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Incerteza mundial se intensifica tornando o cenário doméstico ainda
mais desafiador
A elevação do risco geopolítico observada desde o referendo do Brexit, em junho de 2016, pode
não ter colocado um freio à valorização dos ativos em nível global, mas sem dúvida acrescentou
um significativo componente de volatilidade. Foi o que se viu outra vez nas últimas semanas,
com o acirramento das tensões entre os EUA e a China, a eleição de Boris Johnson para primeiro
ministro do Reino Unido, a queda do governo italiano, as manifestações em Hong Kong e o
surpreendente resultado das eleições primárias na Argentina. Como em episódios anteriores,
acontecimentos que elevaram a aversão ao risco e pressionaram o preço dos ativos em
mercados emergentes, especialmente as taxas de câmbio.
O recrudescimento da guerra comercial entre EUA e China foi, talvez, o principal desses
choques. Após um período de trégua, quando as negociações pareciam estar andando, as
tensões se intensificaram nas últimas semanas, gerando fortes reações nos mercados, depois
parcialmente revertidas. O presidente Donald Trump avisou que taxaria em 10% os demais US$
300 bilhões em importações chinesas a partir de 1º de setembro, podendo subir as tarifas para
25% no curto prazo. Em resposta, a China sinalizou que poderia retaliar, para proteger seus
interesses. Além disso, a moeda chinesa se depreciou fortemente após o movimento tarifário
dos EUA, ultrapassando o simbólico nível de sete yuan por dólar, após muitos anos mais
valorizada do que este patamar. Na sequência, o Tesouro dos EUA acusou oficialmente a China
de manipulação cambial.
Os EUA depois decidiram postergar o aumento de tarifas sobre alguns produtos chineses, mas
isso foi insuficiente para promover um recuo mais significativo na aversão ao risco. A nova
rodada de tarifas anunciada pelos EUA coloca as duas principais economias do mundo em rota
de uma desaceleração mais profunda à frente, aumentando as preocupações com o
crescimento global e com o pouco espaço para a política monetária evitar este cenário,
tornando as perspectivas ainda mais nebulosas. O aumento das preocupações com a
desaceleração da economia mundial, por sua vez, ajudou a segurar o preço das ações e a
derrubar os yields dos títulos públicos.
De fato, os dados de atividade de julho na China surpreenderam para baixo, apontando um
enfraquecimento da economia, mesmo após o governo ter adotado medidas de estímulos
monetário e fiscal. Na Europa, os resultados vão na mesma direção. O crescimento trimestral
da zona do euro diminuiu para 0,2% no segundo trimestre, de 0,4% no primeiro trimestre. Os
PMIs dos países da região recuaram novamente em julho, indicando que a atividade continuará
fraca nos próximos trimestres, especialmente na indústria de transformação.
Na Alemanha, o resultado foi ainda pior, com o PIB caindo 0,1%, aumentando os riscos de uma
recessão no país, após uma década de crescimento praticamente ininterrupto. A desaceleração
do comércio exterior tem sido um fator importante para esse resultado. Diante de riscos
substanciais resultantes da escalada da guerra comercial e das incertezas em torno do Brexit,
dificilmente a maior economia da UE vai escapar de uma recessão técnica.
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Com fraqueza econômica na Europa e na China – para os padrões das últimas décadas --, com
mais riscos no horizonte, e sem pressões inflacionárias, as taxas de juros tendem a cair nos EUA
e na grande maioria dos países, à medida que os bancos centrais sigam o Fed americano e
adicionem estímulos às suas economias. Isso em geral tem sido visto como motivo para esperar
uma depreciação do dólar. Porém, mesmo com uma desaceleração na economia americana,
esta deverá continuar crescendo acima do seu potencial e do restante do mundo, diferença que
promete se intensificar neste terceiro trimestre, o que explicaria o fortalecimento do dólar,
junto com a maior aversão ao risco. Nesse sentido, não se deve descartar alguma surpresa no
ritmo de relaxamento monetário promovido pelo Fed.
A guerra comercial, além da piora do quadro econômico argentino, representa novos
obstáculos também para o Brasil, reduzindo o espaço para voltar a crescer via exportações. Não
obstante, os desenvolvimentos observados até aqui estão longe de caracterizar uma crise
externa para o país. O real se desvalorizou, como seria de se esperar, mas o risco-país pouco
subiu, permanecendo no patamar relativamente baixo dos últimos meses. Com a inflação bem
comportada, um balanço de riscos mais favorável e o afrouxamento monetário nos países
desenvolvidos, abre-se espaço para que o Banco Central continue a sua política de estímulo à
economia.
Nesse quadro, o risco de frustação com o crescimento econômico aumenta. Como poderá
ocorrer na divulgação dos dados das contas nacionais do segundo trimestre. Como discutido
em boletins anteriores, sempre descartamos um cenário de recessão técnica no primeiro
semestre. Nossas estimativas indicam que, no segundo trimestre deste ano, o PIB deve ter
crescido 0,3% frente ao trimestre anterior e 0,8% em relação ao mesmo trimestre do ano
passado. Indicadores de atividade econômica de mais alta frequência, como o índice de
atividade econômica do Banco Central (IBC-Br) e o Monitor do PIB, do IBRE, corroboram as
nossas estimativas. Além disso, é importante mencionar que o péssimo desempenho da
indústria extrativa e da agropecuária reduziu em 0,4 p.p. a taxa de crescimento interanual do
PIB no segundo trimestre. Sem isso, teríamos tido, trimestre passado, um crescimento de 0,6%
contra o trimestre anterior.
Mesmo assim, há pouco para comemorar. Mesmo com o crescimento do investimento no
trimestre de 2,3% (TST), para o ano esperamos uma alta de apenas 1,9%, incluindo as
importações de plataformas antigas de petróleo. Ao desconsiderá-las, o investimento cresceria
apenas 1,1%, um valor ainda menor que os 2,0% registrados em 2018.
No mais, mantivemos nossas projeções de crescimento do PIB em 1,1% este ano e de 1,8% em
2020. A liberação dos recursos do FGTS terá efeito positivo de curto prazo sobre o consumo
neste ano e em 2020. No entanto, o aprofundamento da disputa comercial entre as principais
economias do mundo terá efeito negativo sobre o comércio global e a atividade nos países
emergentes, incluindo o Brasil.
Por isso, é crucial agilizar a implementação de reformas. Conforme destacamos no Boletim de
julho, a aprovação da reforma da Previdência é um primeiro passo para a redução dos riscos
fiscais, mas não resolve todos os nossos desafios. O tempo urge.
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No mais, um resumo desta edição do Boletim Macro IBRE inclui os seguintes destaques:
1)
Apesar dos resultados decepcionantes de junho, os principais indicadores da atividade
econômica encerraram o segundo trimestre em trajetória ascendente em relação ao primeiro,
exceto pela indústria, que exibiu sinais mistos. Enquanto a indústria extrativa continuou
sofrendo com os desdobramentos do desastre em Brumadinho, a indústria de transformação
avançou 1,8% ante o mesmo trimestre do ano passado. O comércio varejista ampliado também
mostrou sinais de aceleração, crescendo 4% em relação ao segundo trimestre do ano passado,
refletindo um certo impulso no consumo das famílias. Projetamos alta de 0,3% TsT (0,8% AsA)
no PIB do segundo trimestre. Para o ano de 2019, mantivemos nosso cenário base de
crescimento de 1,1%. A melhora no cenário de confiança, redução moderada da incerteza
econômica e melhora nas condições financeiras corroboram esse cenário, enquanto os riscos
se concentram no cenário externo mais desafiador. (Seção 1)
2)
Os indicadores de confiança de empresas e de consumidores seguiram caminhos
diferentes em julho. As expectativas empresariais avançaram, puxando o ICE, enquanto as dos
consumidores cederam, influenciadas pela percepção de lentidão da recuperação do mercado
de trabalho. A boa notícia do mês foi a queda pontual da incerteza econômica, influenciada
pela evolução das votações da reforma da Previdência. Mas é preciso cautela, considerando-se
a volatilidade recente desse indicador e o aumento da incerteza no plano mundial, um dos
principais motivos para a queda do Indicador de Clima Econômico da América Latina e do
Mundo neste terceiro trimestre. (Seção 2)
3)
Na seção de emprego e renda, a autora destaca que a taxa de desemprego do trimestre
terminado junho ficou em 12%, resultado esperado pelos analistas, que previam uma taxa de
desemprego de 12,1% no trimestre móvel. Já a renda média recebida em todos os trabalhos
caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior. Apesar de a taxa de ocupação do segundo trimestre
indicar uma recuperação no mercado de trabalho, esta retomada ainda é frágil e está
possivelmente ancorada em ocupações menos produtivas e de baixos salários, associadas a
postos de trabalho informais. As projeções do IBRE-FGV refletem a expectativa de que a
recuperação do mercado de trabalho ainda seja frágil e siga lenta – a projeção para a taxa de
desemprego média com ajuste sazonal é de 11,9% para 2019 e 11,6% para 2020. (Seção 3)
4)
Na seção fiscal, há uma análise sobre a arrecadação do setor público. O resultado
primário do governo central, relativo ao primeiro semestre deste ano, foi de déficit de R$ 28,8
bilhões, já corrigidos pela inflação. Esse é o resultado do efeito combinado de queda de 0,2%
nas receitas primárias, líquidas de transferências para os estados e municípios, e da queda de
1,4% nas despesas primárias totais. Contudo, quando analisamos as receitas primárias totais,
ou seja, antes de deduzir a parcela partilhada com estados e municípios, observa-se um
crescimento real de 0,6%. A diferença se explica por as transferências terem aumentado 4,3%,
o que foi fundamental para as receitas líquidas apresentarem queda no período. (Seção 4)
5)
Com relação à inflação o tema é a desvalorização cambial e os possíveis impactos sobre
inflação. A desvalorização cambial recente - impulsionada pela tensão comercial entre Estados
Unidos e China e o aumento do risco de recessão global - ainda não conseguiu reverter a
tendência de queda dos preços de commodities agrícolas, produtos químicos e máquinas e
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equipamentos para a indústria. Tal situação se sustenta devido ao baixo crescimento
econômico brasileiro, que mantém a demanda fraca, dificultando o repasse de tais pressões
para o IPCA. (Seção 5)
6)
Na seção de Política Monetária, o autor destaca que foram muitas e longas as fases de
nossa história durante as quais o Banco Central foi obrigado a remar contra a maré, ou seja,
enfrentou situações em que teve de fazer bem mais esforço (juros mais altos) do que seria
necessário, fossem outras as circunstâncias. Nosso analista argumenta que o quadro não é mais
esse. Teto dos gastos; reforma da Previdência; redução drástica dos desembolsos do BNDES;
ausência de novos subsídios creditícios; expectativas de inflação bem ancoradas, inclusive para
prazos mais longos; metas cadentes de inflação; e juros persistentemente baixos no mercado
internacional são novidades que alteram significativamente o ambiente em que se define a
política monetária. Na medida em que não haja reviravolta no andamento das reformas e o
ambiente internacional não sofra deterioração acentuada, é bem provável que o atual período
de juros baixos no Brasil se estenda de maneira considerável. (Seção 6)
7)
Com relação ao setor externo, a autora discute os dados do setor divulgados pelo IBRE
(ICOMEX). O acirramento da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, as incertezas
trazidas pela vitória do candidato peronista na prévia para a eleição presidencial na Argentina
e os resultados de queda de crescimento na maior economia da Europa indicam um cenário
internacional desfavorável, levando a uma desaceleração do comércio mundial. Em julho, o
volume dos fluxos de exportações e importações recuou em relação ao mesmo mês de 2018 e,
com a piora nas condições do comércio mundial, não deverá ocorrer reversão no sinal destes
indicadores. Em adição, a seção analisa o efeito das plataformas de petróleo em julho, em
especial sobre as importações de bens de capital, um componente do investimento do país.
Com a inclusão da plataforma, o volume importado de bens de capital caiu 46,8% entre os
meses de julho de 2018/19 e sem as plataformas aumentou em 28,2%. (Seção 7)
8)
Na seção internacional o tema são os dilemas do Banco Central americano. O autor
argumenta que faz sentido o Fed ser muito cauteloso no processo de “normalização das
condições monetárias” e ficar atrasado na política monetária: há munição de sobra para
enfrentar uma eventual aceleração da inflação (basta subir os juros, e para isto não há limite).
De fato, não somente o Fed parou o processo de subida dos juros básicos como, na reunião de
31 de julho, reduziu os juros do intervalo de 2,25-2,5% para 2,0-2,25%. Dois fatores pesaram na
decisão: a percepção de que a guerra comercial tem efeito líquido desinflacionário e a
desaceleração nos Estados Unidos e nas economias centrais, zona monetária do euro e China,
desde o segundo semestre do ano passado. No entanto há muitas dúvidas e dilemas nessa
decisão. (Seção 8)
9)
E por fim, a Seção Em Foco, de autoria da pesquisadora Lia Valls, analisa o acordo
Mercosul-União Europeia. (Seção 9)

Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos
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1. Atividade Econômica
PIB do segundo trimestre deve avançar e recessão técnica é descartada
Apesar dos resultados decepcionantes de
junho, os principais indicadores da
atividade econômica encerraram o
segundo trimestre em trajetória
ascendente em relação ao primeiro.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tabela 1: PIB: Projeções

A indústria exibiu sinais mistos. Por um
lado, a indústria extrativa continuou
sofrendo com os desdobramentos do
desastre em Brumadinho, chegando a
registrar queda interanual de 19,4% no
segundo trimestre. Por outro, a indústria
de transformação avançou 1,8%,
configurando o primeiro trimestre de
crescimento após dois trimestres de
queda. O comércio varejista ampliado
também mostrou sinais de aceleração,
crescendo 4% em relação ao segundo
trimestre do ano passado, o que ajudou a
impulsionar o consumo das famílias.
O índice de atividade econômica do
Fonte e Elaboração: IBRE/FGV
Banco Central (IBC-Br) avançou 0,9% no
segundo trimestre, quando comparado
ao mesmo período do ano passado, enquanto o Monitor do PIB registrou crescimento de 0,7%
na mesma base de comparação. Se considerarmos a metodologia de ajuste sazonal trimestral
utilizada pelo IBGE, ambos os indicadores descartariam a hipótese de recessão técnica,1 o que
está em linha com as nossas expectativas.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

À luz dos indicadores relativos ao período compreendido entre abril e junho, revisamos
ligeiramente nossa projeção de crescimento do PIB do segundo trimestre para 0,3% TsT (0,8%
AsA). Para o ano de 2019, mantivemos nosso cenário base de crescimento de 1,1%. A melhora
no cenário de confiança, redução moderada da incerteza econômica e melhora nas condições
financeiras corroboram esse cenário.
Pelo lado da oferta, nossa principal fonte de revisão baixista para o crescimento do PIB no
segundo trimestre veio do setor industrial, que deve registrar queda interanual de 0,9% – nossa

1

Isto é, dois trimestres seguidos de queda na comparação com o trimestre imediatamente anterior.

6
Boletim Macro

Agosto de 2019

projeção anterior era de -0,7%. Essa revisão foi resultado de retrações maiores que o esperado
na indústria extrativa e na construção civil.
Para a indústria de transformação, mantivemos nossa expectativa de alta, porém um pouco
mais intensa do que o previsto anteriormente (0,8% AsA e 1,4% TsT), diante da confirmação do
avanço no setor na Pesquisa Industrial Mensal (PIM-PF). Os serviços, por sua vez, sofreram
pequena revisão e devem registrar crescimento positivo, de 1,4% AsA (0,4% TsT) e 1,3% no ano.
Os dados confirmam um ritmo de crescimento mais forte do PIB. Quando excluímos os setores
da agropecuária e da indústria extrativa, que sofreram choques negativos na primeira metade
deste ano, esperamos uma taxa de crescimento interanual no segundo trimestre de 1,2%, ante
0,7% observado no primeiro trimestre. Já para o PIB cheio, a aceleração é mais moderada, de
0,5% no primeiro trimestre para 0,8% no segundo.
No lado da demanda, projetamos crescimento do investimento de 3,3% AsA (2,3% TsT) no
segundo trimestre e de 1,9% no ano, quando consideramos em nossos cálculos as importações
de plataformas de petróleo; ao desconsiderá-las, o investimento cresceria apenas 1,1% no ano.
Para o consumo das famílias, revisamos nossa projeção de crescimento de 1,4% AsA (0,1% TsT)
no segundo trimestre para 1,8% AsA (0,4% TsT), motivados pelo avanço consistente das vendas
do varejo e dos serviços prestados às famílias. Para o ano, a expectativa de crescimento do
consumo das famílias é de 2,0%, já incorporando o impacto da liberação dos saques do FGTS
(estimado em 0,2 p.p. este ano), a desaceleração da inflação e ligeira melhora em nossas
projeções para a taxa de desemprego.
Os riscos em nosso cenário para o segundo semestre deste ano estão em um cenário externo
mais desafiador, o que pode reduzir o crescimento da indústria de transformação brasileira,
devido a uma nova rodada de recuo nas exportações do setor. De fato, já se observa um recuo
expressivo do indicador de demanda externa prevista do setor. Em particular, o indicador do
segmento de veículos automotores está em patamar historicamente muito baixo. O risco é de
um novo recuo, com a piora econômica na Argentina. Mesmo em um cenário de queda de juros
internacional, o aumento da aversão ao risco não deve ser favorável aos países emergentes, o
que pode levar a uma nova rodada de aperto das condições financeiras nacionais.
Silvia Matos e Luana Miranda

2. Expectativas de Empresários e Consumidores
Confiança em ritmo lento
Os indicadores de confiança de empresas e consumidores seguiram por caminhos diferentes
em julho. Puxada pela expectativa de aceleração da economia no segundo semestre, a
confiança empresarial subiu 2,0 pontos no mês. Já a confiança do consumidor recuou 0,4 ponto,
dando mais um sinal de que estes agentes ainda aguardam uma recuperação mais consistente
do mercado de trabalho antes de reverem sua posição de relativa desconfiança.
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O Índice de Expectativas Empresarial
fechou o mês em 101 pontos, o maior
nível desde setembro de 2013, com
avanços na margem em todos os
setores; já as expectativas dos
consumidores pioraram e o índice
fechou em 97,7 pontos. Os indicadores
de situação atual tanto de empresas
quanto de consumidores avançaram
no mês, mas continuam muito baixos
em termos históricos (89,9 e 75,3
pontos, respectivamente), refletindo o
quadro de estagnação econômica dos
últimos trimestres.

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

Fonte e elaboração: IBRE/FGV.

Dentre os setores integrantes do Índice de Confiança Empresarial (ICE), a confiança da indústria
continua a destoar, registrando queda
de 0,9 ponto em julho. Apesar de o Nível
Gráfico 2: Indicador de Incerteza Econômica FGV IBRE
de Utilização da Capacidade industrial
(Dados pontuais e em médias móveis trimestrais)
ter crescido no segundo trimestre em
relação ao trimestre anterior e
avançado um pouco mais em julho, a
frustração dos empresários com a
situação corrente dos negócios tem
aumentado.
O
resultado
aparentemente dúbio parece ter
relação com a evolução aquém do
esperado da demanda, levando ao
Fonte e elaboração: IBRE/FGV.
acúmulo de estoques, que atingiram em
julho o maior nível desde junho de 2018.
Esse é um fator que pode restringir a
aceleração do setor neste ‘influenciado pela relativa lentidão da recuperação do mercado de
trabalho, gerando insegurança e uma postura de cautela. Esse fator é ainda mais relevante nas
faixas de renda mais baixas.
Uma boa notícia em julho foi a queda pontual de mais de 10 pontos do Indicador de Incerteza
Econômica (IIE-BR) da FGV IBRE, sob influência da aprovação da Reforma da Previdência em
primeiro turno na Câmara e a subsequente divulgação de notícias favoráveis da agenda
econômica. Ressalve-se que esse indicador vem mostrando alta volatilidade e que um indicador
semelhante (Economic Policy Uncertainty Index), divulgado como proxy da Incerteza Mundial,
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vem subindo muito nos últimos meses, refletindo a guerra comercial entre EUA e China. Picos
de incerteza do indicador mundial costumam impactar o indicador nacional.
A volta das tensões associadas à guerra
comercial entre a China e os Estados
Unidos pode também ter sido o principal
fator a influenciar na queda do Indicador
de Clima Econômico da América
(trimestral), que atingiu no terceiro
trimestre (pesquisa de campo em julho)
o menor valor em dois anos. No plano
mundial, o clima também piorou entre o
segundo e o terceiro trimestres de 2019.

Gráfico 3: Indicador de Clima Econômico de
Países/Regiões Selecionadas (Saldo da proporção de
respostas favoráveis e desfavoráveis, em pontos
percentuais)

Em síntese, ainda que tenha havido
Fonte: Sondagem Econômica da América Latina Ifo/FGV.
Elaboração: IBRE/FGV.
melhora recente das expectativas em
alguns segmentos empresariais, os
agentes ainda percebem a demanda de
forma muito desfavorável neste terceiro trimestre. É possível que a liberação dos recursos do
FGTS a partir de setembro e o início recente do ciclo de quedas da Selic produzam um efeito
favorável a partir do último trimestre do ano.
Aloisio Campelo e Viviane Seda Bittencourt

3. Mercado de Trabalho
A taxa de desemprego recua, mas a recuperação do mercado de trabalho ainda é frágil
A taxa de desemprego recuou, mas continua elevada. Os dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) para o segundo trimestre de 2019 indicam
que a taxa de desemprego no país caiu para 12%. No primeiro trimestre deste ano, a taxa era
de 12,7% e, no segundo trimestre de 2018, de 12,4%. Isso significa que 12,8 milhões de
brasileiros ainda estão desempregados. O resultado não surpreende, já que reflete a projeção
do IBRE/FGV de uma taxa de desemprego de 12,1%. A renda média recebida de todos os
trabalhos foi de R$ 2 290 no segundo trimestre – estável em relação ao mesmo período no ano
de 2018 e em queda de 1,3% em relação ao trimestre anterior.
A redução na taxa de desemprego é um sinal positivo, com queda desde o segundo trimestre
de 2017 (exceto pela sazonalidade do início de ano). Os dados indicam redução de 13,7% para
os 12% mencionados acima. Apesar de 1,7 ponto percentual ser uma redução pequena, este foi
um resultado positivo frente ao baixo crescimento de 1% ao ano da economia. Além disso, os
dados indicam uma geração recorde dos postos de trabalho. Nos últimos 12 meses, a economia
gerou 2,55 milhões de postos de trabalho, sendo 2,17 milhões no setor privado. Os dados do
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CAGED apontam geração de 48.436 postos formais em junho e 524.931 no acumulado dos
últimos 12 meses.
A combinação de baixo crescimento com forte geração de empregos é sinal de que os postos
de trabalho gerados estão concentrados em ocupações de baixos salários e, portanto, baixa
produtividade. Essa conclusão é compatível com a estagnação da renda observada no último
ano. Essa evidência de geração de empregos de baixa qualidade é reforçada pela diminuição na
proporção de trabalhadores ocupados contribuindo para a Previdência Social, que recuou de
63,6% em março para 62,8% em junho, indicando que o emprego cresceu no setor informal. A
distribuição dos postos de trabalho por posição na ocupação também indica concentração de
trabalhadores em empregos piores. O Gráfico 4 apresenta a contribuição do crescimento da
população ocupada por status ocupacional. O número de empregados sem carteira assinada no
trimestre encerrado em junho de 2019 era de 11,5 milhões de pessoas, 25,7% da proporção de
empregados no setor privado. Os dados indicaram também que houve aumento de
empregados sem carteira tanto em relação ao trimestre anterior (3,4%) quanto em relação ao
mesmo trimestre de 2018 (5,2%). O contingente de trabalhadores por conta própria também
atingiu o recorde da série histórica – 25,9% da população ocupada – e chegou a 24,1 milhões
de pessoas.

Gráfico 4: Contribuição do Crescimento da População Ocupada por Status Ocupacional (%)

Fonte: Pnad Contínua/IBGE. Elaboração: IBRE/FGV.

Outro indicador preocupante é o de subutilização da força de trabalho. Apesar de não ter tido
grandes variações, a taxa de subutilização observada no segundo trimestre foi de 24,8%,
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indicando que parte considerável da
população ainda está subocupada,
Gráfico 5: Evolução da Taxa de Subutilização (%)
como mostra o Gráfico 5. Uma
população de 28,4 milhões de pessoas
com subutilização é recorde da série
iniciada em 2012, com alta em ambas as
comparações: 2,7% (mais 744 mil
pessoas) frente ao trimestre anterior e
3,9% (mais 1.066 mil pessoas) frente ao
mesmo trimestre de 2018. A população
subocupada inclui os desocupados, os
subocupados
(trabalhadores
que
Fonte: Pnad Contínua/IBGE. Elaboração: IBRE/FGV.
declaram estar disponíveis para
trabalhar mais horas) e os desalentados
(que desistiram de procurar emprego) e
pessoas que declaram que não conseguem procurar trabalho por outros motivos.
Dessa forma, apesar de a taxa de ocupação do segundo trimestre indicar uma recuperação no
mercado de trabalho, essa retomada ainda é frágil, estando possivelmente ancorada em
ocupações menos produtivas e de baixos salários. As projeções do IBRE-FGV refletem a análise
acima de que a recuperação do mercado de trabalho segue lenta. A projeção para a taxa de
desemprego média com ajuste sazonal é de 11,9% para 2019 e 11,6% para 2020. Já as projeções
para o saldo do CAGED referente a julho e ao acumulado no ano de 2019 são de 55 mil e 553
mil vagas criadas, respectivamente.
Laisa Rachter

4. Inflação
A desvalorização cambial recente não deve alterar a expectativa de inflação para 2019
A inflação segue sem oferecer resistência à retomada do crescimento. Seu bom
comportamento não só permitiu corte de 0,50 ponto percentual na Selic como também deve
continuar contribuindo para novos cortes nas duas próximas reuniões. A alta de 0,19%
registrada pelo IPCA em julho, número abaixo da mediana das expectativas do mercado
financeiro, reforça que não há surpresas no front da inflação.
Os preços também seguem bem-comportados ao produtor. O IPA/FGV registrou queda de
1,11% na segunda prévia do IGP-M de agosto. Todos os principais grupos componentes do
índice sofreram queda em suas taxas de variação. A desvalorização cambial recente impulsionada pela tensão comercial entre Estados Unidos e China e pelo risco de recessão
global - ainda não conseguiu reverter a tendência de queda dos preços de commodities
agrícolas, produtos químicos e máquinas e equipamentos para a indústria. São itens que, devido
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ao enfraquecimento da atividade econômica e seu efeito sobre a demanda, tendem a favorecer
a permanência da taxa do IPA em terreno negativo em agosto.
Já para o IPCA-15, o Monitor da Inflação antecipa aceleração na taxa do indicador, a qual deverá
passar de 0,09% em julho para 0,20% em agosto. Esse movimento será influenciado
principalmente pela da tarifa de energia, cujos preços subiram em função da prática da
Bandeira Vermelha. O grupo Alimentação também contribuirá para a aceleração do índice,
devido a quedas menos intensas observadas nos preços de alimentos in natura.
Em direção ao final do mês, espera-se que a taxa do IPCA fique em 0,15%. Contudo, apesar da
provável desaceleração em comparação a julho, quando o índice subiu 0,19%, a variação em 12
meses do IPCA deverá sofrer aumento, passando de 3,2% para 3,5%, dado que, em agosto de
2018, o IPCA havia caído 0,09%.
A desvalorização de 8,1% da taxa de câmbio nos últimos 30 dias não deve mudar a estimativa
de inflação para 2019, a qual deverá permanecer entre 3,6% e 3,8%.
Os preços dos itens comercializáveis acumulam, nos últimos 12 meses até jul/19, alta de 1,3%.
Patamar mais baixo alcançado em 2019. Para setembro – mês para o qual se prevê alta em
torno de 0,25% para o IPCA – a estimativa não considera ainda efeito destacado do câmbio
sobre a inflação, o qual, caso se manifeste, deverá acontecer de forma mais imediata sobre o
preço da gasolina, o que pode ser reforçado com a aparente fase de aceleração do preço do
petróleo.
Os alimentos derivados de grandes commodities como trigo, milho e soja também podem sofrer
aumento de preços, com repercussão em sua ampla cadeia de derivados. No entanto, esses
movimentos não serão suficientes para forçar profunda revisão da expectativa de inflação, a
qual, mesmo acomodando efeitos do real menos valorizado, tende a guardar grande distância
da meta de inflação estabelecida para 2019.
Desse modo, mesmo com a atual taxa de câmbio, será difícil que o impacto cambial supere os
efeitos da demanda fraca e dos estoques elevados, razões que deverão limitar a ação do câmbio
sobre o IPCA.
A rápida ação dos bancos centrais pode mitigar o risco de recessão global. Ademais, não
havendo razão para alterar a previsão de inflação até o final do ano, a Selic poderá seguir sua
trajetória de queda, mesmo que os próximos cortes sejam mais tímidos do que os previstos
antes dos sinais da recessão global.
André Braz

5. Política Monetária
Espaço para quedas adicionais de juros e boas perspectivas de um expressivo e inédito
período de juros baixos
O Banco Central do Brasil tem tratado a questão da retomada do ciclo de baixa de juros com
grande cautela. Como temos frequentemente assinalado, Inflation Targeting é o mesmo que
Inflation Forecast Targeting.
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A razão disso é que política monetária opera com defasagem. A taxa de juros afeta a atividade
econômica – mais precisamente, o hiato do produto – com uma defasagem de
aproximadamente um ano (ou um pouco menos) e influencia a inflação com defasagem
aproximada de um ano e meio a dois anos. A projeção oficial de inflação anual para esse período
constitui o alvo intermediário. E o instrumento de política tem de ser ajustado de maneira a
fazer com que a projeção de inflação para algo como 18 ou 24 meses seja igual à meta anual de
crescimento dos preços. Como observou Lars Svensson em artigo de 1997, “o banco central
deve ser responsabilizado por desvios da projeção com relação à meta, mas não pelos
inevitáveis desvios da inflação realizada com relação à meta” (“Inflation Forecast Targeting:
Implementing and Monitoring Inflation Targets”).
Fiel a esse princípio, largamente aceito entre acadêmicos e banqueiros centrais, e a despeito
do enorme grau de capacidade ociosa prevalecente na economia e das pressões para que
reduzisse os juros, por bom tempo o BCB relutou em fazê-lo. Por ocasião da reunião do Copom
de 19 de junho último, as projeções oficiais de inflação para 2020 mostraram ligeiro recuo
comparativamente aos números revelados no Copom anterior, indicando 3,9% no cenário
baseado em juros e câmbio da pesquisa Focus, e 3,7% sob a hipótese de Selic e câmbio
constantes. Como se sabe, a meta de inflação para 2020 é de 4,0% ao ano.
Tais projeções deixavam claro o espaço para queda da taxa Selic. Ainda assim, o BCB não fez o
tão esperado movimento. Na realidade, optou por condicionar eventual redução a “avanços
concretos” na agenda de reformas. Foi apenas na reunião seguinte do Copom, encerrada em
31 de julho, que a Selic foi reduzida em 50 pontos.
Não parece exagero afirmar existir espaço para novo movimento baixista, até porque o próprio
Banco Central sinalizou esta possibilidade. Na verdade, a nosso ver, é possível ir além,
ressaltando que tanto o ambiente doméstico quanto o externo mostram-se favoráveis a pelo
menos mais uma redução de igual expressão. De qualquer modo, as condições prevalecentes,
aqui e lá fora, parecem compatíveis com juros baixos por um longo período.
Essa última afirmação tem por base o seguinte raciocínio. Por longo tempo, o Banco Central
tem remado contra a maré. Com isso queremos nos referir a situações em que a autoridade
monetária tem de fazer muito mais esforço, ou seja, praticar juros mais altos do que seria
necessário, fossem outras as circunstâncias. Recentemente, a vida do BCB tem-se tornado mais
fácil. O teto constitucional dos gastos federais, por exemplo, interrompeu uma trajetória de
cerca de 20 anos de crescimento real destes gastos, da ordem de 6,0% ao ano. A provável
aprovação da reforma da Previdência certamente contribuirá para segurar ainda mais o
dispêndio público, sem que isso (evidentemente) represente o fim do tão necessário ajuste
fiscal. Os desembolsos do BNDES, que com frequência evoluíam na direção contrária à desejada
pelo BCB, foram substancialmente reduzidos. Com a criação da TLP, foram praticamente
eliminados novos subsídios creditícios no país. As expectativas de inflação parecem bem
ancoradas, inclusive para prazos mais longos. As metas de inflação foram definidas de maneira
a serem cadentes. E o ambiente internacional, de juros baixos, provavelmente predominará
ainda por um bom tempo.
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Sendo assim, afora considerações sobre alguns importantes fatores de risco, como eventual
reviravolta no andamento das reformas domésticas e complicações graves lá fora, é bem
possível que experimentaremos um inédito período de juros baixos, de duração expressiva.
José Júlio Senna

6. Política Fiscal
Uma ajudinha da arrecadação para os subnacionais
A evolução das contas fiscais, sobretudo do resultado primário, tem sido um dos maiores
desafios do governo nos últimos anos. Recessão econômica, erros de política de gestões
passadas, elevado desemprego e outros fatores, muitas vezes de cunho estrutural,
contribuíram para esse desequilíbrio nas contas públicas. Superar esse problema tem sido
desafiador.
Os primeiros seis meses deste ano mostram um pouco desse drama. O resultado primário do
governo central, relativo ao primeiro semestre, foi de déficit de R$ 28,8 bilhões, já corrigidos
pela inflação. Este é o resultado combinado de queda de 0,2% nas receitas primárias, líquidas
de transferências para os estados e municípios, e do recuo de 1,4% nas despesas primárias
totais. Contudo, quando olhamos para as receitas primárias totais, ou seja, antes de deduzir a
parcela partilhada com estados e municípios, observa-se um crescimento real de 0,6%.
Esse resultado indica uma questão relevante e que será tratada nesta seção do Boletim Macro.
Para o desempenho do primário do governo central, é importante que a recuperação das
receitas ocorra majoritariamente nas contribuições; já para os governos regionais, o
desempenho dos impostos federais é mais importante, visto que afetam fortemente suas
finanças, por serem tributos partilhados.
Observando o desempenho das receitas totais e das transferências, por repartição de receitas,
para estados e municípios, observa-se que, enquanto as receitas totais cresceram 0,6%, as
transferências aumentaram 4,3%; este efeito combinado contribuiu para que as receitas
liquidas apresentassem queda no período.
Para entender esse movimento, é importante compreender como se comportaram as receitas
primárias totais, separando as que são repartidas com entes subnacionais e as que ficam
somente com a União.
De janeiro a junho deste ano, contra igual período de 2018, a arrecadação do imposto sobre a
renda cresceu 4,1% (chegando à R$ 213,3 bilhões). A recuperação concentrou-se no imposto
sobre a renda retido na fonte, relativamente aos rendimentos do trabalho e do capital. O
imposto sobre a renda das pessoas jurídicas apresentou queda, porém o valor foi influenciado
pela reclassificação dos resíduos dos estoques de parcelamentos especiais, ocorrida em maio
de 2018.
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Enquanto o imposto sobre a renda cresceu, o imposto sobre os produtos industrializados
apresentou queda, devido principalmente à redução da alíquota média efetiva do imposto
sobre importação e do IPI vinculado à importação.
A combinação do IPI e do IR compõe a base de incidência dos fundos de participação dos
estados e dos municípios. Esses dois tributos, em conjunto, cresceram 2,4% e contribuíram para
a expansão do FPE e do FPM, também de 2,4%.
Outras transferências que apresentaram expansão no período foram as derivadas da
exploração dos recursos naturais (royalties e participações especiais). No primeiro semestre, os
royalties e as participações especiais cresceram 22,5%. Essa expansão foi influenciada,
principalmente, pela desvalorização da moeda brasileira.
No entanto, quando analisamos os tributos não partilhados com estados e municípios, o quadro
é bastante dramático. No período, a soma das receitas primárias não partilhadas caiu 1,1%,
enquanto a soma das receitas partilhadas cresceu 3,6%.
Dessa forma, as receitas primárias líquidas (que importam para a apuração do déficit primário
do governo central) apresentaram queda no período. Por outro lado, os governos subnacionais
estão se beneficiando dessa recuperação mais concentrada nos tributos partilhados.
Vilma Pinto

7. Setor Externo
O efeito das plataformas de petróleo no volume importado
As exportações recuaram 11% e as importações 4,8% na comparação entre os meses de julho
de 2018 e 2019, levando a um superávit de US$ 2,3 bilhões. No acumulado do ano até julho de
2018 e 2019, as exportações caíram 4,7% e as importações, 0,9%. O superávit acumulado até
julho de 2019 foi de US$ 28,5 bilhões, valor cerca de US$ 5 bilhões inferior ao saldo no mesmo
período de 2018. A queda nos fluxos de comércio levou a uma retração na corrente de comércio
de 3% entre os sete primeiros meses de 2018 e 2019.
Observa-se que a corrente de comércio estava se recuperando, desde 2018, após a
desaceleração entre 2014/17. O resultado de 2019 reflete a piora das condições no comércio
mundial. Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional (FMI) revisaram para baixo suas
projeções divulgadas este ano em relação ao crescimento do comércio mundial — Banco
Mundial de 3,6% (janeiro) para 2,6% (junho) e o FMI de 3,4% (abril) para 2,5% (junho).
No caso do Brasil, o resultado do crescimento das exportações para os três principais parceiros
mostra uma tendência de queda para a China, queda em todos meses para a Argentina e um
melhor desempenho para os Estados Unidos (Gráfico 6). Entre os sete primeiros meses do ano
de 2018 e 2019, apenas os Estados Unidos registraram aumento das exportações brasileiras de
12%, pois para a China caíram 1,2% e para a Argentina, 40%. Para o restante dos países, houve
recuo de 5,1%, nessa mesma base comparação. No caso das importações, aumentaram em
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7,8% para a China, 5,3% para os Estados
Unidos e 1,8% para a Argentina, mas
caíram 5,6% para os demais países.
Ressalta-se, porém, que a China
permanece
como
a
principal
contribuidora para o superávit comercial.
No período de janeiro a julho, a balança
comercial com a China foi de US$ 15,4
bilhões, com os Estados Unidos foi obtido
um superávit de US$ 500 milhões e, com
a Argentina, um déficit de US$ 200
milhões. Para os demais países, o
superávit foi de US$ 13 bilhões, um valor
inferior à contribuição chinesa.

Gráfico 6: Variação (%) no Valor das Exportações para
os Três Principais Mercados do Brasil: Mês contra Mês
do Ano Anterior

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IBRE/FGV.

Em agosto, com o acirramento da guerra
comercial entre a China e os Estados Unidos aumentando o grau de incerteza quanto aos rumos
do comércio mundial e a prévia eleitoral da Argentina dando a vitória ao candidato peronista,
que para alguns analistas poderá mudar o rumo no processo de abertura da economia do país,
dados de menor crescimento na China e o recuo na produção industrial da Alemanha trouxeram
indagações quanto a uma possível nova recessão mundial. Todos esses fatores e mais o cenário
político e econômico do Brasil – cercado de dúvidas quanto a uma melhora nos indicadores
econômicos até o final de 2019 e a maior volatilidade cambial, afetada pelos eventos
domésticos e externos – não favorecem o setor externo. Como mostra o Gráfico 7, desde o
início de 2019 o câmbio passou por um período de estabilidade até março, depois desvalorizouse até maio e estava numa trajetória de valorização que foi revertida em agosto com as
turbulências no mercado internacional.
O efeito das operações com as
plataformas de petróleo influenciou os
resultados de julho. Pelo ICOMEX
elaborado pelo IBRE, o volume exportado
caiu 7,2% entre os meses de julho de
2018 e 2019, mas, se excluirmos as
plataformas, o recuo diminui para 1,8%.
No caso das importações, na comparação
mensal com plataformas o resultado é
uma queda de 1,0% e, sem as
plataformas, um aumento de 17,2%. O
impacto foi maior no volume importado,
mas na comparação entre o acumulado
no ano até julho de 2018 e 2019, a
diferença é menor: importações com

Gráfico 7: Índice Mensal da Taxa de Câmbio Efetiva
Real: Deflator IPC (jan/1999=100)

Fontes: Bloomberg; BCB. Elaboração: IBRE/FGV.
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plataformas com 1,9%, e sem plataformas, 4,8%. Nas exportações, o crescimento passa de 0,5%
para 1,5%, quando se excluem as plataformas.
Por setor de atividade, o volume
Gráfico 8: Variação (%) nos Volumes Exportados e
exportado da agropecuária registrou
Importados por Tipo de Indústria: julho 2019/2018
aumento de 6,7% em julho, após queda
na comparação mensal de maio e junho
entre os anos de 2018 e 2019. As vendas
da indústria extrativa caíram puxadas
pelo recuo em 41% do petróleo e
derivados. As exportações da indústria
de
transformação
mantiveram
tendência de queda, já observada em
junho, mas, se excluirmos as
Fonte: IBRE/ICOMEX. Elaboração: IBRE/FGV.
plataformas, o registro é de um
aumento nas exportações de 9,5%. No
caso das importações, exceto a indústria extrativa, todos os outros setores apresentaram queda
na comparação entre julho de 2018 e 2019. Novamente, se excluirmos as plataformas, as
importações da indústria de transformação aumentaram em 17,6% (Gráfico 8).
Na análise para as importações de bens de capital que integram a FBCF (formação bruta de
capital fixo da economia) e é um componente da taxa de investimento do país, essa diferença
deve ser observada. Os resultados na comparação mensal são: com plataformas, -46,8% e, sem
plataformas, 28,2%. No caso da comparação do volume importado, entre o acumulado do ano
até julho de 2018 e 2019, os resultados foram: com plataforma, -4,9%, e sem plataforma, 15,3%.
Plataformas são bens de capital. No entanto, como já mencionado diversas vezes, a mudança
no regime de contabilidade do programa de desoneração tributária para as exportações levou
a correções que distorcem os dados efetivos das operações. Em especial para os que trabalham
com projeções para o investimento, essa questão é relevante. Como foi observado, com
plataforma, a absorção de máquinas e equipamentos contrai em relação ao mesmo período do
ano passado, e sem plataforma há crescimento.
Quais as perspectivas para o final do ano? Não esperamos uma retomada do crescimento das
exportações, com o cenário internacional incerto. A redução no superávit comercial em relação
a 2018 é aguardada.
Acordos como o assinado com a União Europeia podem ajudar? A Seção Em Foco tratará desse
tema.
Lia Baker Valls Pereira
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8. Panorama Internacional
Os dilemas do Banco Central americano2
Em dezembro do ano passado argumentei que o banco central americano, conhecido por
Federal Reserve, ou simplesmente Fed, iria parar o ciclo de elevação de juros em algum
momento de 2019.
O motivo eram os riscos de o Fed ter que enfrentar uma desaceleração mais intensa ou até
mesmo uma recessão da economia.
Dado que a sua taxa básica de juros estava (e está) muito baixa, não há muita munição – isto é,
espaço para baixar juros, já que existe o limite inferior de zero – para se contrapor a uma
recessão.
Assim faz sentido o Fed ser muito cauteloso no processo de “normalização das condições
monetárias” e ficar atrasado na política monetária: há munição de sobra para enfrentar uma
eventual aceleração da inflação (basta subir os juros, e para isto não há limite).
Como meu colega do Ibre José Júlio Senna tem notado há muito tempo, o balanço de riscos do
Fed sugere que os riscos de ficar adiantado no ciclo monetário são maiores do que os de ficar
atrasado.
De fato, não somente o Fed parou o processo de elevação dos juros básicos como, na reunião
de 31 de julho, reduziu os juros do intervalo de 2,25-2,5% para 2,0-2,25%. Decisão difícil, com
dois votos contrários entre dez votantes.
Além do balanço de riscos que indica que o Fed deveria ficar atrasado no ciclo monetário, dois
fatores pesaram na decisão. Primeiro, a percepção de que a guerra comercial tem efeito líquido
desinflacionário: o aumento das tarifas produz alta temporária da inflação, mas reduz muito o
investimento mundo afora. O efeito líquido é diminuir a demanda e a inflação no médio prazo.
O impacto da guerra comercial no investimento resulta dos seus efeitos sobre a globalização. A
segunda globalização – aquela que se iniciou no pós-guerra (a primeira vigorou entre o fim das
guerras napoleônicas e o início da primeira grande guerra) – difere da primeira pela existência
de um fortíssimo comércio de insumos intermediários. O processo produtivo de um bem final
ocorre em diversas etapas, em diferentes locais e países. A guerra comercial ofusca o cálculo
empresarial. Onde localizar o investimento? Não se sabe, não se investe.
O segundo fator que tem pesado para a decisão do Fed foi a desaceleração experimentada
pelos Estados Unidos e pelas economias centrais, zona monetária do euro e China, desde o
segundo semestre do ano passado.
De fato, a atividade nas economias centrais tem sido sustentada pelo consumo, pela ótica da
demanda, e pelo setor de serviços, pela ótica da oferta agregada. O índice global dos gerentes
2

Texto com modificações de minha coluna na Folha de São Paulo de 18 de agosto último.
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de compras (Purchasing Manager Index, PMI) para a indústria manufatureira caiu de 54,4 em
dezembro de 2017 (números acima de 50 indicam que a economia crescerá) para 49,3 em julho
de 2019. Para o setor de serviços, a queda foi de 54,8 em fevereiro de 2018 para 51,6 em maio
de 2018. De maio até julho, elevou-se para 52,5, sinalizando leve recuperação do setor de
serviços da economia mundial.
No entanto, as dúvidas são muitas. O mercado de trabalho americano continua a melhorar, com
alguns sinais de que salários já estão a se mover. Além disso, o acompanhamento dos
indicadores sinaliza que a economia deve fechar o ano rodando a 2% ou um pouco mais.
O risco de ficar por demais atrasado no ciclo monetário – e este ponto não abordei no final do
ano passado – é o mercado se convencer de que os juros neutros de longo prazo são muito
baixos.
Se houver essa percepção, como já tem ocorrido, o preço dos ativos subirá, como de fato têm
subido. O preço da ação de uma empresa é dado pela comparação entre a receita futura e o
custo de capital. Se este está muito baixo, o preço da ação subirá. É sempre possível tomar
emprestado para comprar ações. Esse fenômeno vem ocorrendo nos últimos anos conforma se
consolida a percepção de que, após a grande crise do subprime, os juros de equilíbrio se
tornaram significativamente menores.
O risco é alguma elevação abrupta da inflação alterar rapidamente essa percepção do mercado
financeiro. Nesse caso, os operadores do mercado passarão a considerar que o juro básico no
longo prazo será maior. Haverá rápida queda dos preços dos ativos, que pode precipitar uma
desorganização dos mercados.
O BC americano caminha nesse fio de navalha em busca de um pouso suave da economia, com
crescimento dado pelo potencial, algo em torno de 1,8% ao ano, inflação na meta de 2% ao
ano, e sem rupturas no mercado de ativos.
Penso, portanto, que o ciclo de queda dos Fed Funds será menor do que os cinco cortes de 0,25
ponto percentual que o mercado financeiro prevê até dezembro de 2020.
Samuel Pessôa

9. Em Foco IBRE: Acordo Mercosul-União Europeia: o que esperar?
Quais são os efeitos esperado do acordo Mercosul-União Europeia no comércio exterior? O que
esperar da agenda de liberalização e acordos comerciais do Brasil?

Os antecedentes das negociações
A história começou em 1999, quando foi anunciado o início das negociações para um acordo
de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. As negociações para a formação da Área
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de Livre Comércio das Américas (Alca) estavam progredindo e ambos os blocos regionais
identificavam ganhos com essa aproximação. Para os países do Mercosul, o acordo fortalecia o
projeto do mercado comum do Sul, pois diferentemente dos Estados Unidos, os europeus
privilegiavam as negociações com blocos regionais. Além disso, era visto como tendo um efeito
positivo no poder de barganha do Mercosul nas negociações da Alca. Para o Brasil, em especial,
o acordo era bem-vindo, pois reforçava a inserção multilateral do país no comércio mundial.
Era sabido, porém, que o principal obstáculo seriam as negociações no setor agrícola
administrado pela política agrícola comum da União Europeia com forte viés protecionista.
Em 2004, Mercosul e União Europeia apresentaram suas ofertas finais para o término do
acordo. Kume e outros (2004) analisaram a oferta europeia e concluem que a União Europeia
pouco concedeu na área de agropecuária. Chamam atenção que o termo adequado seria um
acordo de comércio administrado por listas de produtos e não um acordo de livre comércio. As
negociações foram paralisadas. A ascensão da China no comércio mundial e na pauta de
exportação do Brasil, o alargamento com a entrada de novos países na União Europeia com
interesses agrícolas e iniciativas voltadas para o comércio Sul-Sul pelo Brasil tiraram a
negociação da agenda de prioridade dos países. Em adição ainda havia “esperança” de que a
Rodada Doha pudesse produzir um resultado positivo em direção a um aumento no grau de
acesso ao mercado agropecuário nos países desenvolvidos.
Em 2012, as negociações são retomadas num cenário de crescente dúvidas quanto aos rumos
da OMC (Organização Mundial do Comércio) e temores de acirramento do protecionismo pós
crise de 2008. Dúvidas de que seria possível chegar a um acordo aumentaram com as medidas
adotadas pelo Brasil e a Argentina para enfrentarem a desaceleração econômica. A União
Europeia entra com um painel na OMC no qual questiona a política de exigências de conteúdo
local pelo Brasil.
As negociações avançam a partir do final de 2016 e, em 28 de junho de 2019, foi anunciado o
seu término. Acordos são assinados por governos e, logo, são decisões políticas. Se em 1999 o
contexto era favorável para o anúncio do início das negociações e, pós 2001/02, não favorável,
a partir de 2017/19 o cenário muda. No Brasil e na Argentina, os governos favorecem políticas
de liberalização comercial. Na perspectiva europeia, a crescente penetração da China nos fluxos
de comércio e investimento da região e a posição protecionista do governo Trump são
interpretados como condicionantes que favorecem um cenário de ganhos com o acordo com o
Mercosul. A União Europeia seria o primeiro grupo de economias desenvolvidas a ter acesso
preferencial aos mercados protegidos do Mercosul. Além disso, a realização do acordo
favoreceria as empresas europeias na região.

O Acordo Mercosul-União Europeia de liberalização tarifária
O acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia pertence ao grupo dos acordos de nova
geração. O nome é acordo de livre comércio, mas os compromissos abrangem áreas que afetam
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as regulações domésticas dos países. Além dos temas de acesso a mercados que abrangem
mercadorias, serviços e investimentos, foram incluídos temas relativos ao desenvolvimento
sustentável, empresas estatais, pequenas e médias empresas, mecanismos de transparência,
compras governamentais, defesa da concorrência, temas institucionais e diálogos de
cooperação política.
A participação da União Europeia nas exportações brasileiras era de 25,9%, em 2002 e caiu para
17,6%, em 2018. Queda similar é observada nos Estados Unidos, de 25,4% para 12%, nesse
mesmo período. Ambos os mercados foram afetados pela entrada da China, cuja participação
passou de 4,2% para 26,6% entre os anos citados. No caso das importações, a participação da
União Europeia caiu de 28,5% para 19,2% e a da China aumentou de 3,3% para 19,2% nesse
mesmo período.
A pauta brasileira de exportações para a União Europeia é relativamente equilibrada, com os
produtos básicos respondendo por 43,7%, as semimanufaturas por 14,9% e as manufaturas por
40,4%, em 2018. No caso das importações oriundas da União Europeia, o percentual das
manufaturas foi de 94,8%. Os interesses europeus se concentram exclusivamente nos produtos
industriais e os do Brasil nos setores agropecuários e de manufaturas.
Chamamos atenção para a negociação de mercadorias, que sempre foi o primeiro obstáculo
para a assinatura do acordo. A Tabela 2 ilustra as assimetrias na proteção entre o Brasil e a
União Europeia.
Tabela 2: Perfil da Tarifa de Importação Aplicada pelo Brasil e a União Europeia: 2018

Fonte: WTO / Tariff Profiles. Elaboração: IBRE/FGV.
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No setor agrícola, as tarifas médias de importações aplicadas pelo Brasil e a União Europeia não
registram grande diferença: 10,1% (Brasil); e 12% (União Europeia). Além disso, a União
Europeia oferece um maior número de linhas tarifárias com entrada de tarifa zero em seu
mercado que o Brasil. Chama atenção o percentual de produtos sujeitos a tarifas não ad
valorem (menos transparentes, pois não são um percentual sobre o valor importado) e de
produtos com tarifas elevadas.
O Brasil não registra incidência de tarifas não ad valorem e, na União Europeia, 32,9% dos
produtos importados enfrentam estas barreiras. Um percentual de 23,2% das linhas tarifárias
enfrenta tarifas acima de 15% e 7,2%, três vezes o valor da tarifa média, no caso da União
Europeia. A tarifa máxima na Europa é 235% e, no Brasil, 35%.
O quadro muda quando se analisa o setor industrial. A tarifa média praticada pelo Brasil é de
13,9% e da União Europeia de 4,2%. O percentual de tarifas acima de 15% abrange 38,3% das
linhas tarifárias e 1,5%, no Brasil e na União Europeia, respectivamente.
Uma primeira leitura da tabela é a de que o Brasil tem pouco a ganhar em relação ao setor
industrial, pois as tarifas já são baixas. Por outro lado, os ganhos na agricultura dependem de
negociações que incluam o conjunto de produtos protegidos por instrumentos que vão além
das tarifas ad valorem.
Estudo realizado por Thorstensen e Ferraz (2014) analisa o impacto de um acordo hipotético
entre o Brasil e a União Europeia sobre os fluxos de comércio. Os autores incluem estimativas
de barreiras não tarifárias (BNTs) como normas e padrões fitossanitários e técnicos, além de
todo o conjunto das tarifas ad valorem e não ad valorem. Os resultados obtidos a partir de
simulações de liberalização com um modelo computacional de equilíbrio geral mostraram que
os ganhos para as exportações brasileiras com um acordo com a União Europeia dependem das
negociações das barreiras não tarifárias (BNTs) na área agrícola. Sem as BNTs, as exportações
cresceriam 21,2% e, no cenário mais otimista, com a inclusão da liberalização de 50% das BNTs,
as exportações aumentariam em 97,5%. Segundo os autores, os ganhos dependem, portanto,
de negociações que vão além do universo tarifário.
Não foram divulgados até o momento os cronogramas detalhados de liberalização tarifária, mas
a Secretaria de Comércio Exterior elaborou uma síntese do acordo. No caso da agricultura
(Tabela 3), a oferta do Mercosul irá garantir livre comércio para 96% das importações da UE
(valores de 2010/12), que correspondem a 94% das linhas tarifárias. A UE oferece cobertura de
comércio para 82% do valor importado, com abrangência de 77% das linhas tarifárias. O
cronograma previsto pela União Europeia é de uma liberalização em até 10 anos para 82% dos
produtos exportados pelo Mercosul. Em adição, 18% do valor importado está sujeito a cotas,
preferências fixas e mecanismos de preço de entrada da política agrícola comum.
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Tabela 3: Oferta agrícola em linhas tarifárias e importações de 2010 a 2012

Fonte: informações disponibilizadas pela Secretaria de Comércio Exterior. Elaboração: IBRE/FGV.

No caso de agrícolas, as informações disponibilizadas pela Secretaria de Comércio Exterior
ressaltaram que a oferta da União Europeia inclui, com potencial crescimento nas exportações:







Suco de laranja: livre comércio em 10 anos, partindo de uma tarifa que pode chegar a
34%, dependendo do produto. Assim mesmo, para sucos que tenham tarifas mistas (ad
valorem e cotas), a redução é de 50% na tarifa. A participação do produto na pauta de
exportação para a União Europeia foi de 3%, em 2018.
Tabaco (fumo manufaturado): livre comércio em 7 anos, partindo de tarifas que podem
chegar a 75%. Participação na pauta do Brasil, 1,8%. No não manufaturado o prazo é 4
anos.
Frutas: livre comércio em até 10 anos, partindo de tarifas que podem chegar a 25%. O
prazo varia dependendo da fruta. Participação na pauta do Brasil: 1,5%.
Café torrado e solúvel: livre comércio em 4 anos, partindo de uma tarifa de 9%.
Participação na pauta: 0,2%.

Em adição, foram negociadas cotas para produtos em que o Brasil já tem participação alta no
mercado europeu como carne bovina (41%), de frango (37%), açúcar (15%) e etanol (12%),
conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior. Ressalta-se que a negociação foi de
elevação das cotas e redução das tarifas incidentes sobre esses produtos.
Para a indústria, a oferta da UE é livre comércio de 100% das linhas tarifárias e do valor do
comércio em até 10 anos. A oferta brasileira é livre comércio em até 10 anos para 72% do valor
do comércio (81% das linhas tarifárias), 19% em valor e 10% das linhas tarifárias em até 15 anos
e, sem desgravação, 9% (percentual de valor e linhas tarifárias).
Foi detalhada a oferta Mercosul para o setor automotivo. No caso dos automóveis, as tarifas só
irão começar a ser reduzidas a partir do oitavo ano de vigência do acordo e serão zeradas no
16º ano. Para as autopeças, a cobertura de comércio é 60% de desgravação em 10 anos, 30%
em 15 anos e o restante 10% estão fora do acordo.
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É difícil avaliar o impacto, quando não se conhece o cronograma da desgravação. No caso dos
automóveis, pelo que foi divulgado, a indústria terá um prazo longo (15 anos) para se adaptar
à entrada com livre comércio dos carros europeus. Quanto às 81% das linhas tarifárias com livre
comércio em até 10 anos, o impacto irá depender do tempo concedido ao custo de
ajustamento.
No caso agrícola, a negociação com base em cotas sempre foi rechaçada pelo Brasil.
Nonnenberg e Ribeiro (2019) consideram que, mesmo assim, poderá haver ganhos no mercado
de carnes e etanol, mas reconhecem que o prazo longo esperado para implantação das cotas
torna mais difícil esta previsão.
Em suma, o acordo reflete os interesses de cada grupo em termos de proteção. Os europeus
concederam na agricultura, mas mantiveram o comércio administrado nos seus produtos
sensíveis. Mercosul conseguiu exceções e prazos mais longos para o setor automotivo que, no
caso brasileiro, usufrui da maior tarifa de importação (35%).

O atual contexto das negociações
A aceleração nas negociações para a conclusão do acordo Mercosul e União Europeia, do ponto
de vista do Brasil, se insere no programa da liberalização comercial e de maior aderência às
regras em vigor nos mercados dos países desenvolvidos que estão na OCDE. As dificuldades
para propor um programa de liberalização unilateral para os setores produtivos devem ter
influenciado a decisão de aceitar o comércio administrado agrícola proposto pela União
Europeia. Da mesma forma, o ritmo mais lento da liberalização na indústria proposta pelo
Mercosul deve ter sido entendido pelos europeus como o pagamento para a entrada em um
mercado com viés protecionista.
No caso brasileiro, o término das negociações abriu a agenda para a realização de novos
acordos, alguns já presentes na pauta brasileira, como o acordo com o Canadá, a Associação e
Livre Comércio da Europa, Japão e Coreia do Sul. A novidade seria a intenção do governo de
assinar um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. A assinatura de acordos num
mundo em que as negociações multilaterais estão paralisadas é bem-vinda. Em adição, em
relação a evitar possíveis desvios de comércio nos produtos industriais (deixa de comprar de
um país e compra com o país com que fez acordo), dada a margem de preferência concedida à
União Europeia, um acordo com os Estados Unidos atenua esse efeito.
É preciso garantir, porém, a coordenação das negociações entre os diferentes acordos, para
que não se crie uma rede complexa de preferências e cronogramas distintos de desgravação
tarifária. Além disso a União Europeia irá questionar se a sua margem de preferência de acesso
ao mercado brasileiro for erodida por concessões mais generosas com os Estados Unidos. Nesse
contexto se defende a reforma tarifária do Brasil (que se identifica com a reforma da tarifa
externa comum), pois diminui o risco de desvios de comércio.
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O acordo, no entanto, inclui uma agenda ampla e, como foi analisado no Blog do Ibre em
3/07/2019, na divulgação do término das negociações a União Europeia destacou os seus
pontos de interesse. Como foi ressaltado, é nítida a preocupação em transmitir que o acordo
reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável. Está no acordo o compromisso
com o Acordo de Paris, o combate à exploração ilegal de madeira, compromissos de proteção
aos direitos humanos e provisões para promover o papel das populações indígenas.
O acordo ainda precisa ser aprovado nos parlamentos de todos os países europeus e nos do
Mercosul. Pairam dúvidas da aprovação por alguns países europeus onde pesam os interesses
dos setores agrícolas, mas também preocupações quanto ao compromisso do Brasil com as
questões do desenvolvimento sustentável. Por outro lado, a possível vitória na Argentina do
candidato peronista trouxe novas dúvidas se o acordo será aprovado.
Liberalização comercial não é garantia de crescimento das exportações e nem de choque
positivo na produtividade. Aumentar as exportações depende das vantagens comparativas do
país e de um cenário macroeconômico favorável (câmbio, crescimento econômico). O canal de
aumento da produtividade se dá principalmente pelo acesso a bens de capital e intermediários
mais baratos e modernos tecnologicamente. No entanto, as empresas, para elevarem seus
investimentos, analisam o ambiente de negócios (custo Brasil ampliado) e as perspectivas de
crescimento da demanda no país. (Pereira,2018)
O término das negociações sinalizou um passo importante na direção da liberalização, mas
também de compromissos com regras em diferentes áreas que vão desde questões de
convergência regulatória na condução das normas de comércio, investimentos e empresas
estatais até temas da agenda de desenvolvimento sustentável. O acordo tem essa dimensão
ampla.
É preciso, portanto, definir quais são as diretrizes que devem nortear uma possível leva de
novos acordos. A questão é só a liberalização comercial? Qual a margem de compromissos que
o Brasil quer ter em temas regulatórios que impactam nas regras domésticas?

Referências bibliográficas
Thorstensen, V. e Ferraz, L. (2014). O isolamento do Brasil em relação aos acordos e megaacordos comerciais. Boletim de Economia e Política Internacional, Número 16 Jan. | Abr. 2014.
IPEA/Brasília. Disponível em
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3328/1/BEPI_n16.pdf
Kume, H., Piani, G., Miranda, P., Castilho, M. (2014). Acordo de Livre-Comércio Mercosul – União
Européia: Uma estimativa dos impactos no comércio brasileiro. Texto para Discussão 1054, IPEA
Nonnemberg, M. e Ribeiro, F. (2019). Análise preliminar do acordo Mercosul¬-União Europeia.
Carta de Conjuntura nº 44, 3º trimestre de 2019. IPEA. Disponível em
25
Boletim Macro

Agosto de 2019

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/190718_cc_44_nota_tecnica
_acordo_mercosul.pdf
Pereira, L.B.V.P. Abertura comercial e produtividade. Revista Brasileira de Comércio Exterior nº
134/ jan/março. Fundação Centro de Estudos de Comércio Exterior. www.funcex.com.br

Lia Baker Valls Pereira

Revisão Editorial do Boletim Macro IBRE: Fernando Dantas

26
Boletim Macro

Agosto de 2019

Instituto Brasileiro de Economia
Diretor: Luiz Guilherme Schymura de Oliveira
Coordenador de Economia Aplicada: Armando Castelar Pinheiro

Pesquisadores
Bráulio Borges
Fernando Augusto Adeodato Veloso
José Júlio Senna
Laisa Rachter
Lia Valls Pereira
Lívio Ribeiro
Luana Miranda
Manoel Carlos de Castro Pires
Marcel Balassiano
Samuel Pessôa
Silvia Matos
Tiago Martins
Vilma Pinto

Boletim Macro IBRE
Coordenação Geral e Técnica: Silvia Matos
Apoio Editorial: Marcel Balassiano
Equipe Permanente
Armando Castelar Pinheiro, José Júlio Senna, Laisa Rachter, Luana Miranda, Lia Valls Pereira, Lívio Ribeiro, Samuel Pessôa, e
Vilma Pinto
Colaboradores Permanentes da Superintendência de Estatísticas Públicas
Aloísio Campelo Jr. e André Braz

Advertência
As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getulio Vargas, nas quais constem a sua identificação
como tais, em artigos e entrevistas publicados nos meios de comunicação em geral, representam exclusivamente as opiniões
dos seus autores e não, necessariamente, a posição institucional da FGV.
Este Boletim foi elaborado com base em estudos internos e utilizando dados e análises produzidos pelo IBRE e outros de
conhecimento público com informações atualizadas até 21 de agosto de 2019. O Boletim é direcionado para clientes e
investidores profissionais, não podendo o IBRE ser responsabilizado por qualquer perda direta ou indiretamente derivada do
seu uso ou do seu conteúdo. Não pode ser reproduzido, distribuído ou publicado por qualquer pessoa, para quaisquer fins.

27
Boletim Macro

