sofrer em meados de 2018,
tendo uma desaceleração mais intensa a partir do início de 2019, e a indústria se viu cercada
de dúvidas a respeito da demanda externa.
Por outro lado, a China enfrentou uma emergência sanitária com o surto de gripe suína africana.
Quase a metade do seu rebanho de suínos teve que ser sacrificada, afetando fortemente os
preços de alimentos. Ainda que conjuntural, tal choque parece ter “memória longa”: o tempo
de engorda de matrizes é superior a dois anos, a infecção se espalhou pelo globo (solapando,
ao menos, 25% da oferta global) e não se conseguiu fornecer substituto adequado às famílias
chinesas. Em última instância, foi um grande choque de renda disponível, piorando as condições
de vida e o bem-estar da população.
Para além desses, outros desafios foram observados – ainda que sejam pouco discutidos. O ano
passado foi marcado por relevantes problemas na intermediação bancária, com uma crise de
confiança varrendo bancos pequenos e médios, intervenções de órgãos reguladores em
instituições financeiras (as primeiras em 20 anos) e contestações crescentes a respeito da saúde
do sistema financeiro.
A despeito de grandes injeções de liquidez na economia, ocorreu forte aumento da volatilidade
das taxas interbancárias: os mecanismos de transmissão da política monetária se desajustaram
e, até agora, não voltaram ao seu normal.
Por fim, emergiram desafios à coesão social. São crescentes os sinais de aumento da
desigualdade, potencializados pela diminuição da renda disponível (derivada do choque
inflacionário) e pelo recuo na geração de empregos (com empresas passando por dificuldades
na geração de caixa e lucro). Complicando ainda mais a situação, as famílias chinesas nunca
estiveram tão endividadas.
Faltaram comida, renda e emprego, cresceram as dívidas, a incerteza e as contestações ao
establishment. Certamente não foi um período tranquilo para os governantes chineses.
A China passou por outros eventos delicados em sua história recente, e a saída escolhida pelos
governantes sempre foi parecida: expansão fiscal, monetária, creditícia e parafiscal, voltada à
promoção dos investimentos (tipicamente em infraestrutura), ao vazamento de demanda para
o exterior e ao crescimento das empresas estatais e paraestatais.
O script de 2019 teve a inspiração de sempre, mas com implementação um tanto distinta. Em
vez de priorizar o setor público, os impulsos foram direcionados à limpeza dos balanços e
promoção do crescimento privado. Uma adaptação às atuais condições iniciais: o setor privado
empresarial sofre com a desorganização econômica, interna e externa, e as famílias se veem

Como já dissemos em artigos anteriores, a questão comercial é somente a ponta do iceberg: muito mais do que aumentar o
superávit bilateral, o objetivo americano é combater a ascensão chinesa, não só no campo econômico como também no
tecnológico e geopolítico. Por mais que tenhamos descompressões no curto prazo, a tensão de fundo permanecerá.
4
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pressionadas por menos empregos, queda no seu poder de compra e rápida erosão das suas
finanças pessoais.
Após fortes cortes nas taxas de depósitos compulsórios (em torno de 450 pontos-base desde o
início de 2018), aceleração das concessões de crédito (incluindo o shadow banking) e grande
expansão do déficit fiscal (ainda maior se considerarmos a parcela parafiscal), a economia
começou a dar sinais de estabilização ao fim do ano passado.
Ainda que o crescimento de 6,1% em 2019 tenha sido o mais baixo desde 1990, o último
trimestre do ano registrou retomada evidente na indústria e nos investimentos em ativos fixos.
Ainda seria necessário tempo para que houvesse mais consistência: os indicadores de demanda
permaneceram pressionados, a saúde financeira das famílias abalada e o emprego em
contração.
Em um cenário favorável, seria uma questão de tempo: as políticas de impulso domésticas
dariam suporte, o armistício comercial com os EUA (antecipado ao fim do ano e assinado em
janeiro de 2020) diminuiria as incertezas e, pouco a pouco, as condições de vida da população
parariam, pelo menos, de piorar. Veio, então, o imponderável – colocando a frágil recuperação
à prova.
A epidemia de coronavírus é basicamente tudo que a China não precisava neste momento.
Ainda que seja muito difícil quantificar os seus efeitos, a direção parece incontestável: atrapalha
a incipiente estabilização da economia, deprime a demanda e renova as pressões inflacionárias
com a total desorganização das cadeias de produção e abastecimento. Se mantida por tempo
suficiente, tende a desorganizar a indústria chinesa e impactar as cadeias de suprimentos e
geração de valor, primeiro na Ásia e depois em todo o mundo.
Sob a ótica qualitativa, a epidemia de coronavírus certamente aumenta os riscos de
implementação das políticas públicas. De um lado, renova a pressão para mais uso das
ferramentas monetária e fiscal, enfraquecendo o debate sobre prudência, eficiência e
sustentabilidade.
De outro lado, aumenta o escrutínio em relação ao regime, que sofre pressões crescentes por
maior transparência e qualidade. Há uma “caça às bruxas” na administração pública, por
enquanto restrita às lideranças da região de Hubei, epicentro da crise. Como o imponderável
“deu as caras”, é temerário dizer que o Politburo não sairá chamuscado.
Em conclusão, ainda estamos por entender melhor os impactos da crise e suas implicações
sobre a economia local, sobre a economia global e sobre o equilíbrio político chinês. Os
primeiros sinais efetivamente observados não são dos melhores: desaceleração das métricas
qualitativas de crescimento, depreciação da moeda e nova rodada de aceleração inflacionária
em janeiro de 2020.
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O crescimento chinês certamente será afetado e, neste momento, parece difícil não enxergar
uma expansão anual de, no máximo, 5,5% em 2020. Parece-nos, no entanto, que discussão mais
relevante agora é outra: lidar com a ebulição social será um teste de fogo para a administração
de Xi Jinping.
Lívio Ribeiro

9. Observatório Político
O Orçamento da Defesa de 2020: De um Desequilíbrio a Outro
As contas públicas de 2019 encerraram o ano com um déficit R$ 10,5 bilhões acima do
esperado. Porém, em dezembro, foram aportados R$ 7,6 bilhões à EMGEPRON para a
construção de quatro corvetas para a Marinha. Havia a expectativa, dentro do próprio governo,
de que a estatal receberia aquele valor ao longo dos próximos anos, e não todo de uma vez.
Além disso, o presidente Bolsonaro proibiu que o orçamento para o Ministério da Defesa (MD)
seja contingenciado em 2020. Entretanto, as verbas de pesquisas da CAPES se reduzirão à
metade, o mesmo devendo acontecer com os recursos orçamentários destinados às
universidades federais. A proteção dada ao orçamento da Defesa implicará a contenção de
despesas referentes a uma fatia considerável dos gastos sociais. O orçamento do Ibama para
2020 foi cortado em quase um terço, após já haver sido podado em 2019. Antes das decisões
tomadas ao apagar das luzes de 2019, Bolsonaro já havia conferido grandes vantagens às Forças
Armadas, ao cobrar-lhes apenas aproximadamente R$ 1 bilhão por ano como economia
previdenciária e conceder-lhes um amplo aumento salarial. Criou-se também um dispositivo
legal que permite que militares da reserva atuem no setor público com aumento de soldo de
30%. E não se deve jamais esquecer que 2.500 militares foram nomeados para ministérios e
autarquias durante o ano passado.5
A explicação para os impressionantes benefícios obtidos pelos militares é óbvia: eles são um
dos pilares de sustentação política do atual governo. E apoio político sempre implica
contrapartidas em termos de nomeações para cargos na administração federal e recursos
orçamentários. Trata-se, ironicamente, de regra clássica do tão criticado presidencialismo de
coalizão. Só que, dessa vez, a coalizão não é com partidos, mas, sim, com o braço armado do
Estado.
Além disso, no contexto de um penoso ajuste fiscal, o governo tomou outra decisão típica da
velha política: os custos do ajuste devem recair sobre os ombros dos setores supostamente
associados à oposição. Daí, os duros cortes orçamentários que sofrerão órgãos ligados à
pesquisa acadêmica, às universidades e à proteção do meio ambiente. E, como já mencionado,

Todas essas informações foram extraídas de “Governo de Bolsonaro dá a primazia aos militares”, Valor Econômico, 06/02/2020,
disponível em https://valor.globo.com/opiniao/noticia/2020/02/06/governo-de-bolsonaro-da-a-primazia-aos-militares.ghtml.
5
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despesas do gasto social deverão ser contingenciadas ao longo de 2020 para garantir a
estabilidade do orçamento da Defesa.
Em suma, o Brasil se encontra num dos polos do famoso efeito do tipo cobertor curto entre
canhões e manteiga (o termo original é em inglês: “guns versus butter tradeoff”). Esse é um
fenômeno que começou a se manifestar de forma aguda na Europa, no começo do século XX.
Até o final do século XIX, a maior fatia dos orçamentos nacionais era, em geral, voltada para o
gasto militar. Contudo, no rastro do processo de democratização pela qual passavam, por
exemplo, França e Grã-Bretanha, e do acirramento dos conflitos geopolíticos entre as grandes
potências, passou a haver uma intensa competição entre, por um lado, as demandas por
aumento do gasto social (manteiga) vocalizadas por partidos liberais e de esquerda e, por outro,
as demandas por aumento do gasto militar (canhões) vocalizadas por partidos conservadores.
Os debates em torno do orçamento britânico entre 1906 e 1909 são exemplares nesse sentido.
O governo liberal desejava elevar substancialmente o gasto social, mas a crescente e
ameaçadora marinha de guerra alemã forçou o gabinete de Herbert Asquith a aceitar a pressão
dos conservadores e aprovar um oneroso programa de construção de encouraçados.
Voltemos ao Brasil da terceira década do século XXI. Decisões tomadas pelo Executivo e pelo
Congresso em 2019 e o orçamento de 2020 sinalizam a preferência pelo gasto em defesa em
detrimento do gasto social. Só que o país não está a enfrentar nenhuma ameaça séria à
segurança nacional que justifique tal opção. No entanto, a situação social é muito grave:
desemprego alto, aumento da informalidade, crises urbanas as mais diversas, crescente
desigualdade e indicadores educacionais deprimentes. Portanto, há um problema com o
orçamento do Ministério da Defesa de 2020.
A questão é muito complexa, pois há de se reconhecer que a construção daquelas quatro
corvetas é importante para o Brasil. Assim como também o é a conclusão do nosso submarino
propulsionado à energia nuclear, do programa de modernização da Força Aérea por meio da
aquisição de caças Gripen e do programa de blindados Guarani, do Exército, entre outros. Com
amplos interesses e responsabilidades nacionais e internacionais, o Brasil – o maior país latinoamericano e nona economia, sexta população e quinto território mundiais – é um anão militar.
O gasto em defesa do país, aproximadamente 1,5% do PIB, está dentro da média mundial, mas
a parcela desse gasto despendida com pessoal foi, na média de 1999-2016, de exorbitantes
75,5%. Na França e no Reino Unido, no mesmo período, foi de 54,2% e 38,2%, respectivamente.
Somos um anão militar por conta da pequena fatia do gasto em defesa aplicada em
investimentos: 8,3% em média entre 1999 e 2016 (23,5% para a França e 22,9% para o Reino
Unido, no mesmo período).6 Portanto, há um problema estrutural com o orçamento de defesa
brasileiro.
Esses dados se encontram em Juliano da Silva Cortinhas, “Brazil and the Construction of Its Power to Defend the South
Atlantic”, em Érico Duarte e Manuel Correia de Barros (orgs.), Navies and Maritime Policies in the South Atlantic (Palgrave
Macmillan, 2019, pp. 151-185).
6
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Diga-se, de passagem, que a responsabilidade pelo baixo investimento em defesa é,
preponderantemente, dos civis. É uma longa história que não poderá ser contada nos estreitos
limites deste artigo. Mas o que fazer? O que esperar nos próximos anos?
Enquanto estiver no poder, Bolsonaro continuará a privilegiar as Forças Armadas com medidas
orçamentárias. A dúvida está em saber o que farão o Ministério da Economia e o Congresso
diante disso. Por enquanto, ambos têm relutado em criticar o presidente e os militares. É
provável que continuem assim até 2022.
A bola estaria, então, com a oposição. Porém, desse campo também não tem saído nenhuma
reflexão sólida a respeito do que fazer com a chamada questão militar. Parece haver grande
temor em tocar abertamente no assunto, como se sentissem intimidados pela presença de
tantos generais no governo. Isso só reforça o diagnóstico feito logo acima, ou seja, as coisas
deverão continuar como estão até o final do mandato de Bolsonaro.
Só resta, então, torcer para que a campanha presidencial de 2022 gere algum debate sobre qual
deve ser o tamanho do orçamento de defesa e o papel da Forças Armadas na política doméstica.
Pensando no médio prazo, convém registrar que os militares sabem que um próximo governo
que não seja bolsonarista vai cancelar boa parte dos ganhos que têm obtido desde 2019. Ou
seja, melhor agora do que nunca. Talvez isso explique por que os R$ 7,6 bilhões foram aportados
à EMGEPRON em apenas um ano, não ao longo de três. Esse tipo de comportamento tem tudo
para gerar desconfiança e ressentimento no seio das elites civis e, daqui a pouco, no da
população.
Assim, o orçamento de defesa irá de um desequilíbrio a outro. Antes, os investimentos em
defesa não estavam sintonizados com as dimensões, os interesses e as responsabilidades do
Brasil – foram insuficientes e ineficazes. Doravante, não estarão em linha com a triste realidade
social do país – são demasiados. Desse jeito, jamais teremos uma defesa nacional digna do
nome.
Octavio Amorim Neto - Professor da EBAPE/FGV

10. Em Foco IBRE: Matrizes de Transição mostram inserção dos Desocupados e
Desalentados no Mercado de Trabalho com piores condições de formalidade e
renda
Desde o início da recuperação econômica, o mercado de trabalho tem se comportado no
padrão de uma gradual recuperação, mas de diferentes velocidades e formas ao longo dos anos.
Em 2019, foi visto pela primeira vez a combinação de uma forte aceleração da População
Ocupada, que chegou a uma variação interanual superior a 2,6% no segundo trimestre, com
uma redução do número de desalentados, como mostra o Gráfico 10.
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No entanto, em que pese o início do
aumento dos empregos formais pela
primeira vez desde o começo da crise, a
informalidade continua a crescer
(segundo seu conceito antigo). Tem se
observado, da mesma forma, forte
desaceleração do crescimento da renda
real, além de queda da produtividade
agregada (Veloso et al. 2019).

Gráfico 10: Decomposição do Crescimento da
População em Idade Ativa (PIA) por Condição de
Ocupação

Matrizes de Transição
Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV
As chamadas “Matrizes de Transição”
representam uma ferramenta de grande
utilidade, já que permitem mapear
Gráfico 11: Renda do Trabalho Habitual Média e
origem e destino do entrevistado a partir
Produtividade: Variação Interanual (%)
de informações fornecidas em diferentes
momentos. O caráter longitudinal da
Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (PNADC) trimestral,
por sua vez, faz dessa pesquisa uma fonte
ideal para analisar transições de
diferentes condições ocupacionais entre
trimestres. Na análise a seguir, serão
Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV
consideradas as seguintes condições
ocupacionais:
(i)
ocupado;
(ii)
desocupado; (iii) desalentado e; (iv) fora da força de trabalho (FT) não desalentado. O
acompanhamento das transições entre períodos (trimestres) permite analisar de quais
condições ocupacionais os indivíduos migraram. Com isso, é possível saber, entre os ocupados,
em que condição estavam um ano antes.

Da mesma forma, é possível ainda coletar informações sobre de que forma os desocupados,
desalentados e demais fora da Força de Trabalho têm se inserido entre os ocupados. Dentre as
informações disponíveis, pode-se medir a média de escolaridade, renda média e formalidade
desse contingente, além dos setores nos quais têm se inserido.
As Matrizes de Transição construídas a partir da PNADC têm cobertura de cinco trimestres, de
forma que os mesmos indivíduos poderão ser analisados no mesmo trimestre de anos
consecutivos. Desse modo, é possível observar migrações entre condições ocupacionais em um
ano, excluídos os efeitos de sazonalidade. Seguindo a limitação de disponibilidade dos dados
da PNADC, serão analisadas as duplas de trimestres de 2012.I-2013.I até 2018.IV-2019.IV.
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No Gráfico 12, é mostrada a composição da condição de ocupação dos ocupados um ano antes
no trimestre de referência. Assim, é possível saber quantos daqueles que estão ocupados eram,
antes, desocupados, desalentados ou demais fora da Força de Trabalho. No Gráfico 12, aqueles
que estavam ocupados um ano antes estão omitidos.
Embora os ocupados que um ano antes
eram desalentados sejam a fração
minoritária em toda a série, há tendência
crescente deste percentual, que cresce
sensivelmente no último trimestre de 2019.
A fração de desocupados, que é
historicamente a segunda menor fração,
tem também uma tendência crescente,
atingindo seu pico em 2017-18.I,
começando a partir desse período a se
estabilizar, com viés de queda. Já a fração
das pessoas que um ano antes estavam fora
da força de trabalho vem rapidamente se
reduzindo.

Gráfico 12: Composição Um Ano Antes da Condição de
Ocupação dos Ocupados

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV

A Renda Habitual Média Real tem oscilações,
Gráfico 13: Renda Habitual Média na Ocupação por
mas no geral permanece estável para todas
Posição da Ocupação Um Ano Antes
as condições de ocupação um ano antes.
Para os que já estavam ocupados, o nível fica
em torno de R$ 2500 mensais, enquanto,
entre aqueles que estavam desocupados ou
fora da força de trabalho um ano antes, o
rendimento médio fica entre R$ 1200 e 1300
mensais. Já os desalentados são os que se
inserem no mercado de trabalho com menor
rendimento, tendo uma média de renda de
R$ 700 ao se tornarem ocupados um ano
Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV
depois. Desse modo, percebe-se como a
maior transição desalentados-ocupados,
observada no Gráfico 13, tende a pressionar o rendimento médio geral para baixo, o que pode
explicar sua desaceleração no ano de 2019 em relação aos anteriores.
A taxa de formalidade por condição de ocupação um ano antes tem uma tendência decrescente
geral a partir da crise, mas com rápida reversão no último trimestre. O nível da taxa de
formalidade dos grupos obedece uma ordenação em todos os períodos: aqueles que já estavam
ocupados um ano antes: 55%-60%; aqueles antes desocupados: 40%-50%; Os que estavam fora
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da força de trabalho (e não
desalentados): 20%-30%, e; os que
estavam desalentados: 10%-20%. Para
estes últimos, a série não apresenta
nenhuma tendência visível. No entanto,
há uma forte elevação da formalidade
em 2019.IV, seguindo a tendência geral,
porém com maior intensidade.

Gráfico 14: Taxa de Formalidade na Ocupação por
Posição da Ocupação Um Ano Antes

Por fim, os Gráficos 15, 16, 17 e 18
mostraram para quais setores os
ocupados, desocupados, desalentados e
demais fora da FT migram quando se
Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV
encontram empregados um ano depois.
Em geral, serviços diversos (Transporte,
Alojamento, Educação e Saúde privados etc...) não apenas se mostram majoritários, mas
também com tendência crescente, principalmente entre os que já estavam ocupados e os que
estavam desalentados. Este último grupo, junto aos anteriormente desocupados, também
tendem a migrar mais para o setor de construção civil em relação aos demais.
Gráfico 15: Setores para os quais Migraram Trabalhadores
por Posição da Ocupação no Primeiro Trimestre: Ocupados
Um Anos Antes

Gráfico 16: Setores para os quais Migraram Trabalhadores
por Posição da Ocupação no Primeiro Trimestre:
Desocupados Um Anos Antes

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV.

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV.

26
Boletim Macro

Fevereiro de 2020

Gráfico 17: Setores para os quais Migraram Trabalhadores
por Posição da Ocupação no Primeiro Trimestre:
Desalentados Um Anos Antes

Gráfico 18: Setores para os quais Migraram Trabalhadores
por Posição da Ocupação no Primeiro Trimestre: Demais fora
da FT Um Anos Antes

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV.

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV.

Como se vê, entre os novos empregados dos últimos trimestres, tem sido crescente a fração
dos que antes eram desocupados ou desalentados – o que está em conformidade com a queda
destes dois grupos observada ao longo de 2019, junto ao forte aumento da população ocupada.
Além de tais matrizes de transição, é possível observar que esses grupos entram no mercado
de trabalho com menor rendimento, menor formalidade e em setores menos produtivos, como
agropecuária, comércio e serviços diversos. Essas características se dão principalmente entre
os que estavam desalentados um ano antes, que, apesar de pouca participação total, têm
experimentado crescimento do seu percentual entre os ocupados.
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