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Uma nova rodada de incertezas externas em um ambiente doméstico
fragilizado
Nas últimas semanas, os ativos financeiros brasileiros, e dos emergentes em geral,
experimentaram forte valorização: o risco país caiu, o real se valorizou, a Bovespa subiu e os
ativos de renda fixa se valorizaram, tanto títulos públicos como corporativos. Não deixa de ser
um resultado aparentemente paradoxal, considerando que, nesse período, pelo menos até a
semana passada, as incertezas com relação ao cenário internacional se intensificaram.
Em primeiro lugar, houve uma escalada nas tensões entre os EUA e a China, envolvendo
questões comerciais e tecnológicas, reduzindo as expectativas de um acordo mais permanente
entre os dois países. Em relação aos EUA, temos também o ainda não resolvido conflito com o
México, o aumento das tarifas no comércio com a Índia, a disputa pendente com relação aos
carros europeus e japoneses e a escalada de atritos na relação com o Irã. Além disso, segue
pendente uma definição em relação ao Brexit. O anúncio de que os presidentes da China e dos
EUA terão uma prolongada reunião por ocasião da reunião do G20 no Japão (28 a 29 de junho)
deu uma animada nos mercados, mas este quadro pode outra vez se reverter rapidamente. De
qualquer forma, é improvável que se chegue a um acordo este ano.
Em segundo lugar, os dados de atividade econômica nas principais economias desenvolvidas
continuam apontando desaceleração no segundo trimestre. Esse cenário de menor crescimento
da economia mundial gera muita incerteza no mercado, pois ainda não está claro qual a
intensidade dessa desaceleração, especialmente em havendo nova escalada da guerra
comercial, o que reduziria o crescimento global e tornaria o cenário ainda mais nebuloso.
A guerra comercial e as dificuldades que ela cria para uma produção globalizada ajudam a
explicar por que a desaceleração econômica tem sido mais intensa na indústria de
transformação. De fato, o PMI Global da Setor de Manufaturados recuou de 50,4 em abril para
49,8 em maio, ficando abaixo do nível neutro de 50 pontos pela primeira vez desde outubro de
2012. Essa queda é puxada pelos setores de bens intermediários e de bens de capital, com
reduções tanto na produção corrente como nos novos pedidos. A deterioração do setor ocorreu
nos principais países desenvolvidos, como a região do euro, Japão, Reino Unido, Canadá, Coreia
do Sul e Taiwan.
Na área do euro, o arrefecimento foi disseminado entre os países pesquisados, com destaque
para a Alemanha – cujo indicador está em um dos patamares mais baixos desde meados de
2012. Segundo o relatório, a guerra comercial, a menor demanda do setor automobilístico e o
Brexit são os principais motivos para os resultados ruins do setor na região. Nos EUA, apesar de
o indicador estar acima de 50 pontos, ele atingiu o menor patamar desde setembro de 2009.
Segundo os dados da IHS Markit, esse indicador recuou quase 6 pontos ao longo do último ano.
A boa notícia é que, preocupadas com esse quadro de desaceleração e de forte queda das
expectativas de inflação, assim como com as limitações que hoje têm para lidar com um quadro
recessivo, as autoridades monetárias nas principais economias reagiram adotando uma postura
mais dovish (acomodatícia). Em particular, sinalizaram claramente que, no caso de uma
desaceleração econômica mais significativa, iriam baixar as taxas de juros e embarcar em novos
programas de afrouxamento quantitativo (QE). Dessa forma, sancionaram a significativa queda
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dos juros longos e a alta das bolsas de valores observadas nesses países, com repercussões
diretas para os ativos de países emergentes.
Foi com esse quadro em vista que Mario Draghi, presidente do BCE, deixou claro, em seu
discurso no encontro da instituição em Sintra, a intenção de embarcar em nova rodada de
cortes dos juros e medidas que ampliem a liquidez, caso a economia da região desacelere, assim
como a disposição de tolerar uma inflação acima da meta durante algum tempo. Foi também
diante desse quadro que, no dia seguinte ao discurso de Draghi, os membros do comitê de
mercado aberto do Federal Reserve mostraram preocupação com os riscos negativos para
atividade, sinalizando estarem abertos a cortar os juros nos EUA. O mercado já precificou cortes
preventivos da taxa de juros, começando em julho.
Esses desenvolvimentos no cenário externo têm impactado a economia brasileira de duas
formas antagônicas. De um lado, a deterioração do cenário internacional ocorre em um
momento em que a atividade econômica doméstica está mais fragilizada e as incertezas
domésticas ainda são muito elevadas. Isso dificulta uma retomada do crescimento pela via das
exportações. Por outro lado, pelo menos por enquanto, a nova postura de política monetária
nos países desenvolvidos ajuda na valorização dos ativos brasileiros, contribuindo para o
controle da inflação e sancionando uma redução das taxas de juros, efeitos que tendem a
estimular a demanda privada doméstica.
Esses efeitos devem perdurar ao longo deste e do próximo ano. Conforme destacado no
Boletim do mês passado, o Brasil, em várias dimensões, ainda parece adequadamente
posicionado para lidar com choques externos moderados, pois não temos déficit externo
elevado, o real ainda está barato em termos históricos, o endividamento público não é
vulnerável a uma desvalorização cambial e a inflação está sob controle. No longo prazo, porém,
as dificuldades para superar os nossos desafios conjunturais e estruturais e conquistar a
solvência fiscal mantêm a economia brasileira vulnerável a choques externos.
Em relação ao quadro doméstico, a retomada do crescimento segue sendo um desafio. De fato,
os indicadores de confiança de empresas e consumidores continuam em trajetória de
desaceleração. Em maio, ambos os índices alcançam os menores níveis desde outubro de 2018.
O efeito Lua de Mel do período pós-eleitoral foi zerado. Entre as motivações para a piora nas
expectativas está a forte elevação da incerteza sobre o futuro da economia. Em particular, o
Índice de Incerteza do Brasil (IIE-Br) subiu a 119,5 pontos, o maior nível desde antes das eleições
(setembro de 2018).
Nesse ambiente, o investimento é fortemente prejudicado. De fato, após a confirmação de mais
um trimestre de contração do investimento e de perspectivas ainda desfavoráveis para o setor
da construção, revisamos nossa previsão de crescimento da formação bruta de capital físico
este ano, de 2,3% para 2,1%. Essa previsão inclui a contabilização das importações de
plataformas de petróleo realizadas no passado. Ao desconsiderá-las, o investimento cresceria
apenas 1,0% no ano, inferior ao valor estimado para o ano passado, de 2%, um resultado muito
frustrante.
Com relação ao crescimento do PIB, revisamos a previsão de 1,4% para 1,2%. Para o segundo
trimestre projetamos alta de 0,9% em relação ao segundo trimestre do ano passado e de 0,4%
em relação ao primeiro trimestre. A fraca base de comparação do segundo trimestre do ano
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passado contribui para uma pequena aceleração do crescimento interanual, de 0,5%, registrado
no primeiro trimestre, para 0,9%. Para o ano que vem, mantemos a nossa previsão de
crescimento em 2%. O balanço de riscos, porém, não é simétrico e há uma maior possibilidade
de novas reduções nas previsões de crescimento para 2019 e para 2020.
De qualquer forma, nossa previsão pressupõe que a reforma da Previdência será aprovada na
Câmara no mais tardar no início de agosto. Com relação à economia esperada para os próximos
10 anos, ainda há riscos para uma redução adicional do valor que está implícito na proposta do
relator na Comissão Especial, deputado Samuel Moreira (PSDB/SP), algo em torno de R$ 850
bilhões. A proposta agora vai ser votada na Comissão, e, se aprovada, segue para apreciação
em dois turnos no plenário da Câmara.
Um ponto favorável do relatório é que as mudanças propostas são as que haviam gerado maior
resistência entre os deputados, como as alterações na aposentadoria rural, do benefício
assistencial do BPC e da previsão de um novo regime de capitalização. Por outro lado, um fator
preocupante é a retirada dos Estados e municípios da proposta, que reduz significativamente
seu impacto fiscal, pois dificilmente os entes subnacionais vão conseguir ter apoio local para
alterar as suas regras de aposentadorias.
Além disso, é importante destacar que, mesmo com a aprovação da reforma da Previdência de
acordo com a proposta do relator, ela será insuficiente para estabilizar a dívida pública no
médio prazo. A aprovação de uma reforma ainda mais desidratada, com regras de transição
mais brandas, aumenta o risco de o governo não conseguir cumprir o teto de gastos ao longo
do tempo, além de tornar ainda mais urgentes outras medidas que ajudem a tirar a dívida
pública de uma trajetória insustentável. E se o governo perder essa batalha, o risco é de não
conseguir aprovar outras medidas fiscais que possam conter o crescimento dos gastos
correntes.
No mais, um resumo desta edição do Boletim Macro IBRE inclui os seguintes destaques:
1.
A seção sobre atividade econômica mostra que os principais indicadores seguiram
exibindo baixo crescimento em abril. Contudo, esse quadro é estatisticamente piorado pela alta
base de comparação: em abril de 2018, o crescimento da indústria de transformação medida
pela PIM-PF foi de quase 11%. Isso ajuda a explicar a retração de 1,1% em abril na comparação
interanual. A expectativa para maio é de crescimento expressivo do setor na comparação
interanual por conta da greve dos caminhoneiros em maio do ano passado. Assim, grande parte
das perdas acumuladas em abril devem ser revertidas em maio. Consequentemente, os
resultados de junho serão de suma importância para o resultado total do trimestre e para
refinar as projeções para a atividade econômica no segundo semestre do ano. À luz dos
indicadores relativos a abril, e de nossas expectativas para maio e junho, revimos nossa
projeção de PIB para 0,4% TsT (0,9% AsA) no segundo trimestre. Para o ano de 2019, nosso
cenário base atual é de crescimento do PIB de 1,2%. (Seção 1)
2.
Nas sondagens, o destaque é que a confiança de empresas e consumidores manteve a
trajetória de queda em maio, pelo quarto mês consecutivo, refletindo o fraco desempenho da
economia e os níveis elevados de incerteza. Pior do que isso, a prévia da Sondagem da Indústria
de junho sinaliza manutenção da tendência desfavorável no mês. Com isso, o segundo trimestre
estaria fechando sem sinais de alteração no quadro de estagnação econômica observado no
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trimestre anterior. Uma evolução favorável da reforma da Previdência no Congresso ao longo
das próximas semanas pode colaborar para o estancamento da fase declinante desses
indicadores. Porém, para que a confiança volte a subir consistentemente, será necessário que
a redução da incerteza econômica venha acompanhada de fato(s) que induza(m) os agentes a
identificar que a economia brasileira deixou a fase de estagnação para trás. (Seção 2)
3.
A seção sobre mercado de trabalho destaca que abril foi marcado por duas surpresas
positivas: a queda da taxa de desemprego, de 0,4 p.p. em relação ao ano anterior, puxada por
uma relevante alta dos empregados com carteira assinada; e o bom resultado para o saldo
líquido de empregos formais, que registrou abertura de mais de 100 mil vagas, representando
um saldo positivo de 16 mil com ajusta sazonal. Com esta última série crescendo menos nos
últimos meses, enquanto a população com carteira assinada da PNADC começa a mostrar sinais
de recuperação, as duas séries, que divergiram por mais de um ano, começam a mostrar sinais
de convergência. Porém, com a atividade econômica fraca, o saldo esperado de emprego formal
para o ano é de apenas 534 mil, um pouco superior ao registrado no ano passado de 421 mil.
(Seção 3)
4.
A análise fiscal ressalta que, apesar do resultado primário do governo central do
primeiro quadrimestre deste ano estar relativamente melhor que o observado no primeiro
quadrimestre de 2018, o governo enfrenta dificuldades para conduzir as contas públicas nestes
primeiros meses, só que agora por conta da frustração das expectativas de crescimento
econômico. Na LOA, o governo previa que a economia fosse crescer 2,5% em 2019, e, no
relatório do segundo bimestre, a previsão já era de 1,6%. Isso levou o governo a contingenciar
as despesas primárias em cerca de R$ 33 bilhões. Assim, como em anos anteriores, o governo
deve recorrer às receitas extraordinárias para cumprimento da meta, além de realizar mais uma
rodada de pagamentos antecipados dos empréstimos realizado pelos bancos públicos. Esses
recursos ajudam a cumprir a meta, mas são insuficientes para estancar o déficit fiscal e a
expansão da dívida pública. (Seção 4)
5.
A seção sobre inflação destaca que o comportamento recente dos preços dos alimentos
in natura e dos preços monitorados está empurrando a inflação ladeira abaixo. Além disso,
atividade econômica fraca, desemprego elevado, estabilidade cambial, além do atraso na
reforma da Previdência, também ajudam a conter pressões inflacionárias. Diante de tal cenário,
a variação média do IPCA poderá ser de -0,10% em junho, passando a taxa em 12 meses dos
atuais 4,66% para 3,25%. Além disso, cresce no mercado a expectativa de um novo corte na
taxa Selic. Porém, mesmo que isso ocorra no terceiro trimestre, a inflação de 2019 não deve
sofrer qualquer influência deste movimento, fechando o ano com variação abaixo de 4% – mais
uma vez inferior à meta de inflação. (Seção 5)
6.
Na seção sobre política monetária, nosso especialista observa que o comportamento
das taxas de juros dos DI revela que o mercado financeiro “afrouxou” antecipadamente a
política monetária. Bem antes da reunião do Copom de 18/19 de junho, os preços de mercado
passaram a embutir queda adicional da taxa Selic. Agentes econômicos interessados em
contrair dívida passaram a ter à sua disposição juros mais baixos. A questão agora é saber se o
Banco Central sancionará ou não o movimento que já se realizou. No Copom de 19 de junho, o
BC deu sinais sugestivos da possibilidade de queda adicional da Selic, mas ponderou que
“avanços concretos” na agenda de reformas “são fundamentais para a consolidação do cenário
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benigno para a inflação prospectiva”. Como o Comitê fala de “reformas e ajustes necessários”,
e não apenas da Previdência, nosso analista acredita que, dada a importância desta, é razoável
admitir que eventual “avanço concreto” em sua votação poderá levar o BC a reduzir a Selic, já em julho,
mas talvez num ritmo não tão significativo quanto o imaginado em mercado, permanecendo também
dúvida a respeito do que o BC entende por “avanço concreto”. (Seção 6)

7.
Na Seção sobre setor externo o tema é exportação de manufaturas. O desempenho das
exportações deste setor é sempre associado ao comportamento da economia argentina, que
alterna com os Estados Unidos o primeiro lugar na lista dos principais mercados de vendas das
manufaturas brasileiras. No mês de maio, apesar da continuidade da crise argentina, as
exportações totais das manufaturas registraram aumento recorde, de 31%, em relação a maio
de 2018. Esse aumento foi explicado pelo crescimento do volume exportado pela indústria de
transformação (27,5%), pois os preços recuaram na comparação mensal. O texto chama
atenção para o papel do mercado estadunidense para esse resultado e da diversificação das
exportações de manufaturas, para além do setor automotivo. No entanto, é observado que o
resultado de maio não permite concluir que irá se iniciar um novo ciclo expansivo das
exportações de manufaturas. (Seção 7)
8.
Na seção internacional, nosso especialista discute que, em décadas recentes, choques
monetários e crises financeiras constituíram as principais causas de desacelerações econômicas
expressivas. No momento atual, porém, não faz sentido qualquer preocupação com choques
monetários. Afinal, nas principais regiões econômicas do planeta, a tendência é de ampliação
dos estímulos monetários. Além disso, crises financeiras internacionais também não aparecem
nas telas do radar. Sendo assim, o cenário de desaceleração da economia mundial parece mais
provável do que o de recessão. É possível, porém, que a economia americana experimente
desaceleração mais branda que a de outras importantes regiões do mundo avançado, fazendo
com que o ambiente econômico-financeiro prevalecente nos Estados Unidos permaneça
relativamente mais favorável aos investidores internacionais. Por essa razão, argumenta o
nosso analista, parece baixa a probabilidade de o dólar vir a se enfraquecer expressivamente
nos mercados lá fora. Embora o comportamento do dólar no exterior não seja a única força
importante na determinação da taxa de câmbio no Brasil, pode-se dizer que tal cenário
dificultará eventual fortalecimento significativo do real, mesmo na hipótese de aprovação de
reformas econômicas relevantes aqui dentro. (Seção 8)
9. E por fim, na Seção Em Foco, de autoria de Livio Ribeiro, o tema é a recente mudança no
cenário político da Argentina e as possíveis implicações do resultado eleitoral sobre o cenário
econômico prospectivo. (Seção 9)
Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos
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1. Atividade Econômica
Atividade econômica segue em fraco ritmo de crescimento
Os indicadores da atividade econômica
seguiram exibindo baixo crescimento em
abril. A alta base de comparação do
mesmo mês do ano passado contribuiu
negativamente para esse resultado. A
indústria de transformação se retraiu em
1,1% em abril na comparação interanual,
queda pouco expressiva se levarmos em
consideração que a comparação é o
mesmo mês de 2018, quando o
crescimento deste setor foi de quase
11%. Por outro lado, a indústria extrativa
exibiu forte tombo em abril, retraindo-se
em 24% ante mesmo mês do ano
passado. Esse resultado foi intensamente
influenciado pelas fortes chuvas no
estado do Pará e pela maior fiscalização
das unidades produtivas de extração de
minério de ferro em todo o país.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tabela 1: PIB: Projeções

Fonte e Elaboração: IBRE/FGV

O comércio varejista ampliado avançou
3,1% em abril, puxado principalmente
pelas vendas de veículos, motos, partes e
peças. Já na Pesquisa Mensal dos Serviços (PMS), houve retração interanual de 0,8%, devido à
contribuição negativa das atividades de transporte e serviços profissionais, administrativos e
complementares. Na contramão, os serviços prestados às famílias permaneceram em trajetória
de alta pelo nono mês consecutivo.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A expectativa para maio é de crescimento forte por conta da base de comparação muito
deprimida no ano passado, diante das consequências da greve dos caminhoneiros sobre a
atividade econômica. Assim, grande parte das perdas acumuladas em abril deve ser revertida
em maio. Consequentemente, os resultados de junho serão de suma importância para o
resultado total do trimestre e para o refinamento das projeções sobre a trajetória da atividade
econômica durante o segundo semestre do ano.
Ao longo de 2018 a atividade seguiu em duas trajetórias distintas, especialmente a indústria.
Os dados do monitor do PIB mostram que, de janeiro a abril do ano passado, a economia crescia
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aproximadamente 2%, enquanto, de maio a dezembro, o crescimento desacelerou para cerca
de 1%. A mudança de ritmo da indústria foi ainda mais dramática. Nos primeiros quatro meses
do ano o crescimento era de 2,5%, ao passo que nos meses seguintes houve retração de 0,3%.
Daí a importância de aguardar os resultados de junho para uma melhor visualização da
tendência de crescimento ao longo do segundo semestre, quando a base de comparação do
ano anterior já era menor. Desse modo, extrapolar o resultado do primeiro trimestre para o
restante do ano pode ser um grande erro.
À luz dos indicadores relativos a abril e de nossas expectativas para maio e junho, nossa
projeção de PIB é de 0,4% TsT (0,9% AsA) no segundo trimestre. Para o ano de 2019, nosso
cenário base atual é de crescimento do PIB de 1,2%.
No segundo trimestre, o setor industrial deve registrar -0,1% AsA (0,4% TsT), resultado de
retrações na indústria extrativa e na construção civil. Esperamos ligeira alta de 0,5% AsA (1,2%
TsT) na indústria de transformação, tendo em vista uma expectativa de forte crescimento em
maio. Os serviços, por sua vez, devem registrar crescimento positivo, de 1,5% AsA (0,5% TsT).
No lado da demanda, projetamos crescimento do investimento de 1,5% AsA (0,7% TsT) no
segundo trimestre e de 2,1% no ano de 2019, utilizando em nossos cálculos as importações de
bens de capital que incluem plataformas de petróleo e sob hipótese de novas importações de
plataformas ao longo do segundo semestre; ao desconsiderá-las, o investimento cresceria
apenas 1% no ano. Para o consumo das famílias, projetamos crescimento de 1,4% AsA (0,1 TsT)
no segundo trimestre e de 1,6% no ano. Esperamos que haja um alívio advindo da inflação de
alimentos no segundo trimestre, o que deve impulsionar o consumo de bens não duráveis.
Ademais, os serviços prestados às famílias seguem em trajetória positiva, segundo dados da
PMS.
Os riscos a respeito da tendência de crescimento futura continuam na mesma direção, de
desaceleração. A dificuldade de articulação política do governo pode a gerar dúvidas em relação
à condução da agenda de reformas estruturais, e desencadear novos recuos da confiança. Além
disso, o cenário internacional atual é de crescimento menos acelerado nos principais países do
mundo.
Silvia Matos e Luana Miranda

2. Expectativas de Empresários e Consumidores
Novos sinais de alerta na confiança
Em maio, a confiança de empresas e consumidores manteve a trajetória de queda pelo quarto
mês consecutivo, refletindo o fraco desempenho da economia e os níveis elevados de incerteza.
O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) caiu 2,9 pontos e o Índice de Confiança Empresarial,
2,0 pontos. Com o resultado, ambos os índices alcançam os menores níveis desde outubro de
2018. O efeito Lua de Mel do período pós-eleitoral foi zerado.
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A distância entre os indicadores de
expectativas e da situação atual vem
Gráfico 1: Confiança de Consumidores e Empresários
diminuindo de forma não virtuosa desde
(Com ajuste sazonal)
fevereiro, acendendo um sinal amarelo
em relação ao estado geral da economia.
As
expectativas,
que
haviam
impulsionado a alta da confiança no
período de Lua de Mel, voltaram a
piorar. Houve também redução do grau
de satisfação com a situação atual,
especialmente entre os consumidores,
com avaliações menos favoráveis em
relação à economia e à situação
Fonte e elaboração: IBRE/FGV.
financeira das famílias, principalmente
entre as de menor poder aquisitivo
(renda familiar até R$ 2,1 mil mensais). Sem uma reação significativa do mercado de trabalho,
os consumidores que ainda possuem reservas agem com cautela.
Dos grandes setores empresariais integrantes do ICE, a queda de confiança no mês foi mais
intensa no Comércio e em Serviços. O setor da Construção permanece estagnado e sem sinais
de recuperação no curtíssimo prazo. A confiança industrial patina entre os 90-100 pontos. Em
maio, houve alta do NUCI, mas piora expressiva do ímpeto para contratações nos meses
seguintes. A prévia do resultado de junho, divulgada no dia 19 deste mês, sinaliza nova queda
da confiança industrial, agora para o menor nível desde dezembro de 2018. Sendo este um dos
primeiros indicadores de referência a fechar o segundo trimestre, reduz-se muito a
probabilidade de que o nível de atividade apresente avanço expressivo em relação ao trimestre
anterior.
Entre os fatores que vêm sendo citados para explicar a tendência negativa da confiança nos
últimos meses, estão os elevados níveis de incerteza. Exercícios com o IIE-Br, indicador de
incerteza da FGV IBRE, mostram que um choque nesta variável afeta os investimentos
produtivos. As empresas entram em compasso de espera. Este parece ter sido um dos motivos
para o mau desempenho econômico recente. A situação se torna ainda mais preocupante se
levarmos em conta as altas expressivas do IIE-Br em abril e maio. Neste último mês, o indicador
atingiu 119,5 pontos, o maior desde setembro passado, período pré-eleitoral. Aliás, desde
agosto de 2015 que os níveis de incerteza têm estado muito elevados no Brasil, à exceção dos
seis meses entre setembro de 2017 e fevereiro de 2018, quando, apesar do ambiente político
conturbado (a conversa entre Temer e Joesley havia sido revelada em maio de 2017), a
economia estava em fase evidente de aceleração.
9
Boletim Macro

Junho de 2019

Os índices de confiança são sensíveis a
Gráfico 2: Indicador de Incerteza Brasil – IIE-Br
mudanças no ambiente político e a
medidas de estímulo econômico.
Nesse sentido, uma evolução favorável
da reforma da Previdência no
Congresso ao longo das próximas
semanas pode colaborar para o
estancamento da fase declinante dos
índices de confiança no segundo
semestre. Porém, para que seja
observada uma retomada consistente
Fonte e elaboração: IBRE/FGV.
de uma tendência de alta, será
necessária a combinação de redução
da incerteza e novos fatos que induzam à percepção de que a economia esteja saindo da
estagnação.
Aloisio Campelo e Viviane Seda Bittencourt

3. Mercado de Trabalho
Com PNADC mais forte e CAGED mais fraco, séries de emprego formal começam a convergir
A taxa de desemprego da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (PNADC) do trimestre findo
em abril de 2019 registrou o nível de
12,5%, uma queda de 0,4 ponto
percentual (p.p.) em relação ao mesmo
trimestre do ano anterior. O resultado
foi 0,11 p.p. abaixo do projetado pelo
Ibre/FGV e 0,1 p.p abaixo do esperado
pela mediana dos analistas.

Gráfico 3: Taxa de Desemprego 2018-19

A alta da população ocupada está em
tendência de aceleração, finalmente
Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: IBRE/FGV.
puxada por uma elevação dos
empregados com carteira assinada,
enquanto a queda da população desocupada está desacelerando. Dessa forma, com ajuste
sazonal, houve queda da taxa de desocupação em relação ao mês anterior, chegando a 11,95%,
o que significa desaceleração de sua tendência anterior (Gráfico 3).
O rendimento habitual do trabalho, por sua vez, teve desaceleração, chegando a R$ 2.295 reais,
variação de 0,61% em termos reais com relação ao mesmo trimestre móvel do ano anterior. A
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renda efetiva de todos os trabalhos
também desacelerou, chegando a R$
2.304 reais, variação anual real de
0,35%.

Gráfico 4: Saldo CAGED

Após a surpresa negativa de março,
com fechamento líquido de 43.196
vagas, em abril foram gerados mais de
100 mil empregos formais, bem acima
da projeção do Ibre/FGV (77 mil), o que
significou um saldo de 16 mil na série
dessazonalizada. Para maio, espera-se
Fonte: CAGED (MTE). Elaboração: IBRE/FGV.
que sejam criados 32 mil novos
empregos, o que, com ajuste sazonal,
representaria uma abertura de 10.300 novas vagas.
Como se vê pelo Gráfico 5, após os
resultados positivos mostrados na
PNAD Contínua e os negativos do
Caged, as duas séries começam a
mostrar alguma convergência, embora
esta não esteja ainda plenamente
alcançada. Quando se consideram
apenas empregados com carteira
assinada, a série acumulada em 12
meses da pesquisa do IBGE ainda se
mostra negativa, mesmo que muito
próxima do zero.

Gráfico 5: Diferença Anual Acumulada do Estoque de
Emprego Formal, segundo PNADC e CAGED (12 meses)

Fontes: PNADC (IBGE); CAGED (MTE). Elaboração: IBRE/FGV.

Tendo em vista novos aumentos
esperados da população ocupada
formal na PNAD Contínua – que chegou a ser o terceiro status ocupacional que mais contribuiu
para o aumento da PO – e uma trajetória menos positiva do Caged – com saldo acumulado em
2019 esperado de 534 mil –, as duas séries devem convergir em poucos meses, após mais de
um ano de atípica divergência.
Daniel Duque
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4. Inflação
Inflação negativa e apatia econômica aumentam as chances de juros mais baixos
O IPCA do último mês do primeiro semestre poderá ser negativo. Segundo o Monitor da
Inflação, a indicação de tal movimento virá no IPCA-15 de junho, para o qual a estimativa é de
alta de 0,12%, quase um terço do resultado de maio, que foi de 0,35%.
As desacelerações que serão observadas no IPCA-15, ainda segundo o Monitor da Inflação,
ganharão mais relevância em direção ao final do mês, o que pode contribuir para um IPCA
negativo.
As maiores contribuições para a desaceleração da inflação partirão dos alimentos in natura,
para os quais a variação média dos preços já está negativa. Os preços desses alimentos subiram
quase 30% no primeiro trimestre e, portanto, há muito espaço para que novas quedas
aconteçam até o início do terceiro trimestre, o que continuará favorecendo a desaceleração da
inflação. Além disso, haverá também destacada ajuda de preços monitorados.
A contribuição dos produtos de feira livre será generalizada. Se as variações antecipadas para
junho pelo Monitor da Inflação para Tubérculos, Raízes e Legumes (-6%), Hortaliças e Verduras
(-2,50%) e Frutas (-6%) forem confirmadas pelo índice oficial, a influência negativa no IPCA será
de -0,13 ponto percentual. Já entre os preços monitorados, grupo com destacado peso no IPCA,
as contribuições para o recuo da inflação virão principalmente da tarifa de energia (-1,3%) e da
gasolina (-2,50%), para as quais a contribuição conjunta para o recuo da inflação será de 0,15
ponto percentual.
Somadas, as contribuições dos preços dos alimentos e dos preços monitorados farão o IPCA
recuar quase 0,30 ponto percentual, permitindo que o índice registre queda de
aproximadamente 0,10% em junho. Se o resultado for confirmado, a variação acumulada em
12 meses passará de 4,66% em maio para 3,25% em junho, recuo de 1,41 ponto percentual.
O IPC-10 de junho da FGV, primeiro índice ao consumidor divulgado este mês, antecipou o
destino que logo será seguido pelo IPCA. A variação média do índice foi de 0,02% e quatro das
oito classes de despesa do indicador registraram queda em suas taxas de variação, com
destaque para o grupo Alimentação, cuja taxa caiu 0,66%.
Para o Índice de Preços ao Produtor (IPA-10), indicador que antecipa o futuro de curto-prazo
do IPCA, a tendência de arrefecimento da inflação ao consumidor é visível pelo comportamento
dos Bens Finais. A variação desta classe de despesa recuou de 0,77% em maio para -0,95% em
junho, sob influência do mesmo conjunto de itens para os quais se espera desaceleração nas
próximas edições do índice oficial: alimentos in natura (0,45% para -2,34%), medicamentos
(2,80% para 0,15%) e combustíveis (5,77% para -1,12%).
Tais resultados reforçam o cenário benigno dos preços, que devem continuar contribuindo para
o arrefecimento da inflação, a qual poderá fechar o ano abaixo de 4%. Apatia econômica,
desemprego elevado e estabilidade cambial devem contribuir para que o IPCA feche mais um
ano abaixo da meta de inflação.
Sem o risco de sobressaltos na inflação e com previsão para a aprovação de reformas
importantes, apresenta-se cenário cada vez mais promissor a redução da taxa Selic. Mesmo que
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as chances para um novo corte estejam ganhando espaço, isto não deve alterar a expectativa
de inflação para 2019.
André Braz

5. Política Monetária
Andamento das reformas condiciona as próximas decisões do Copom
A grande questão macroeconômica no Brasil de hoje tem a ver com a retomada do processo de
crescimento econômico. A capacidade ociosa da economia é elevada, o número de
desempregados é assustador e, de modo geral, o estado de espírito dos agentes econômicos
não parece nada animador. O crescimento medíocre que temos experimentado constitui nossa
principal fonte de vulnerabilidade, juntamente como o colossal imbróglio fiscal. Economias que
não crescem têm dificuldades para saldar seus compromissos e lidar com o seu endividamento,
observação que vale também para famílias e empresas. Algo precisa ser feito para modificar
esse quadro.
A esse respeito, nada mais importante do que reconhecer que nossas dificuldades no campo
do crescimento econômico não apareceram recentemente. Elas vêm de longo data. Isso fica
claro quando constatamos que, de 1980 até os dias de hoje, o ritmo médio de crescimento do
PIB per capita ficou em apenas 0,9% a.a. Nesse período, a produtividade média do trabalhador
brasileiro cresceu somente 0,5% a.a.
O contraste com as três décadas anteriores é gritante. Entre 1951 e 1979, o PIB per capita
aumentou ao ritmo médio anual de 4,3%, enquanto a produtividade média do trabalho cresceu
3,8%.
Os números confirmam o que a teoria ensina. Produtividade é a chave do crescimento
econômico. Nossa produtividade “despencou” nas últimas quatro décadas, e com ela o
crescimento. O problema que vivemos agora não é cíclico. É estrutural. De nada adiantará
pensarmos em solução via políticas de administração de demanda, instrumento tradicional para
lidar com questões cíclicas. Isso fica particularmente evidente quando se nota a impossibilidade
de lançarmos mão de estímulos fiscais e quando se percebe o modesto espaço existente (se é
que de fato existe) para redução adicional de taxa de juros.
Embora não sejam poucos os que comungam dessa visão, há quem pense diferente. No
mercado financeiro, em particular, ganhou muita força a ideia de que, em razão principalmente
do quadro de estagnação econômica, o Banco Central acabará promovendo redução adicional
da taxa Selic. O comportamento das taxas de juros dos DI, ilustrado no Gráfico 6, mostra que,
imbuído da referida crença, o mercado financeiro “afrouxou” antecipadamente a política
monetária. Os preços de mercado passaram a embutir certa queda da Selic. Agentes
econômicos interessados em contrair dívida passaram a ter à sua disposição juros mais baixos.
O fato de isso não ter produzido grande entusiasmo no mercado de crédito sugere que, como
argumentado acima, não será uma queda adicional de juros que estimulará a economia.
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A questão agora é saber se o Banco
Gráfico 6: Mercado de DIs (%)
Central sancionará ou não o
movimento que já se realizou. Na
reunião do Copom encerrada na
quarta-feira dia 19 de junho, os
dirigentes do BC deram vários sinais
sugestivos da possibilidade de queda
adicional da Selic. O texto do
comunicado pós-reunião fala de
interrupção
do
processo
de
recuperação da economia nos últimos
trimestres e de um recuo das projeções
Fonte: Bloomberg. Elaboração: IBRE/FGV.
de inflação para 2020, e assinala que “o
balanço de riscos para a inflação
evoluiu de maneira favorável”. Contudo, o Comitê considera “preponderante” o risco de
eventual frustração das expectativas sobre a continuidade das reformas e ajustes necessários
na economia brasileira. Em essência, avalia que “avanços concretos” na agenda de reformas
“são fundamentais para a consolidação do cenário benigno para a inflação prospectiva”.
Note-se que o Comitê fala de “reformas e ajustes necessários”. Não se refere, portanto, apenas
à reforma da Previdência. Dada, porém, a importância desta, é razoável admitir que eventual
“avanço concreto” em sua votação poderá levar o BC a reduzir a Selic, já em julho, mas talvez
num ritmo não tão significativo quanto o imaginado em mercado, permanecendo também
dúvida a respeito do que o BC entende por “avanço concreto”.
José Júlio Senna

6. Política Fiscal
O recorrente saldo vermelho das contas fiscais
O resultado primário do setor público consolidado registrou, em abril, superávit de R$ 6,6
bilhões. No acumulado do primeiro quadrimestre, o superávit foi de R$ 20 bilhões, sendo que
os estados e os municípios responderam por 90% deste resultado, ou seja, R$ 17,9 bilhões. Por
outro lado, o governo central registrou, no primeiro quadrimestre, superávit de apenas R$ 0,7
bilhões de reais.
Sabe-se que a meta para o resultado primário do governo central é de déficit de R$ 139 bilhões,
e o governo não pode gastar mais que R$ 1,41 trilhão, por conta do limite imposto no teto para
os gastos primários (EC 95/16).
Apesar de o resultado estar relativamente melhor que o observado no primeiro quadrimestre
do ano passado (déficit de R$ 2,6 bilhões para o governo central), o governo enfrenta
dificuldades para conduzir as contas públicas nesses primeiros meses do ano, só que agora por
conta da frustração das expectativas de crescimento econômico.
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Na Lei Orçamentária Anual (LOA), o governo previa que a economia fosse crescer 2,5% este ano.
No relatório de avaliação de receitas e despesas do governo do primeiro bimestre de 2019, essa
projeção foi revista para 2,2% e, no relatório do segundo bimestre, a previsão de crescimento
do PIB já era de 1,6%. Contudo, as expectativas do mercado continuam sendo frustradas e já se
espera que, para o próximo relatório de avaliação das receitas e despesas do governo, o
crescimento econômico projetado seja próximo de 1,0%.1
Isso tem gerado frustração de receitas
e, consequentemente, necessidade de
contingenciamento das despesas
primárias, cuja previsão até o
momento encontra-se cerca de R$ 33
bilhões abaixo do teto dos gastos
primários – Gráfico 7.

Gráfico 7: Previsão Orçamentária para as Despesas
Primárias Sujeitas ao Teto dos Gastos
(R$ bilhões correntes)

Contudo, como em anos anteriores, o
governo tem recorrido a receitas
extraordinárias para cumprimento da
meta. Este ano, espera-se que, com o
Fonte: Relatório de reavaliação de receitas e despesas do segundo
leilão do excedente da cessão onerosa
bimestre (Ministério da Economia). Elaboração: IBRE/FGV.
para a exploração do petróleo, o
governo central consiga R$ 50 bilhões
líquidos de transferências para os estados e municípios e do pagamento para a Petrobras pela
revisão do contrato de cessão onerosa de 2010.
Contudo, esses recursos podem ser utilizados para descontingenciar as despesas (se o
pagamento à Petrobras não entrar no teto) ou para realização de um resultado primário melhor
que a meta fiscal estabelecida para 2019.
Nossos números pressupõem que os recursos serão utilizados para abater primário. Porém,
mesmo com os recursos extraordinários em 2019, o primário será deficitário (em cerca de 1,1%
do PIB para o setor público consolidado) e a dívida continuará a subir. Sobre a dívida, nosso
cenário ainda projeta, para 2019, mais uma rodada de pagamento antecipado dos empréstimos
feitos pelos bancos públicos junto ao Tesouro, o que contribuirá para cumprimento da regra de
ouro e para a desaceleração do crescimento da dívida, mas não para evitar seu aumento.
Vilma Pinto

As expectativas constantes no relatório de avaliação orçamentária espelham as expectativas para o boletim Focus do Banco
Central. De acordo com o boletim Focus de 21 de junho de 2019, a previsão para o crescimento econômico em 2019 já é de
0,87%.
1
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7. Setor Externo
Crescimento nas vendas externas de manufaturas puxado pelo volume exportado da
indústria de transformação
O saldo da balança comercial de maio foi de US$ 6,3 bilhões, o que levou a um superávit
acumulado no ano de US$ 22,1 bilhões. Em valor, as exportações cresceram 10% e as
importações, 12,9%, na comparação entre os meses de maio de 2018 e 2019. Na comparação
do acumulado do ano até maio, entre 2018 e 2019, as exportações recuaram em 0,9% e as
importações cresceram 1,8%, o que explica o menor superávit acumulado em 2019 em
comparação com 2018 (US$ 24,2 bilhões)
O aumento no valor exportado em maio foi liderado pelas manufaturas, que cresceram 31% em
comparação com maio de 2018. Esse é o maior valor registrado na série histórica do valor
exportado de maio, e que só foi igualado em 2010.
Os índices de preços e volumes do ICOMEX, elaborados pelo IBRE, por tipo de indústria,
mostram que o aumento no valor exportado das manufaturas foi liderado pelo volume
exportado da indústria de transformação, 27,5%, pois os preços recuaram na comparação
mensal (Gráfico 8). Em relação aos outros setores, tanto a agropecuária como a indústria
extrativa registraram queda na comparação entre os meses de maio. O crescimento de 20,6%
na indústria extrativa está associado ao aumento nos preços do minério de ferro. O índice dos
preços de exportação desse produto cresceu 65% entre maio de 2018/19, segundo o índice de
commodities IBRE
A pauta de exportações pelos principais
mercados registrou queda para a China,
Argentina e Chile, mas em compensação
para todos os outros mercados foram
registrados aumentos, que chegaram a
superar 100%, como foi o caso do Vietnã
e Cingapura. O destaque, porém, foi o
desempenho
no
mercado
estadunidense, segundo
principal
destino das exportações brasileiras,
com aumento de vendas de 72% entre
os meses de maio.

Gráfico 8: Variação (%) no Volume e Preço Exportado por
Tipo de Indústria: maio 2019/2018

Fonte: Boletim junho ICOMEX - FGV/IBRE. Elaboração: IBRE/FGV.

O principal produto exportado para os
Estados Unidos foi o petróleo bruto,
com participação de 13% e crescimento de 492%, em valor, entre maio de 2018/19. No entanto,
aviões, produtos siderúrgicos e óleo diesel registraram aumento no valor exportado e
contribuíram para o aumento das exportações de manufaturas brasileiras.
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Ressalta-se que as vendas de óleo diesel, laminados, produtos do setor automotivo estão
também presentes nas vendas para os principais mercados que registraram incremento como
mercado de destino das exportações brasileiras.
No mês de maio, portanto, a queda
nas vendas para a Argentina foi
compensada por aumentos de
produtos manufaturados para outros
mercados que permitiram a elevação
do volume exportado da indústria de
transformação. Na comparação do
crescimento entre o acumulado do
ano até maio, porém, o volume
exportado é liderado pela indústria
extrativa, seguida da agropecuária e a
indústria de transformação (Gráfico
9).

Gráfico 9: Variação (%) no Volume e no Preço Exportado
por Tipo de Indústria: Jan-Maio 2019/2018

Fonte: Boletim junho ICOMEX - FGV/IBRE. Elaboração: IBRE/FGV.

A pergunta é, portanto, se essa recuperação no crescimento das exportações das manufaturas
anuncia um novo ciclo de expansão?
O primeiro ponto a destacar é que o crescimento total das exportações pode estar
superestimado pois, em maio de 2018, os embarques foram prejudicados pela greve dos
caminhoneiros. Segundo, as exportações de aviões e suas partes tendem a se concentrar em
poucos mercados e não mostram um fluxo regular. Observa-se, porém, que as exportações de
produtos siderúrgicos demostram desempenho favorável tanto para os Estados Unidos como
para outros mercados. O setor automotivo, carro chefe das exportações de manufaturados e
prejudicado com a crise da Argentina, continua recuando no caso das exportações dos bens
finais (automóveis e veículos de carga), tanto na Argentina, como em outros mercados, como
o Chile e o México.
O terceiro ponto diz respeito aos condicionantes macroeconômicos externos que afetam os
fluxos de comércio. As previsões dos principais organismos internacionais são de um menor
crescimento do comércio mundial para 2019, influenciado pela guerra comercial Estados
Unidos-China. No caso do Brasil, a crise da Argentina impõe nova restrição nas vendas de
manufaturas. É pouco provável que o mercado estadunidense e de outros países latinos
consigam compensar a perda das manufaturas no mercado argentino, visto que essa
compensação só ocorreu no mês de maio.
O quarto ponto se refere ao comportamento da taxa de câmbio efetiva real. O Gráfico 10
mostra que, entre janeiro de 2017 e setembro de 2018, a taxa efetiva real se desvalorizou em
20%. Nesse mesmo período, o volume exportado pela indústria de transformação aumentou
14%. Entre setembro de 2018 e maio de 2019, o câmbio se valorizou em 4,8% e as exportações
da indústria de transformação aumentaram 9,2%. Comércio intrafirma (setor de aviação,
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siderúrgico, automotivo) e acordos
preferenciais tendem a atenuar a
influência da taxa de câmbio nas
exportações de manufaturas. Além
disso, no caso brasileiro, o movimento
cambial tendeu a uma maior
instabilidade nos anos recentes por
questões de incertezas políticas e
econômicas que tornam os operadores
de comércio exterior mais cautelosos.
Em suma, os resultados de maio não
podem ser interpretados como o início
de um ciclo expansivo das exportações
de manufaturas brasileiras.

Gráfico 10: Índice da Taxa de Câmbio Efetiva Real:
Deflator Índice de Preços ao Consumidor

Fonte: Boletim junho ICOMEX - FGV/IBRE. Elaboração: IBRE/FGV.

No caso das importações, os resultados
mostram que as importações de bens de
Gráfico 11: Variação (%) no Volume dos Bens de Capital e
capital, como indicadores da taxa de
Intermediários Utilizados na Agropecuária e na
investimento, continuam concentradas
Indústria de Transformação
na agropecuária. Na comparação do
acumulado até maio, as importações de
bens de capital cresceram 6,3% e, no
setor agropecuário, 14,5%. Quanto à
compra de bens intermediários, chamou
atenção o aumento de 7,3% para bens
industriais em comparação com o recuo
de 10,3% no setor agropecuário.
Novamente, a base reduzida de maio de
Fonte: Boletim junho ICOMEX - FGV/IBRE. Elaboração: IBRE/FGV.
2018 influencia esse resultado e requer
cautela ao interpretar esse resultado
como indicador de crescimento da indústria de transformação.
Consideração final
O setor externo continua uma fonte de “alívio” para o cenário macroeconômico. O mês de maio
trouxe resultados recordes para as exportações de manufaturas, mas não é certo que as
exportações entraram num ciclo expansivo.
Lia Baker Valls Pereira
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8. Panorama Internacional
Mais provável desaceleração do que recessão mundial e dólar relativamente forte
No terreno internacional, pode-se dizer que o assunto do momento tem a ver com a
desaceleração da economia mundial. Que intensidade terá esse processo? Quais as suas
principais consequências?
Tais questões não têm resposta fácil. Pelo menos em parte, as dificuldades derivam do fato de
que as ameaças e ações protecionistas de Donald Trump são elementos explicativos
importantes da piora recente das expectativas de crescimento econômico mundial. E não é
possível prever até que ponto Trump prosseguirá.
De qualquer modo, uma rápida análise de outros períodos em que a economia mundial
experimentou desaceleração importante pode ser útil para a compreensão do momento atual.
O Gráfico 12 ilustra o desempenho da
economia global de 1980 a 2018. Nesse
período, o ritmo médio de crescimento
econômico ficou em 3,5% a.a. Em nove
dos 39 anos do período, a taxa média
de expansão anual foi pelo menos
(cerca de) um ponto percentual (ou
mais) inferior à média, ou seja, o
crescimento foi de aproximadamente
2,5% a. a., ou menos.

Gráfico 12: Taxas Reais de Crescimento do PIB Mundial
(%)

Dentre esses nove episódios, três
representaram quadros recessivos
Fonte: FMI. Elaboração: IBRE/FGV.
bastante expressivos. O episódio mais
grave envolveu a recente crise
financeira internacional, de 2009, ocasião em que o crescimento mundial chegou a território
negativo. Os outros dois ocorreram em 1980-82 e 1991-93.
A crise de 2009 foi um episódio de múltiplas causas. Investidores haviam embarcado numa
grande onda de otimismo, propiciada por fatores como o avanço da tecnologia e da integração
financeira internacional. Havia a sensação de conforto trazida pelo fenômeno da “grande
moderação” e a ilusão de prosperidade automática alimentada por alguns países da periferia a
partir da criação do euro, tudo isto num ambiente de precária regulação financeira. Nos
mercados financeiros, as condições prevalecentes eram boas e alimentavam a demanda por
crédito. O estouro de algumas bolhas teve repercussão de escala mundial.
Os eventos de 1980-82 e 1991-93 guardam certa semelhança entre si, pois foram precedidos
de apertos monetários significativos. No primeiro caso, tivemos a mudança da política
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monetária do Fed promovida por Paul Volcker, em 1979, da qual resultaram juros que chegaram
a 20% a.a. e a crise da dívida externa dos países emergentes.
O segundo caso envolveu uma combinação de eventos nos EUA e no Japão. Nos EUA, elevação
de juros contribuíram para agravar a crise das sociedades de crédito imobiliário, às voltas com
descasamento de prazo e alto grau de alavancagem. No Japão, houve o estouro das bolhas de
ações e imóveis, na esteira de uma política de juros para cima. Essa alta de juros objetivara
corrigir a frouxidão de política monetária com a qual os japoneses se haviam comprometido
por ocasião do Acordo Plaza de 1985.
As crises da Ásia em 1998 e a do Nasdaq de 2000 também provocaram desacelerações mundiais
significativas. O primeiro desses casos teve a ver com má administração macroeconômica em
países emergentes, especialmente em matéria de câmbio, e o segundo foi um episódio
claramente precedido por um ciclo de alta de juros nos EUA.
Dessa forma, nas últimas décadas, choques monetários e crises financeiras constituíram as
principais causas de desacelerações econômicas expressivas. Por certo, no momento atual, não
faz sentido nos preocuparmos com choque monetário. Pelo contrário, de modo geral, nas
principais regiões econômicas do planeta, a tendência é de ampliação dos estímulos
monetários. Além disso, não parece haver base para maiores preocupações com crises
financeiras internacionais.
Sendo assim, o cenário de desaceleração da economia mundial parece mais provável do que o
de recessão. É preciso notar, porém, que o quadro econômico-financeiro prevalecente nos
Estados Unidos parece bem mais favorável aos investidores internacionais do que o observado
em outras regiões do mundo desenvolvido, razão pela qual parece baixa a probabilidade de o
dólar vir a se enfraquecer expressivamente nos mercados lá fora. Muito embora o
comportamento do dólar no exterior não seja a única força importante na determinação da
taxa de câmbio no Brasil, pode-se dizer que tal cenário dificultará eventual fortalecimento
significativo do real, mesmo na hipótese de aprovação de reformas econômicas relevantes aqui
dentro.
José Júlio Senna

9. Em Foco IBRE: Un tango más
No dia 27 de outubro de 2019, a população argentina escolherá seus novos presidente e vice-presidente,
e praticamente metade do Congresso (130 deputados e 24 senadores). Em várias províncias e na Cidade
Autônoma de Buenos Aires, também serão eleitas autoridades executivas e legislativas. Eleições gerais
não são eventos que costumam passar em branco, o que é particularmente verdadeiro nestes tempos
tão polarizados: questões políticas, e não só as estritamente domésticas, têm contaminado a agenda
econômica em todo o planeta.
Tal comentário é muito pertinente no atual momento econômico e social de nosso vizinho do Sul. Até
meados do ano passado, a situação argentina vinha relativamente organizada e era, até mesmo,
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benigna. Havia o entendimento de progressiva melhora institucional sob Macri, e debates a respeito da
(pouca) velocidade do ajuste eram pontuais e, na média, pouco ouvidos. A agenda pró-mercado
avançava.
A Argentina recobrara acesso aos mercados internacionais e conseguia se financiar, no mundo, para
fazer a sua travessia. Com o gradualismo trazendo resultados, não se pensava em outro cenário que não
a reeleição de Macri e de sua aliança política (o Cambiemos), continuando o “choque de mercado”. Mas
então, algo mudou.
A partir do segundo trimestre de 2018, o mundo ficou mais inóspito. O processo de normalização das
condições monetárias globais passou a avançar de forma mais decisiva e, ao mesmo tempo, a narrativa
de aceleração coordenada do crescimento apresentava suas primeiras falhas – especialmente desde o
agravamento do contencioso entre Estados Unidos e China.
Nesse cenário, as condições de liquidez internacional começaram a piorar, a incerteza aumentou, a
geopolítica voltou a ser importante, o dólar americano passou a se fortalecer e os investidores ficaram
mais seletivos (ou menos lenientes) em suas carteiras. Países com desequilíbrios estruturais foram
especialmente afetados – e a Argentina, com seus déficits gêmeos (fiscal e externo) e forte
endividamento em moeda estrangeira, esteve entre os primeiros (e mais) punidos.
Desde então, o país entrou em uma fase de disfuncionalidade econômica e política, da qual ainda não
emergiu. Com um mundo já não tão disposto a financiar a expansão argentina, Macri se viu forçado a
recorrer ao Fundo Monetário Internacional. Um tabu com implicações imprevisíveis: se, por um lado, o
apoio do FMI era um esteio que evitava que a Argentina entrasse em uma espiral descontrolada, por
outro lado trazia, a seu reboque, o peso da escolha e os fortes ajustes econômicos que Macri tentou
diluir no tempo.
O país teria que voltar a viver dentro de suas possibilidades, o que passava por um desmonte mais rápido
e intenso de toda a teia de subsídios, gastos fiscais e endividamento (em moeda estrangeira) que
mantinha a economia girando. O mundo acabou colocando Macri exatamente onde ele não queria estar:
recessão, explosão inflacionária, enfraquecimento da taxa de câmbio, aumento do endividamento e
colapso dos indicadores sociais (especialmente renda, emprego e pobreza) foram a tônica de 2018. Até
uma forte seca e uma quebra de safra vieram temperar o cenário. Com um annus horribilis, a reeleição
bem encaminhada deixava de sê-lo.
Desde o segundo semestre de 2018, todo o debate econômico e político passou a ser feito de forma
reativa, com um único objetivo claro: otimizar as condições de chegada ao pleito de outubro/2019. Isto
se aplica tanto na situação como na oposição.
Música mais ou menos conhecida, dançarinos nem tanto. Do lado da situação, inúmeras mudanças na
gestão econômica foram feitas de forma a manter os compromissos com o FMI, mas, ao mesmo tempo,
diminuir a carga do ajuste sobre a população. Isso passava, por exemplo, por taxação das exportações
de bens industriais e, principalmente, commodities: de forma explícita, jogando o máximo possível do
ajuste “para fora”.
Quanto mais perto das eleições, mais ativismo e benesses: preços da cesta básica congelados,
interrupção dos reajustes nas tarifas públicas, programas de transferência de renda, subsídios em
21
Boletim Macro

Junho de 2019
habitação popular, regimes especiais de tributação sobre pequenas e médias empresas, incentivos à
aquisição de automóveis, direcionamento de produção agrícola para o mercado interno e gestão ativa
da taxa de câmbio (incluindo, mais recentemente, defesa de uma banda cambial estática).
A lista é longa e, certamente, parece muito mais com as políticas dos seus antecessores do que com a
agenda liberal e pró-mercado originalmente defendida. Macri tem seguido à risca José Ortega y Gasset:
“Eu sou eu e minha circunstância, e se não salvo a ela, não me salvo a mim”. Ressalte-se, com certa
anuência dos organismos multilaterais e dos principais parceiros comerciais.
Do lado da oposição, a crescente desorganização econômica e social representou uma oportunidade. A
agenda reformista não entregou os resultados prometidos e, mais importante, é cada vez mais associada
à piora nas condições de vida da população. A causalidade pouco importa: segundo o INDEC (Instituto
Nacional de Estadística y Censos, o IBGE deles), um terço da população argentina se encontrava abaixo
da linha de pobreza ao final do ano passado, uma piora de quase 7,0 pontos percentuais em 12 meses.
Será uma surpresa se esse indicador não piorar até as eleições.
Em vez de propiciar a emergência de novas lideranças e oxigenar os quadros opositores, o sistema
político argentino respondeu com os mesmos de sempre. O Partido Justicialista, herdeiro do Peronismo,
sinalizou com expoentes de suas principais facções: Sergio Massa (deputado por Buenos Aires), Daniel
Scioli (ex-vice-presidente e ex-governador de Buenos Aires) e Cristina Fernández de Kirchner (expresidente e senadora por Buenos Aires) se colocaram como postulantes à Casa Rosada a partir de 2020.
A via alternativa, fora do Peronismo, teria seu maior representante em Roberto Lavagna (ex-Ministro da
Fazenda de Néstor Kirchner). Todos os principais candidatos da oposição tiveram participação nos
governos kirchneristas (de Néstor ou Cristina) e já foram candidatos em eleições presidenciais
anteriores. A princípio, Kirchner e Lavagna seriam os candidatos oposicionistas mais competitivos, ainda
que existisse dúvida sobre a real capacidade de o último atingir um segundo turno.
As eleições presidenciais argentinas são implementadas em sistema de ballotage, uma forma
modificada da eleição em dois turnos. Um candidato ganha o pleito em primeiro turno se atingir ao
menos 45% dos votos ou pelo menos 40% dos votos e mantiver uma diferença de 10 pontos percentuais
em relação ao segundo colocado.
É uma fórmula eleitoral que favorece a concentração de votos nos primeiros colocados, e especialmente
no líder, se a oposição se mostrar fragmentada – Carlos Menem (1994) e Cristina Kirchner (2007) foram
beneficiados em eleições anteriores. No atual ambiente econômico e social, o ballotage acaba também
por favorecer a polarização entre o Cambiemos de Macri e o Kirchnerismo, representado, em diferentes
graus, por todos os outros candidatos.
Como característica singular, as eleições majoritárias argentinas são precedidas por outra eleição
obrigatória. As eleições Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) foram criadas no governo
Néstor Kirchner (2009) e definem não só os partidos que poderão participar das eleições gerais (cláusula
de barreira) como a composição da chapa de cada partido/coligação, para cada modalidade (Executivo
ou Legislativo) e em cada província do país.
Como o voto é obrigatório, as Primárias são, na prática, a maior pesquisa eleitoral do planeta. Todos os
grandes movimentos políticos se dão antes delas, com a apresentação das listas de pré-candidatos à
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Justiça Eleitoral se encerrando na última semana de junho. As PASOs presidencial e legislativa (nacional)
ocorrerão somente no dia 11 de agosto.
Dado o peculiar cronograma eleitoral argentino, as últimas semanas têm sido de intensa movimentação
política. Até abril, as principais pesquisas de opinião apontavam uma centralização da disputa entre
Kirchner e Macri, com Lavagna ganhando tração, mas ainda longe dos primeiros colocados.
Veio, então, a grande reviravolta: em meados de maio, confirmou-se que Cristina Kirchner concorrerá à
Casa Rosada – mas como vice-presidente em uma chapa encabeçada pelo seu ex-chefe de gabinete (e
até onde se sabia, desafeto) Alberto Fernández. O movimento inesperado de Cristina Kirchner
embaralhou completamente a cena política, que já se mostrava confusa devido ao ambiente social e
econômico. Mais um componente de incerteza em um cenário que se aproxima, cada vez mais, da
convulsão.
São três as narrativas que tentam racionalizar o ocorrido. A primeira seria construtiva: Kirchner
entendeu que sua figura seria excessivamente sectária para um momento tão delicado quanto o atual,
renunciando à liderança de chapa em nome de Fernández, mais moderado e com maior capacidade de
diálogo para além das colunas kirchneristas. Uma postura de estadista, possível, mas um tanto
improvável dado o histórico belicoso da ex-presidente.
A segunda narrativa coloca a chapa Fernández-Kirchner como a versão argentina de Medveded-Putin.
Ou seja, Fernández seria um mero fantoche, e a chefe do Executivo seria, de facto, Kirchner. É
interessante perceber que o sistema político do país conspira a favor desta interpretação: na Argentina,
o Senado é presidido pelo Vice-Presidente da República, naturalmente aumentando seu poder em
relação a vice-presidências “mais usuais”. Resta saber se Fernández concordaria com esse papel
meramente instrumental – seus comentários mais recentes sugerem que isto não seria tão óbvio.
Por fim, a terceira narrativa coloca a chapa como um movimento desenhado por Kirchner para
maximizar as suas chances de continuar com imunidade parlamentar. Explica-se: desde 2016, Cristina
se vê às voltas com denúncias de corrupção, que inclusive já colocaram auxiliares próximos em prisão
preventiva. Há delações que indicam recebimento de propinas e vantagens indevidas, em dinheiro vivo,
pela ex-presidente. O primeiro julgamento (de uma série) começou apenas dias depois do anúncio da
chapa, e já foi transformado em um evento político – seja pelos kirchneristas, seja pelos oposicionistas
(no campo justicialista e no campo macrista).
Independentemente do raciocínio, o fato é que o movimento Fernández-Kirchner trouxe a principal
candidatura oposicionista para um ponto mais próximo da mediana do espectro político, onde
usualmente (mas não sempre) ocorrem as vitórias eleitorais. Isto gerou inúmeros ajustes e
acomodações nas chapas postulantes à Casa Rosada.
Do lado do Cambiemos, Macri viu sua posição ameaçada por Maria Eugénia Vidal, ascendente liderança,
atual governadora da Província de Buenos Aires e entre os políticos mais bem avaliados do país. Todas
as pesquisas recentes indicam que ela ganharia de qualquer candidato (da situação ou da oposição) em
um embate direto. O colapso da popularidade de Macri, diretamente ligado ao atual momento
econômico do país, também enfraquecia sua posição de liderança.
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O primeiro movimento macrista foi uma tentativa de chapa Macri-Lavagna, prontamente abortada pelo
segundo (que preferiu se associar a outros nomes da oposição). Ao fim, mais uma reviravolta: Macri
anunciou como vice-presidente o senador oposicionista Miguel Pichetto (Partido Justicialista), líder dos
Peronistas no Senado tanto durante os governos Kirchner (quando era líder da maioria) quanto no
próprio governo Macri (sendo o atual líder da minoria).
A chapa Macri-Pichetto foi um novo choque no sistema político, ainda que menor do que o de
Fernández-Kirchner. Acima de tudo, foi uma aposta pela polarização total: ao atrair um Peronista, Macri
inviabilizou a ascensão de uma terceira via (nominalmente, Lavagna), barrou a ascensão de Vidal,
procurou fragmentar ainda mais a oposição e, caso eleito, ampliou sua base (teórica) de governabilidade
em um segundo mandato que tem tudo para ser muito desafiador.
Aposta que pode dar certo ou não: Massa e Scioli deram sinais claros de composição com os kirchneristas
nos últimos dias, e as pesquisas mais recentes mostram que Fernández-Kirchner mantiveram a liderança
sobre Macri, sugerindo elevada transferência de votos de Cristina para Alberto.
Em conclusão, o cenário político de curto prazo parece estar definido: Fernández-Kirchner vs. MacriPichetto, em um embate direto entre o kirchnerismo “puro sangue” e o macrismo. Se, por um lado, isso
tira um pedaço da incerteza política, por outro mantém o ambiente sob enorme pressão: novas medidas
populistas são bastante prováveis até o pleito de outubro e o cenário que se desenha é de uma
campanha virulenta, pouco propositiva e sem ideias claras sobre o futuro. Até o imponderável dá as
caras, tendo como exemplo o blecaute nacional de meados de junho.
Mais ainda, a discussão econômica ficou claramente em segundo plano. Não há, nem na oposição nem
na situação, qualquer debate sobre o que precisará ser feito a partir de dezembro/2019. E não são
poucos os desafios: o próximo presidente, quem quer que seja, encontrará um país em depressão, com
inflação em dois dígitos, desemprego galopante e taxas de juros elevadíssimas, além de incapaz de gerar,
por conta própria, tanto as receitas cambiais necessárias para pagar as suas obrigações em moeda
estrangeira (mesmo após a safra recorde de 2019) como as receitas fiscais necessárias à manutenção da
maior disciplina fiscal (tendo que recorrer à taxação das exportações).
A pressão será elevadíssima, tanto da comunidade internacional como da própria sociedade argentina.
Os empréstimos contraídos com o FMI serão pagos? Sob quais condições? Será necessária outra rodada
de aportes? Os investidores internacionais continuarão vendo valor no país? Qual a taxa de sacrifício
que será imposta ao povo? Haverá governabilidade? O tecido social e político irá se esgarçar e chegar
ao ponto de ruptura?
Todas perguntas pertinentes; infelizmente, todas (ainda) sem resposta. Como em todo tango, drama,
agressividade, paixões e, invariavelmente, certa tristeza. O espetáculo mal começou.

Lívio Ribeiro

Revisão Editorial do Boletim Macro IBRE: Fernando Dantas
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