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Testando os Limites da Política Monetária, Lá Fora e Aqui
Ganharam força nas últimas semanas os sinais de que a economia mundial está em
desaceleração. Puxada pelo fraco desempenho da indústria de transformação e o
arrefecimento dos investimentos corporativos, essa desaceleração tem se espalhado por mais
países, conforme a guerra comercial e as incertezas (geo)políticas na Europa e no Oriente Médio
repercutem nas decisões dos agentes econômicos.
Os bancos centrais em todo mundo não têm ficado passivos frente a esse quadro. Em especial,
há um receio de que essa desaceleração acabe levando a uma recessão nas economias
desenvolvidas e afaste a inflação ainda mais das metas com que operam os BCs. Uma situação
deveras preocupante, de fato, considerando que mundo afora as autoridades monetárias
dispõem atualmente de poucos instrumentos para reverter um quadro como esse.
Nas últimas semanas vimos novos movimentos dos principais bancos centrais do mundo,
reforçando o tom dovish que hoje domina a postura destas instituições em toda a parte. Na sua
reunião de setembro, o BCE apresentou um amplo pacote de estímulo monetário, com redução
adicional de taxas de depósitos, que já estavam negativas, a volta do programa de compra de
ativos e a promessa de manter uma política monetária acomodatícia por um longo período.
Uma semana depois foi a vez do Fed, reduzindo a taxa do Fed Funds. O Fed também sinalizou
que pode voltar a expandir seu balanço. Isso viria na esteira da reação a outro acontecimento
que chamou a atenção nos últimos dias: a escassez de liquidez nos mercados financeiros
americanos, o que levou o Fed a prover dezenas de bilhões de dólares de liquidez aos mercados,
algo que não ocorria há mais de 10 anos. Mesmo com o mercado mais calmo, ainda há um certo
nervosismo sobre por quanto tempo a escassez de liquidez persistirá. A interpretação
dominante é que ela seria o resultado da maior demanda por caixa do Tesouro americano,
repondo as perdas do período em que esperava autorização do Congresso para elevar sua
dívida. De qualquer forma, o aumento do déficit público e a própria expansão da economia são
fatores que podem levar o Fed a decidir retomar a emissão de moeda para comprar títulos no
mercado. No curto prazo, pelo menos, isso se daria em escala bem menor do que nos
programas de afrouxamento quantitativo do passado.
Tudo isso poderia parecer mais do mesmo, não fossem as divisões observadas nos comitês de
política monetária, do BCE e do Fed, e as fortes críticas que o BCE recebeu por reduzir juros e
voltar com o programa de afrouxamento quantitativo. De fato, há dúvidas crescentes sobre a
capacidade de mais uma rodada de estímulos monetários conseguir reverter o quadro de
desaceleração global. Talvez, por ora, com a exceção dos EUA, a visão é que tornar ainda mais
expansionista uma política monetária que está assim há muito tempo não vai trazer tantos
benefícios na margem. Por outro lado, os custos dessa postura monetária estão aumentando.
Nesse contexto, o presidente do BCE, Mario Draghi, sugeriu também o uso de política fiscal
expansionista nos países com espaço para estímulos desta natureza. De fato, em países como
a Holanda e a Alemanha, o debate sobre a adoção de estímulos fiscais se intensificou.
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A Alemanha, em particular, está caminhando para uma recessão devido, em parte, ao péssimo
desempenho das exportações. Ao mesmo tempo, a Alemanha tem superávit fiscal e um baixo
patamar de dívida pública, em comparação a outros países, o que lhe permitiria usar o
instrumental fiscal para estimular a economia. Autoridades relataram à imprensa que algum
impulso fiscal, da ordem de 50 bilhões de euros, ou de 1,5% do PIB, pode ser implementado em
caso de uma crise econômica. Mas o montante a ser liberado pode aumentar caso o PIB da
Alemanha apresente nova queda no terceiro trimestre.
No todo, a área do euro sente a escalada da guerra comercial, as ameaças de barreiras à
importação de automóveis pelos EUA e o risco de um choque negativo com a saída do Reino
Unido da União Europeia sem um acordo comercial. Não se pode descartar uma recessão na
Europa em 2020. Na China, os indicadores de atividade também mostram desaceleração da
indústria e das exportações, devido à guerra comercial. Adicionalmente, os vetores de demanda
interna também estão mostrando fraqueza. O Banco Central chinês tem agido na direção de
dar mais estímulos; porém, um grande pacote de expansão de crédito parece improvável
devido às preocupações com a estabilidade financeira.
Nesse ambiente mundial mais adverso, representantes da China e dos EUA voltaram a
conversar e sinalizaram na direção de arrefecimento das tensões entre os dois países. Do lado
chinês, foi anunciada a isenção de tarifas extras sobre alguns produtos importados dos EUA. Do
lado americano, foi anunciado um adiamento de aumento de tarifas de 1º de outubro para o
dia 15. Sem dúvida, não há garantias de que um acordo mais duradouro será alcançado, mas
esses gestos trouxeram algum alívio aos mercados.
Enquanto isso, a economia americana apresenta sinais mistos em seus dados de atividade. Por
um lado, a indústria continua mais fraca, por conta das tensões comerciais, mas, pelo outro, os
dados de varejo e de serviços continuam a surpreender para cima. E o mercado de trabalho
segue robusto, com ritmo favorável de criação de empregos.
Nesse contexto, o dólar se fortalece, pressionando ativos e moedas de emergentes. No Brasil,
após uma forte pressão ao longo do mês de agosto, houve alguma reversão em setembro, mas
o câmbio continua pressionado. Porém, o risco país tem tido um comportamento menos volátil
e se mantido em patamares baixos, o que mostra uma maior resistência da economia brasileira
aos choques externos, em linha com outros países da região.
Isso significa que, pelo menos por enquanto, não há barreiras externas a que o Banco Central
continue a afrouxar a política monetária. No front doméstico, igualmente, a inflação segue
muito benigna, sem riscos no horizonte de política monetária, em que pese a desvalorização do
câmbio. De fato, até o momento, o choque externo tem sido deflacionário, devido à queda dos
preços das commodities.
Também aqui, no entanto, o forte relaxamento monetário dos últimos três anos teve um
impacto relativamente modesto sobre o desempenho da economia brasileira, que continua
morno. Mesmo esperando um crescimento de 0,5% no PIB no terceiro trimestre, em relação ao
segundo, há uma heterogeneidade entre os setores. Os indicadores de consumo das famílias
têm mostrado um desempenho bem favorável, mas a indústria de transformação continua
desacelerando em termos interanuais, e deve registrar uma contração no PIB do terceiro
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trimestre, após um bom resultado no trimestre passado. A crise na Argentina tem sido um fator
importante para este movimento, conforme estudo do IBRE. De fato, o Indicador de Demanda
Externa Atual do setor tem recuado nos últimos meses.
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 em
2019 e em 2020. Mas a elevada incerteza doméstica e externa prejudica o investimento,
dificultando a aceleração do crescimento.
No mais, um resumo desta edição do Boletim Macro IBRE inclui os seguintes destaques:
1)
Na seção sobre atividade econômica, discute-se que, apesar dos resultados
decepcionantes da indústria em julho, o comércio varejista ampliado e os serviços registraram
avanços robustos, o que deve ajudar a impulsionar o consumo das famílias no terceiro
trimestre. Esse descompasso entre indústria e serviços deve ser um destaque no PIB do terceiro
trimestre. À luz dos indicadores para julho e de nossas previsões para agosto e setembro,
projetamos alta do PIB do terceiro trimestre é de 0,5% TsT (1,1% AsA). Para o ano de 2019,
nosso cenário base é de crescimento de 1,1%. Os principais riscos em nosso cenário para este
ano são uma desaceleração mais forte do crescimento global e uma piora do cenário
macroeconômico para a Argentina, em decorrência da crise política instalada no país com a
proximidade das eleições presidenciais. (Seção 1)
2)
Em agosto, a confiança empresarial subiu ligeiramente e a dos consumidores avançou.
Esperamos que ambas continuam evoluindo lentamente no terceiro trimestre, depois de recuar
no trimestre passado. Houve assimetria também nos resultados dos subíndices: os agentes
estão um pouco mais satisfeitos no terceiro trimestre com a situação atual, mas parecem em
dúvida quanto à aposta na continuidade da aceleração do nível de atividade econômica nos
próximos meses. É possível que a liberação dos recursos do FGTS anime os consumidores, mas
seu impacto será diluído entre 2019 e 2020, uma vez que apenas 32% deles pretendem gastar
em consumo no momento. Uma parcela dos 36% que desejam quitar dívidas em atraso pode
se animar a consumir ao longo do primeiro semestre do ano que vem. (Seção 2)
3)
Em relação ao mercado de trabalho, a avaliação é de continuidade do lento processo de
recuperação. A taxa de desemprego caiu em julho para 11,8%, com redução de apenas um
ponto percentual em dois anos, após ter subido quase sete pontos percentuais no triênio
anterior. Portanto, a trajetória de desemprego deixa evidente que estamos longe de recuperar
o patamar de um dígito observado antes da crise de 2015. A persistência de um cenário de
elevada ociosidade no mercado de trabalho gera um contexto de baixa produtividade e pouca
pressão em favor de reajustes salariais. O setor informal segue respondendo por grande parte
do aumento do número de ocupados. As projeções do IBRE-FGV refletem a análise acima, de
que a recuperação do mercado de trabalho seguirá lenta, com baixo crescimento da renda e
queda muito gradual do desemprego. Estimamos para agosto taxa de desemprego de 11,6%. Já
a estimativa para o saldo de emprego formal para agosto é de 104 mil empregos. A nossa
projeção para a taxa de desemprego média segue em 11,9% para 2019 e 11,5% para 2020. Já a
projeção para o saldo de emprego formal acumulado em 2019 é de 593 mil vagas. (Seção 3)
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4)
Com relação à inflação, nada parece ameaçar o cenário favorável para 2019. A recente
desvalorização cambial segue sobrepujada pelo enfraquecimento da demanda e pela oferta
regular de commodities. Já os ataques às refinarias na Arábia Saudita, segundo o próprio país,
não comprometerão a oferta de petróleo por muitos dias. Perante tal cenário, a expectativa é
de que o IPCA encerre o terceiro trimestre com taxa média de 0,12% ao mês. Para o último
trimestre do ano, a variação média mensal do índice oficial não deve ser superior a 0,20%.
Confirmada essa expectativa, o IPCA irá encerrar o ano com alta de 3,5%. (Seção 4)
5)
Na seção de Política Monetária, nosso analista argumenta que o BC fez bem em reduzir
a taxa Selic um pouco mais, para 5,5%, pois havia espaço para isso, mas sugere que não se
esperem resultados animadores. No Brasil de hoje, sustenta ele, estão presentes alguns dos
obstáculos ao bom funcionamento da política monetária previstos por Keynes. Desemprego
elevado, capacidade ociosa expressiva e muita incerteza são fatores que inibem sobremaneira
a disposição de consumidores e empresários para gastar. Ademais, do lado da oferta, são
muitos os entraves. Para que a política monetária venha a funcionar a contento, a oferta precisa
se tornar mais elástica, o que requer um amplo conjunto de reformas. Sem isso, reduções de
juros ajudarão muito pouco, e terão sempre resultados frustrantes. (Seção 5)
6)
Na seção fiscal, se compara o resultado primário realizado até julho, observando-se que
o déficit nesses sete meses segue muito abaixo da meta de déficit prevista para o ano: em
valores correntes, o déficit primário foi de R$ 26,1 bilhões, ante uma meta de déficit para o ano
de R$ 139 bilhões. Embora seja importante considerar os efeitos sazonais, como, por exemplo,
pagamentos de décimo-terceiro para aposentados e servidores, ainda assim é possível que o
resultado primário observado fique um pouco abaixo da meta fixada. Nossas estimativas são
de déficit de 1,5% do PIB, o que corresponde a R$ 110 bilhões para 2019. Contudo, é importante
destacar que existe a expectativa de leilão dos excedentes da cessão onerosa, previsto para 6
de novembro, e este pode gerar receitas extras, tanto para a União quanto para os Estados e
municípios. Confirmada nossa projeção para o déficit primário, e levando em conta juros baixos
e uma nova rodada de liquidações antecipadas de dívidas dos bancos públicos ao Tesouro,
teríamos um aumento da dívida bruta de 1,1 ponto percentual do PIB em relação a 2018,
situando-se em 78,3% do PIB ao final do ano, no cenário sem o efeito da cessão onerosa. (Seção
6)
7)
Na seção do setor externo, é destacado o crescimento da corrente de comércio com os
Estados Unidos e a queda para os demais principais parceiros (China, Argentina e União
Europeia). Em adição, se chama a atenção de que esse aumento está associado a um maior
volume exportado e importado no comércio bilateral Brasil-Estados Unidos, em que um
comércio intraindústria está presente. No entanto, a obtenção de saldos positivos na balança
comercial continua dependente da China. Com os Estados Unidos, apesar da queda recente, o
saldo comercial permanece deficitário. (Seção 7)
8)
Na seção internacional, nosso analista conclui que parecem modestas as chances de a
economia mundial entrar em recessão; a despeito de certa desaceleração recente, a economia
americana permanece bastante saudável; é provável que o dólar continue revelando força nos
mercados internacionais, com reflexos sobre o Brasil; e as reduções de juros nos EUA têm tido
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caráter apenas preventivo, objetivando somente deixar a economia mais bem preparada para
a eventualidade de a desaceleração se tornar mais acentuada. (Seção 8)
9)
No Observatório Político, discute-se a estratégia minoritária de governo implementada
por Bolsonaro. São duas suas dimensões fundamentais: a decisão de não formar uma maioria
legislativa estável e um modo de comunicação com a população que apela a nichos específicos
do eleitorado e exclui outros. Esta última é o traço distintivo do atual governo, sobretudo em
relação aos seus predecessores empossados a partir de 1985. Bolsonaro espera ser reeleito em
2022, assentado em sua estratégia minoritária. Nosso analista, portanto, discute suas condições
de êxito ou fracasso. (Seção 9)
10)
E por fim, a Seção Em Foco, de autoria do pesquisador Lívio Ribeiro, analisa o cenário
econômico e político na Argentina. (Seção 10)

Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos
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1. Atividade Econômica
PIB do terceiro trimestre deve ser marcado por novo descompasso entre indústria e serviços
Os dados do PIB do segundo trimestre
divulgados pelo IBGE confirmaram o
cenário de aceleração da atividade
discutido pelo Boletim Macro IBRE há
vários meses. Parcela importante do
resultado pode ser creditada à indústria
de transformação, que registrou o
primeiro trimestre de crescimento após
dois trimestres consecutivos de queda, e
à construção civil, que finalmente teve a
primeira alta interanual desde o início da
última recessão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tabela 1: PIB: Projeções

Contudo, os indicadores da atividade
econômica de julho mostraram nova
desaceleração
na
indústria
de
transformação, puxada pela forte queda
interanual na produção de bens
intermediários. O resultado trouxe o
alerta de possível contaminação da crise
econômica
argentina
em
outros
Fonte e Elaboração: IBRE/FGV
subsetores
da
indústria
de
transformação, isto é, o impacto pode ir
além da queda na produção de automóveis. Segundo dados do MIDC, cerca de 60% das
exportações brasileiras para a Argentina são compostas por bens intermediários, que incluem
partes e peças que compõem a cadeia produtiva da indústria argentina. Para dar uma
dimensão, 16% das peças para equipamentos de transporte exportadas pelo Brasil entre janeiro
e agosto deste ano foram destinadas à Argentina. Estudo detalhado, mencionado na seção Em
Foco deste Boletim e publicado em artigo no Blog do IBRE,1 estima que 0,2 p.p. do PIB foi
perdido em decorrência da crise argentina em 2018, e 0,5 p.p. devem ser perdidos este ano.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na contramão dos resultados decepcionantes da indústria em julho, o comércio varejista
ampliado avançou 7,7% ante igual período do ano anterior e os serviços, de acordo com a PMS,
tiveram alta de 1,8% na mesma base de comparação, o que deve ajudar a impulsionar o
consumo das famílias no trimestre.

Ver https://blogdoibre.fgv.br/posts/crise-economica-na-argentina-tirou-02-pp-do-pib-brasileiro-em-2018-e-pode-tirar-05-ppneste
1
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Esse descompasso entre indústria e serviços deve ser destaque no PIB do terceiro trimestre. De
um lado, a indústria sofre impactos negativos da indústria extrativa, que ainda não se recuperou
totalmente após o desastre em Brumadinho, e da indústria de transformação, que sofre com
os efeitos da crise argentina e da alta capacidade ociosa. De outro, os serviços avançam com
contribuições positivas advindas do comércio e dos serviços prestados às famílias e empresas.
À luz dos indicadores referentes a julho e de nossas previsões para agosto e setembro, nossa
projeção de crescimento do PIB do terceiro trimestre é de 0,5% TsT (1,1% AsA). Para o ano de
2019, nosso cenário base é de crescimento de 1,1%.
Pelo lado da oferta, os destaques positivos no terceiro trimestre são a agropecuária e os
serviços, enquanto o destaque negativo é a indústria, puxada pelos desempenhos ruins da
indústria de transformação e da extrativa.
Pelo lado da demanda, o consumo das famílias deve ser o principal motor para o crescimento.
A queda de 1% do investimento se deve, principalmente, à base de comparação muito alta no
mesmo trimestre do ano anterior, quando houve uma grande contabilização de plataformas de
petróleo antigas, após mudanças no regime REPETRO. Para 2019, a expectativa é de que o
investimento cresça 2,4%, considerando em nossos cálculos as importações de plataformas de
petróleo; ao desconsiderá-las, o investimento cresceria 2% este ano.
Os dados observados refletem contínua reação da demanda doméstica em decorrência da
melhora gradual no mercado de trabalho, aumento da concessão de crédito e inflação em
patamares baixos. O principal risco em nosso cenário de crescimento para este ano está
relacionado à desaceleração do crescimento global e à piora do cenário macroeconômico
prospectivo para a Argentina, em decorrência da crise política instalada no país com a
proximidade das eleições presidenciais.
Silvia Matos e Luana Miranda

2. Expectativas de Empresários e Consumidores
Direções opostas
Após recuar ao longo do segundo trimestre, a confiança de empresas e consumidores segue em
trajetória de lenta recuperação, girando ainda em níveis abaixo da neutralidade (100 pontos).
Em agosto, o Índice de Confiança Empresarial (ICE) recuou 0,1 ponto, para 93,9 pontos, após
subir 2,0 pontos no bimestre jun-jul. O Índice de confiança dos consumidores (ICC) subiu 1,1
ponto, para 89,2 pontos.
Em agosto houve melhora dos indicadores que refletem a situação atual (ISA) e redução do
otimismo em relação ao futuro (IE). A alta dos ISA sinaliza que a economia se mantém em
terreno positivo no terceiro trimestre, mas a piora das expectativas, principalmente entre os
consumidores, que registram a segunda queda consecutiva, causa preocupação. O resultado
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sugere uma postura de cautela por parte dos agentes, possivelmente em função da
manutenção de níveis ainda muito elevados de incerteza econômica.
O ISA Empresarial, que mede a
percepção dos empresários sobre os
negócios no momento, subiu 1,1 ponto,
para 91,3 pontos, maior nível desde
fevereiro de 2019 (91,4 pontos). A
recuperação na margem ocorre em
todos os setores, com destaque para o
comércio. Pelo lado dos consumidores, a
confiança também foi puxada pela
melhora da percepção corrente, com
alta do ISA-C em 3,4 pontos, a maior
desde agosto de 2016. No sentido
contrário, o IE Empresarial recuou 0,8
ponto, para 99,8 pontos, e o IE-C caiu
pela segunda vez consecutiva, em 0,5
ponto, para 97,2 pontos.

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

Fonte e elaboração: IBRE/FGV.

Dentre os setores que integram o ICE, os destaques da confiança no mês são o Comércio e a
Construção, com altas de 7,3 pontos e 6,9 pontos, respectivamente. No comércio, o resultado
pode estar sendo influenciado pelo impacto esperado da liberação dos recursos do FGTS e
PIS/PASEP, pois 45,5% das empresas esperam aumento no volume das vendas, sendo os
segmentos de móveis e eletrodomésticos e hiper e supermercados os mais otimistas. A
indústria, que vinha destoando nos últimos três meses, registrou ligeira alta de 0,8 ponto, mas
ainda é cedo para falar em reversão da tendência de queda. O resultado é influenciado por uma
melhora na situação corrente, com redução nos níveis de estoques; a demanda permanece
sendo avaliada negativamente, sugerindo que os empresários industriais continuam
desapontados com o ritmo de atividade econômica e com os resultados das empresas. O NUCI
avançou ligeiramente pelo segundo mês consecutivo, mas continua muito abaixo da média da
série histórica, de 81,5%, com cerca de 80,0% dos segmentos ainda classificados como ociosos
ou muito ociosos.
Um fator, cuja colaboração pode ser indireta, e que vem influenciando as avaliações dos
agentes é a incerteza. Após recuar um pouco em julho, o Indicador de Incerteza Econômica da
FGV IBRE aumentou em agosto, retornando à região de incerteza muito elevada. A evolução no
mês foi influenciada principalmente pelo acirramento das tensões comerciais internacionais e
a piora das perspectivas de crescimento mundial. No âmbito interno, há também dúvidas
quanto à evolução da reforma tributária e outras medidas a serem tomadas pelo governo.
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Sob a ótica dos consumidores, é possível que a liberação dos recursos do FGTS a partir de
setembro ajude a reduzir a cautela dos consumidores, e estimule o consumo. Um quesito
especial, incluído na Sondagem do Consumidor de agosto, foi uma pergunta sobre o destino
dos recursos. Dentre as finalidades mais citadas para o uso do valor a ser sacado, estiveram:
quitação de dívidas em atraso (36,3%), consumo (32,3%) e poupança (27,2%). Comparando aos
resultados obtidos na edição de julho de 2017, o consumo aparece com um ligeiro aumento em
relação aos demais. Nas previsões de consumo, 18,9% seriam destinados a bens e 13,5% para
serviços.
Em síntese, apesar de certa cautela em
relação à evolução da economia nos
próximos meses, há uma melhora discreta
das percepções em relação à situação
atual, decorrente do retorno da economia
ao terreno positivo a partir do segundo
trimestre, após dois trimestres de
estagnação. A liberação dos recursos do
FGTS, diluída entre 2019 e 2020,
colaborará para a retomada de
crescimento a partir do último trimestre
do ano, tendência que pode ser atenuada
pela desaceleração mundial e pela crise
argentina.

Tabela 2: Destino Prioritário dos Recursos de Saques
do FGTS e do PIS-PASEP* (em % do total)

* Em julho de 2017 havia uma única opção para uso de
recursos para Consumo, enquanto em agosto de 2019
houve duas opções: Consumo de bens e Consumo de
serviços. Fonte e elaboração: IBRE/FGV.

Aloisio Campelo e Viviane Seda Bittencourt

3. Mercado de Trabalho
O mercado de trabalho segue em lento processo de recuperação e com geração de empregos
informais
O mercado de trabalho continua em lento processo de recuperação. Os dados mais recentes
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) mostram que a taxa
de desemprego recuou para 11,8% em julho. O Gráfico 3 mostra a taxa de desemprego
observada no trimestre móvel maio a julho para os anos de 2012 a 2019. Se compararmos a
taxa de desemprego de maio a julho de 2019 (11,8%) com o mesmo período dos anos
anteriores, vemos que o indicador segue caindo desde 2017, quando atingiu o pico de 12,8%.
Apesar do último trimestre móvel mostrar quatro períodos consecutivos de queda, a taxa de
desemprego continua em um patamar bastante elevado quando comparada às taxas de
períodos anteriores à crise econômica. Em maio-julho de 2014, logo antes do começo da crise,
a taxa de desemprego era de 6,9%. Além disso, vale ressaltar que a taxa de desemprego caiu
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apenas um ponto percentual em dois
anos, após ter subido quase sete pontos
percentuais nos três anos anteriores.
Portanto, a trajetória de desemprego
deixa evidente que estamos longe de
recuperar o patamar de um dígito
observado antes da crise de 2015.

Gráfico 3: Taxa de Desemprego (%)

Outro dado preocupante é o maior
tempo de retorno do desocupado ao
mercado de trabalho. O número de
pessoas desempregadas há mais de dois
anos cresceu de 1,8 milhão para 3,4
Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV.
milhões entre os segundos trimestres de
2012 e de 2019. O desemprego de longo prazo, que atualmente afeta 26,2% dos desocupados,
tem implicações para a produtividade dos trabalhadores. Isso ocorre porque, quando o
trabalhador fica muito tempo afastado
do trabalho, ele se torna menos
Gráfico 4: Pessoas Desocupadas Há Mais de Dois Anos
produtivo, já que deixa de acumular
capital humano específico. Esse fator se
agrava ainda mais se somarmos a esse
cenário o número de desalentados (4,8
milhões) e o número de pessoas
subocupadas na economia (7,3 milhões).
A persistência da elevada ociosidade no
mercado de trabalho gera um contexto
de pouca pressão em favor de reajustes
salariais. De fato, o rendimento médio
Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV.
real habitual (R$ 2.286) no trimestre
móvel referente a maio-julho caiu 1,0%
frente ao trimestre anterior e não teve variação significativa frente ao mesmo trimestre de
2018. Já o salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada do CAGED foi de R$
1.612,59, com alta real de 1,8% em comparação com o mesmo período de 2018.
O setor informal se mantém como responsável por grande parte do crescimento do número de
ocupados. As maiores contribuições para a variação total da população ocupada foram as do
trabalhador por conta própria sem CNPJ e do trabalhador sem carteira assinada. Vale ressaltar
que o número de empregados sem carteira assinada (11,7 milhões pessoas) atingiu novo
recorde, aumentando 3,9% (441 mil) em relação ao trimestre anterior e 5,6% (mais 619 mil) em
relação ao mesmo trimestre de 2018. Da mesma forma, o número de trabalhadores por conta
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própria (24,2 milhões) bateu novo recorde da série histórica e subiu 1,4% (mais 343 mil) frente
ao trimestre anterior e 5,2% (mais 1,2 milhão) frente ao mesmo período de 2018.
O Gráfico 4 apresenta a decomposição do crescimento da população ocupada em relação ao

mesmo mês do ano anterior por posição na ocupação. Desde julho de 2017 (quando a
população ocupada voltou a crescer), é possível ver que o incremento da PO é dominado pelas
ocupações sem carteira de trabalho assinada (SC) e trabalhador por conta própria (CP),
exatamente as que definem a informalidade no mercado de trabalho. A dinâmica do trabalho
com carteira assinada (CC) caminha na direção oposta. Apenas a partir dos dados referentes ao
primeiro trimestre de 2019 o trabalho com carteira assinada deixou de contribuir
negativamente para o crescimento da população ocupada.
Gráfico 5: Decomposição do Crescimento da PO por Posição na Ocupação

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV.

Do ponto de vista setorial, a dinâmica do crescimento do emprego segue a do crescimento do
PIB, com maior participação do setor de serviços. Deve-se destacar que, assim como nos dados
de atividade econômica, o emprego no setor de construção civil começou a crescer tanto nos
dados da PNAD quanto nos dados de emprego com carteira assinada do CAGED referentes a
julho. A recuperação desse setor pode ser um componente importante da retomada do
emprego, visto que a destruição de postos de trabalho neste segmento puxou o emprego para
baixo ao longo dos últimos anos.
Em resumo, apesar de a taxa de ocupação de julho indicar uma recuperação, esta retomada é
lenta e o mercado de trabalho brasileiro segue bastante deteriorado e com muita capacidade
ociosa, permeado por elevados contingentes de desocupados, desalentados e subocupados. As
projeções do IBRE – FGV refletem a análise acima de que a recuperação do mercado de trabalho
seguirá lenta, com baixo crescimento da renda e queda muito gradual do desemprego. A nossa
projeção para a taxa de desemprego para agosto é de 11,6%. Já a projeção para o saldo de
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emprego formal em agosto é de 104 mil empregos. Por ora, a nossa projeção para a taxa de
desemprego média é mantida em 11,9% para 2019 e 11,5% para 2020. Já a projeção para o
saldo de emprego formal acumulado no ano de 2019 é de 593 mil vagas.

Gráfico 6: Decomposição do Crescimento da PO por Setor de Atividade

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV.

Laisa Rachter

4. Inflação
Câmbio desafia a inflação, mas sem sucesso
Nada parece comprometer o bom comportamento dos preços em 2019. Entre junho e agosto
deste ano, o IPCA-15 registrou taxas de variação mensal abaixo de 0,10%. Para setembro, a
variação aguardada para a prévia do IPCA deverá ficar novamente próxima desse patamar –
pelo menos é o que nos antecipa o Monitor da Inflação, segundo o qual, o IPCA-15 poderá
registrar alta de 0,10%.
As simulações do Monitor da Inflação para o final do mês de setembro antecipam que o IPCA
poderá fechar, a exemplo do IPCA-15, com taxa próxima de 0,10%. No entanto, as simulações
diárias estão apurando decréscimos que não descartam a possibilidade de o índice oficial
registrar ligeira queda em setembro.
A principal contribuição para a desaceleração do IPCA deriva do grupo Alimentação e Bebidas.
Segundo o IPCA de agosto, a inflação acumulada em 12 meses para essa classe de despesa está
em 4,12%. No entanto, os aumentos registrados para alimentos in natura (tubérculos,
hortaliças e frutas), os quais nos últimos 12 meses subiram em média 36%, respondem por mais
de 70% da inflação acumulada por essa classe de despesa. Por essa razão, a desaceleração
ocorre com maior intensidade nesse grupo de alimentos, o que acontece sem surpresa nos
meses de inverno, quando o clima favorece o aumento da oferta de tais produtos.
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Segundo o IPA/FGV, a inflação ao produtor também segue muito bem-comportada. Os
resultados do IPA-10 de agosto (-0,83%) e setembro (-0,57%) refletem a boa fase dos preços.
Em setembro de 2018, o IPA-10 acumulava alta de 12,69% em 12 meses, muito acima da taxa
de 4,53% acumulada pelo IPCA no mesmo período. Já em setembro de 2019, a taxa acumulada
em doze meses pelo IPA-10 está em 3,52%, patamar muito próximo ao do IPCA, que acumula
alta de 3,43%. Sem pressões nos preços ao produtor, reduzem-se as chances de aceleração dos
preços ao consumidor.
Segundo o Monitor da Inflação, a desvalorização cambial não provocou destacada aceleração
nos preços dos produtos tradables. Essa classe de bens registrou alta de 0,09% em setembro,
ante -0,05% em agosto. Outros grupos importantes, como de bens duráveis (de 0,38% para
0,10%) e serviços (de 0,07% para 0,27%), também não registraram movimentos que indiquem
aceleração duradoura dos preços, pois a taxa acumulada em 12 meses para esses grupos é de
respectivamente 1,76% e 3,98%, patamar que pouco se alterou nos últimos três meses.
A desvalorização cambial e os ataques às refinarias na Arábia Saudita poderiam provocar
aceleração nos preços de produtos agrícolas, bens duráveis e de derivados do petróleo, que
gerariam pressões inflacionárias no IPCA. No entanto, a pouca demanda por bens duráveis, as
boas safras agrícolas e a promessa da Arábia Saudita de recuperar a oferta de petróleo até o
final do mês mitigam o risco de tais efeitos terem reflexo relevante na inflação, não havendo
razão para rever a expectativa de inflação para 2019.
Diante de tal cenário, a taxa média prevista para o IPCA no último trimestre do ano é de 0,20%.
Se as estimativas estiverem corretas, o índice oficial poderá encerrar 2019 acumulando alta de
3,5%, número próximo do apresentado pelo último Boletim Focus do Bacen.
André Braz

5. Política Monetária
Limitações ao funcionamento da política monetária
Em 1936, Keynes trouxe a hipótese de, sob certas circunstâncias, a política monetária deixar de
ser eficaz. Para que uma política monetária expansionista consiga gerar aumento da produção
e do emprego, seria indispensável que as famílias desejassem ampliar o consumo, que os
empresários estivessem dispostos a mobilizar recursos para investir e que os agentes
econômicos não objetivassem entesourar o adicional de moeda injetado na economia.
Nos debates entre economistas ocorridos nos anos 70 e 80, os chamados monetaristas
praticamente desprezavam esse raciocínio. Entre outras coisas, argumentavam que seriam
muito raras as ocasiões em que a “cooperação” de consumidores, empresários e agentes
econômicos de modo geral deixaria de estar presente. Mediante estímulos monetários
adequados, as reações seriam compatíveis com o cumprimento dos objetivos da política
monetária.
Recentemente, tem sido possível perceber duas situações concretas nas quais fica clara a perda
de eficácia da política monetária. A primeira tem a ver com a chamada recessão de balanço,
expressão cunhada por Richard Koo para explicar as dificuldades enfrentadas pelo Japão para
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voltar a crescer significativamente, após a crise financeira pelo qual passou no final dos anos 80
e início dos 90. Mais tarde, Koo recorreria ao mesmo raciocínio para explicar episódios
importantes ocorridos em outros países.
Por algum motivo, experimentando uma fase de grande euforia, famílias e empresas se animam
em excesso. O crédito se expande e os preços de ativos se elevam. Quando vem a crise, os
preços de ativos caem expressivamente, restando apenas as dívidas. Juros nulos para estimular
a economia não resolvem, pois os agentes econômicos passam a preferir quitar suas dívidas,
consertando seus balanços, com a consequente retração do consumo e dos investimentos.
Uma segunda situação concreta tem a ver com a integração recente dos mercados financeiros.
Com isso, as condições financeiras prevalecentes num determinado país tornam-se mais
facilmente afetáveis por episódios financeiros surgidos em outras economias. Para ilustrar, as
condições financeiras prevalecentes no Brasil em 2018 parecem ter sido fortemente afetadas
pela piora das condições financeiras nos EUA. Isso certamente prejudicou o funcionamento da
política monetária entre nós.
Nessas condições de maior integração financeira, passa a fazer sentido não mais pensar que a
política monetária produz resultados por meio de seus efeitos sobre os preços de ativos
(câmbio, bolsas, juros longos, principalmente), e sim por intermédio de algo mais amplo, ou
seja, condições financeiras de modo geral, incluindo-se, além das variáveis já mencionadas, as
condições sob as quais o crédito é oferecido, o ambiente internacional prevalecente (apetite
por risco, em particular), o grau de incerteza prevalecente na economia, etc.
Estudo empírico realizado para a economia americana já mostrou que, recentemente, em
parte, o Fed perdeu sua capacidade de influenciar as condições financeiras prevalecentes na
economia, embora tais condições continuem sendo de fundamental importância na
determinação do comportamento da atividade econômica.
No Brasil de hoje, parecem presentes alguns dos obstáculos ao bom funcionamento da política
monetária previstos por Keynes. Desemprego elevado, capacidade ociosa expressiva e muita
incerteza são fatores que inibem sobremaneira a disposição de consumidores e empresário
para gastar. Mas não é só isso. Do lado da oferta, são muitos os entraves. Burocracia asfixiante,
sistema tributário caótico, elevada carga tributária, infraestrutura precária, etc. Para que a
política monetária venha a funcionar a contento, a oferta precisa se tornar mais elástica, o que
requer um amplo conjunto de reformas.
A decisão do Copom tomada nesta última quarta-feira, dia 18, por certo foi correta. Afinal,
existe espaço para corte adicional de juros. E, a julgar pela sinalização dada no comunicado pósCopom, no tocante às projeções de inflação e ao balanço de riscos, é provável que o processo
de redução dos juros ainda avance um pouco mais. Contudo, sem um amplo conjunto de
reformas, reduções de juros ajudarão muito pouco, e produzirão sempre resultados frustrantes.
José Júlio Senna
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6. Política Fiscal
Alguns sinais de melhora recente
O resultado primário do governo central apresentou déficit, no acumulado de janeiro a julho
deste ano, de R$ 25,9 bilhões constantes. No mesmo período do ano anterior, houve déficit de
R$ 32,6 bi constantes.
Esses números mostram que o resultado primário do governo central está melhorando.
Contudo, a composição e a velocidade dessa melhora ainda revelam pontos críticos de
preocupação no que diz respeito à sustentabilidade das contas fiscais.
Em relação às receitas primárias do governo central, o crescimento das receitas líquidas de
transferências a Estados e municípios foi de apenas 0,3% no período, enquanto a mesma
métrica em 2018 havia sido de crescimento de 7,6% (janeiro a julho de 2018 contra mesmo
período de 2017).
Quando expurgamos as receitas não recorrentes, que em 2018 foram muito maiores que o
observado em 2019, observa-se que as receitas primárias recorrentes cresceram 1,2% no
acumulado do ano de janeiro a julho, quando se compara este ano com o passado.
Embora o desempenho das receitas esteja sendo pior que o observado no mesmo período do
ano anterior, o desempenho das despesas foi melhor. No período de janeiro a julho deste ano
vis-à-vis 2018, as despesas primárias caíram 0,9%, enquanto em 2018, contra 2017, o
crescimento havia sido de 1,9% (Tabela 3). Contudo, a composição dessa despesa indica que os
gastos obrigatórios seguem crescendo e a economia gerada (queda real) tem sido concentrada
nos gastos discricionários (tanto o custeio quanto o investimento).

Tabela 3: Composição das Receitas e Despesas do Governo Central (em R$ milhões constantes)

Fontes: RFB, STN, BCB, FGV/IBRE. Elaboração: IBRE/FGV.
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Porém, quando olhamos o resultado realizado até julho em relação à meta prevista para o ano,
nota-se uma distância muito grande. Em termos nominais, o déficit primário foi de R$ 26,1
bilhões, ante uma meta de déficit de R$ 139 bilhões. Embora seja importante considerar os
efeitos sazonais, como, por exemplo, pagamentos de décimo-terceiro para aposentados e
servidores, ainda assim é possível que o resultado primário observado se concentre um pouco
abaixo da meta fixada.
Nossas estimativas são de déficit de 1,5% do PIB, o que corresponde a R$ 110 bilhões para o
ano de 2019. Contudo, é importante destacar que existe a expectativa de leilão dos excedentes
da cessão onerosa, que está previsto para ocorrer em 6 de novembro e que pode gerar recursos
extras tanto para a União quanto para os Estados e municípios.
Como o orçamento segue com expressivo contingenciamento nas despesas discricionárias,
provocado pela não materialização de algumas receitas previstas e pela frustração da projeção
de crescimento no ano na Lei Orçamentária Anual (LOA), é possível que o governo use parte
das receitas não recorrentes para descontingenciar parcela do orçamento. Assim, o efeito
líquido das operações relativas ao leilão do excedente da cessão onerosa do petróleo, para o
resultado deste ano, ainda é incerto.
Isso considerado, e levando-se em conta a projeção sem o efeito da cessão onerosa, a
expectativa para a dívida bruta do governo geral é de que se situe em 78,3% do PIB. Mesmo
com quadro de juros baixos e nova rodada de liquidações antecipadas de dívidas dos bancos
públicos ao Tesouro, esse resultado representa um avanço de 1,1 ponto percentual em relação
a 2018.
Assim, o quadro desenhado mostra que, embora se observe uma melhora no resultado fiscal,
esta ainda é muito modesta. Os problemas estruturais se mantêm e é necessário avançar em
reformas para permitir a geração de resultados primários suficientes para estabilizar a relação
dívida/PIB.
Vilma Pinto

7. Setor Externo
Recuo na corrente de comércio dos principais parceiros, exceto os Estados Unidos
A corrente de comércio (exportações mais importações) do Brasil recuou 15% entre os meses
de agosto de 2018 e 2019, o que é explicado pela desaceleração do comércio mundial e o baixo
nível de atividade da economia brasileira. No acumulado do ano até agosto, a corrente caiu 5%
em relação ao mesmo período de 2018, sendo que a queda nas exportações (-5,9%) superou a
das importações (-3,4%). O superávit comercial até agosto (US$ 31,5 bilhões), embora menor
do que o de 2018 (US$ 36,7 bilhões), continua garantindo que a relação déficit transações
correntes/PIB fique abaixo de 2%.
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Destacamos na análise deste mês os resultados das balanças bilaterais com os nossos principais
parceiros, que juntos explicaram 62% das exportações e também das importações brasileiras
no acumulado do ano até agosto. A China lidera como destino das exportações, com
participação de 28%, seguida da União Europeia (16%), Estados Unidos (13%) e Argentina (5%).
Nas importações, os números são China
(20%), União Europeia (19%), Estados
Gráfico 7: Variação (%) do Valor das Exportações para
os Principais Parceiros
Unidos (17%), e Argentina (6%).
Os Gráficos 7 e 8 mostram as variações
em valor das exportações e importações
dos principais parceiros. Na comparação
entre os meses de agosto, observa-se
queda em todos os mercados, sendo a
maior na Argentina (40,6%) e a menor
nos Estados Unidos (2%). Na comparação
do acumulado do ano, as exportações
caem em todos os mercados, exceto para
os Estados Unidos, com aumento de
10,3%.
No caso das importações, o mesmo
cenário se repete para as importações:
queda em todos os mercados, exceto
para os Estados Unidos (+7,2%), na
comparação do acumulado no ano até
agosto. Chama atenção a queda de
41,1% das importações da China na
comparação dos meses de agosto, mas
este resultado foi influenciado pelas
importações de plataformas de
petróleo em 2018. Para o conjunto dos
dez principais produtos importados
(50% do total importado da China pelo
Brasil), houve variação positiva de 6,6%.

Fonte: Ministério da Economia/SECEX.
Elaboração: IBRE/FGV.

Gráfico 8: Variação (%) no Valor das Importações
Oriundas dos Principais Parceiros

Fonte: Ministério da Economia/SECEX.
Elaboração: IBRE/FGV.

Ressalta-se que a melhora nas
exportações para o mercado estadunidense levou a uma redução no déficit bilateral de US$ 839
milhões para US$ 351 milhões, na comparação entre o acumulado do ano até 2018 e 2019. A
crise na Argentina, por sua vez, resultou num déficit de US$ 260 milhões, enquanto no mesmo
período em 2018 o Brasil registrou um superávit de US$ 4 bilhões com o país. Com a União
Europeia, o superávit passou de US$ 3,4 bilhões para US$ 1 bilhão. Diante desse quadro, a China
permanece como a principal fonte de contribuição para o saldo positivo da balança comercial,
apesar de seu recuo: US$ 18,2 bilhões (jan-ago de 2018) e US$ 17,8 bilhões (jan-ago 2019.)
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Os Gráficos 9 e 10 mostram o desempenho dos volumes exportados e importados para os
mercados selecionados. Para o resultado agregado, o mesmo percentual de 13% foi calculado
para a queda das exportações e importações entre os meses de agosto, mas, no ano até agosto,
o volume exportado (-1,4%) caiu mais do que as importações (-0,3%).
O desempenho dos volumes exportados
registrou queda em todos os mercados,
exceto para os Estados Unidos. No caso
da Argentina, a retração de 38,2% no
ano afeta a indústria de transformação,
em especial a automotiva. Por outro
lado, ressalta-se o aumento em 21,8%
das exportações para os Estados Unidos,
em que 64% da pauta é de produtos
manufaturados
Nas importações, o crescimento oriundo
dos Estados Unidos se destaca seja na
comparação mensal (+27,9%) ou no
acumulado do ano (10,7%). Para os
outros mercados, a queda nas
importações foi maior na União
Europeia (-6,1%), seguida da China
(-2,3%) e houve crescimento da
Argentina (0,8%).

Gráfico 9: Variação (%) no Volume Exportado para os
Principais Parceiros

Fonte: Ministério da Economia/SECEX.
Elaboração: IBRE/FGV.

Gráfico 10: Variação (%) no Volume Importado Oriundo
dos Principais Parceiros

Por último, o resultado positivo no
desempenho exportador para os
Estados Unidos é explicado pelos dez
principais produtos exportados para
este país (53% do total exportado), que
cresceram 27% na comparação do
acumulado, pois, para o restante dos
produtos, foi registrada queda de 4%.
Fonte: Ministério da Economia/SECEX.
Elaboração: IBRE/FGV.
Destacam-se, entre os dez produtos, os
que registraram maior contribuição para
o aumento do valor exportado: gasolina (33%); demais manufaturas (24%); produtos
semimanufaturados de ferro e aço (18%); partes e peças para aviões (13%); e máquinas de
terraplanagem (9%). Exceto a gasolina, a contribuição das outras manufaturas está associada à
desvalorização cambial e ao comércio intrafirma ou intraindústria (caso das peças para aviões).
Outros produtos com contribuição acima de 10% são semimanufaturas como ferro e aço (18%),
que também configuram um comércio intraindústria.
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O crescimento das exportações para os Estados Unidos não compensa, para a indústria de
transformação, as perdas associadas à Argentina, como também ocorreu na crise argentina de
2001/2, mas é um sinal positivo.
Lia Baker Valls Pereira

8. Panorama Internacional
Considerações sobre o cenário externo
A economia mundial se encontra em fase de desaceleração. Isso parece claro. Os
desdobramentos desse processo, contudo, não são de fácil identificação. Seriam elevadas as
chances de o processo desaguar num sério quadro recessivo? A economia mundial enfrentará
nova recessão?
Essa é uma questão que traz preocupação para as autoridades econômicas do Brasil, e
certamente para as de outros países também. Acontecimentos recentes observados na zona do
euro seguramente contribuem para acentuar tal preocupação. O fato de, a despeito da forte
oposição dos representantes da Alemanha, da Holanda e da França no board da instituição, o
presidente Mario Draghi ter levado o Banco Central Europeu à adoção de um amplo conjunto
de medidas, voltadas para impulsionar a economia e elevar a taxa de inflação para o patamar
oficialmente desejado, dá uma boa dimensão das preocupações prevalecentes nos próprios
países da zona do euro. Tanto a economia quanto o ritmo de crescimento dos preços dão sinais
de arrefecimento.
Entre nós, as atenções se voltam não apenas para a questão relacionada com o futuro da
economia mundial, mas particularmente para o caso particular dos Estados Unidos. Afinal,
eventos econômicos e financeiros relevantes nesse país costumam ter efeitos importantes
sobre os mercados e a economia do Brasil.
A esse respeito, o ponto a ser destacado tem a ver com o fato de que a economia americana se
encontra numa situação privilegiada, relativamente às demais economias avançadas do
planeta. O contraste com a zona do euro, por exemplo, parece claro.
A economia dos EUA cresce atualmente em torno de 2,0% ao ano. A inflação tem
comportamento estável, não havendo sinais de tendência declinante. A taxa de desemprego
permanece baixíssima. As contratações líquidas no mercado de trabalho continuam
apresentando bom desempenho (geração média mensal de 150.000 empregos, nos últimos seis
meses) e as condições financeiras mostram-se favoráveis. Além disso, a taxa nominal de
crescimento da absorção doméstica situa-se em 4,0% ao ano (média para o período 2011-18).
É um ritmo inferior ao da década anterior (5,2%), mas perfeitamente compatível com o
crescimento nominal do PIB potencial, também de 4,0%.
A relevância dessas considerações pode ser vista sob dois ângulos. Primeiro, se a economia
americana se mantiver sólida, fica menor a chance de a economia global entrar em recessão.
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Segundo, mesmo na hipótese de a desaceleração econômica persistir, e na medida em que os
EUA sejam menos afetados que outras regiões de peso na economia mundial, a implicação para
os mercados cambiais é clara, ou seja, o dólar tende a permanecer relativamente forte. Nesse
caso, o real permaneceria com dificuldades para ganhar força, mesmo diante de continuidade
das reformas.
O fato de o Fed ter optado por reduzir a taxa básica de juros novamente em ritmo modesto, de
25 pontos, parece realmente caracterizar uma estratégia preventiva. Como estratégias desse
tipo são geralmente aplicadas em situações nas quais não parece certo que a economia precise
de estímulo, tudo indica que o Comitê de Política Monetária da instituição tem uma visão
relativamente positiva acerca da saúde da economia dos EUA. Aliás, ao revelar que “several
participants” não se mostraram confortáveis para reduzir os juros naquela ocasião, a ata da
reunião de julho deixa claro que a decisão foi cercada de controvérsia. Por certo, a controvérsia
só surgiu porque uma parte significativa do Comitê não via razões para dar novos estímulos
monetários à economia. Essa impressão se confirma com a divulgação do comunicado relativo
à reunião do último dia 18.
Em suma, parecem modestas as chances de a economia mundial entrar em recessão; a despeito
de certa desaceleração recente, a economia americana permanece bastante saudável; é
provável que o dólar continue revelando força nos mercados internacionais, com reflexos sobre
o Brasil; e as reduções de juros nos EUA têm tido caráter apenas preventivo, objetivando
somente deixar a economia mais bem preparada para a eventualidade de a desaceleração se
tornar mais acentuada.
José Júlio Senna

9. Observatório Político
A estratégia minoritária de Bolsonaro
Passados quase nove meses desde a posse de Bolsonaro, não há mais dúvida a respeito da
estratégia minoritária de governo implementada pelo presidente. São duas suas dimensões
fundamentais: a decisão de não formar uma maioria legislativa estável, conquanto não se
dispensem maiorias ocasionais e, agora, se tente formar uma base de aliados fiéis; e um modo
de comunicação com a população que apela, quase que exclusivamente, a nichos específicos
do eleitorado e, enfaticamente, exclui outros.
A primeira dimensão não é uma novidade. Jânio Quadros e Fernando Collor também não
tentaram forjar maiorias no Congresso. Porém, ainda que tenham frequentemente se dirigido
a determinadas categorias da sociedade – como, aliás, todo presidente faz –, procuraram
sempre cortejar o apoio majoritário da opinião pública. A segunda dimensão, portanto, é o
traço distintivo do atual governo, sobretudo em relação aos seus predecessores empossados a
partir de 1985. Destaque-se que esse traço não se resume apenas à exaltação de pessoas
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“terrivelmente” evangélicas e ao elogio às que portam armas, mas também ao escárnio
explícito dos que passam a perder recursos públicos ou meios de amparo legal dependentes da
vontade da União. Só para dar alguns exemplos: mulheres, governadores nordestinos,
ambientalistas, professores e estudantes de universidades federais, minorias sexuais e jornais.
Cabe aqui registrar que as mulheres são a maioria do eleitorado. Além disso, as pesquisas de
opinião mostram que a maioria da população e mesmo eleitores de Bolsonaro não apoiam as
grotescas falas deste contra aqueles setores. Eis uma evidência eloquente da estratégia
minoritária.
Sob as administrações passadas, governadores de oposição foram frequentemente punidos
pelo Executivo federal por meio do não recebimento de transferências orçamentárias da União
fartamente distribuídas a aliados. Todavia, a humilhação pública daqueles governadores era
evitada pela retórica presidencial. Isso mudou sob Bolsonaro. O atual inquilino do Palácio do
Planalto é mestre em adicionar insulto à injúria. Com isso, tenciona manter mobilizada uma
base de apoiadores radicais que ficará com seu líder até o fim, independentemente do seu
desempenho como chefe de Estado.
Bolsonaro espera ser reeleito em 2022 assentado em sua estratégia minoritária. Como? Almeja
apenas ter votos suficientes para chegar ao segundo turno e empalmar um novo mandato a
partir de uma campanha radicalmente negativa contra seu adversário. Simples assim. Trata-se
também de um plano perfeitamente coerente com a personalidade belicosa do presidente. A
seguir, discutem-se suas condições de êxito ou fracasso.
A primeira condição diz respeito a se Bolsonaro conseguirá sobreviver no cargo até 2022. Como
essa discussão consumiria muito espaço, vamos deixá-la para outra oportunidade. Caso
Bolsonaro logre se recandidatar em 2022, uma condição importante para seu sucesso tem a ver
com a alta fragmentação do sistema partidário, o que significa a proliferação de candidatos
presidenciais. É plausível supor que haverá fusões de partidos nos próximos dois anos, o que
reduzirá a fragmentação. Porém, jamais a ponto de passarmos a ter um sistema partidário
moderadamente fragmentado ou que venha a produzir um número pequeno de
presidenciáveis. Portanto, em 2022, é provável que se veja um número relativamente alto de
postulantes à chefia do governo federal, o que, por sua vez, favorecerá a dispersão de votos no
primeiro turno e, consequentemente, o plano de Bolsonaro.
Os partidos de centro em oposição ao líder do PSL, entretanto, podem responder à alta
fragmentação por meio da coordenação, isto é, através de amplas coligações eleitorais.
Idealmente, todos os partidos de centro e de esquerda deveriam apoiar apenas um candidato
para maximizar as chances de derrotar Bolsonaro. Entretanto, haverá certamente um candidato
do PT apoiado por alguns partidos de esquerda. Vista de hoje, essa coordenação do centro com
a esquerda está longe de acontecer, pois a esquerda continua muito dividida e desorientada. A
ausência de autocrítica por parte do PT só reforça essa tendência. O centro começa a ensaiar
possíveis alianças, mas estas só deverão se consolidar após as eleições municipais de 2020. De
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qualquer modo, a escassa coordenação entre os partidos opositores facilitará a reeleição do
atual presidente.
Obviamente, a retomada do crescimento econômico será boa para Bolsonaro, mas faz sentido
supor que seu plano de vitória em 2022 já tenha embutido um desempenho econômico
medíocre. Daí a importância vital de manter mobilizados e satisfeitos os eleitores de extrema
direita e de uma campanha muito agressiva no segundo turno em 2022. Se seu concorrente for
um candidato de esquerda com um discurso radical, Bolsonaro muito provavelmente vencerá;
se for um candidato de centro, o resultado dependerá de como agirá o eleitor centrista, assunto
que se aborda no último parágrafo deste artigo.
Se Donald Trump não for reeleito em novembro de 2020, isso será ruim para os planos de
Bolsonaro por quatro razões. Primeira, a derrota de Trump sinalizará que a onda de populismo
de extrema direita, que tem percorrido o globo, terá perdido sua principal fonte de impulso.
Segunda, Bolsonaro tem se associado excessivamente a Trump, a ponto de seu filho Eduardo
Bolsonaro já ter apoiado publicamente a reeleição do líder republicano. Ou seja, a derrota de
Trump será lida – no Brasil e no mundo – como uma derrota do presidente brasileiro. Terceira,
sem Trump na Casa Branca, Bolsonaro perderá a principal bandeira de política externa que
empunhou em 2018 e, em 2022, terá que responder a muitas críticas decorrentes do fracasso
eleitoral do seu grande aliado americano. Por último, sem Trump na Casa Branca, o Brasil ficará
isolado em Washington e na Europa, transformando Bolsonaro num oneroso passivo aos olhos
de importantes setores das elites nacionais. Inversamente, se Trump for reeleito, Bolsonaro
ganhará fôlego eleitoral.
A última condição relevante tem a ver com o esforço de Bolsonaro de deprimir o eleitor de
centro, esforço que emula o comportamento de outros líderes populistas extremistas. A
frequente tomada de posições radicais e o recurso a um linguajar grosseiro tem, como um dos
principais objetivos, hostilizar o eleitor centrista. Teoricamente, isso pode acarretar dois
cenários opostos: ou o eleitor de centro se afasta da política ou se indigna e se engaja a favor
de um candidato do seu campo ideológico. Nos últimos meses, Trump tem agredido muito esse
eleitor, sendo isso componente fundamental de sua estratégia eleitoral para o pleito de 2020.
Na Venezuela bolivariana, Chávez e Maduro tiveram pleno êxito na depressão dos centristas.
Porém, tanto nos EUA como na Venezuela, o sucesso dessa tática está intimamente ligado ao
voto facultativo. Já no Brasil, o voto é obrigatório. Ou seja, em outubro de 2022, os centristas
terão que votar. Portanto, a combinação de agressão permanente às sensibilidades do eleitor
centrista com voto obrigatório não favorece a reeleição de Bolsonaro, pois é justamente este
eleitor quem decidirá a eleição. Esse aspecto institucional tem passado despercebido pelos
analistas políticos. Aos ideólogos do bolsonarismo, cabe sempre lembrar que o Brasil não é a
Venezuela nem os EUA...
Octavio Amorim Neto - Professor da EBAPE/FGV
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10. Em Foco IBRE: Desce a cortina: o espetáculo continua em instantes
Na seção “Em Foco” do Boletim Macro de jun/19, ressaltamos que a Argentina se manteria sob
enorme pressão até (pelo menos) o fim deste ano, com forte possibilidade de políticas
populistas em meio a uma campanha virulenta, pouco propositiva e que, no melhor cenário,
não ajudaria a mitigar as grandes incertezas sobre o comportamento do país nos próximos anos.
Já expressávamos dúvidas sobre a capacidade de pagamento dos empréstimos contraídos junto
ao FMI (ao menos nas condições originalmente acordadas), sobre a necessidade de novos
aportes e sobre as condições de governabilidade depois dos inúmeros choques recentes. No
melhor cenário, já nos parecia que seria bastante difícil.
A despeito da grande complexidade do tema, os investidores (em especial os estrangeiros)
sempre trataram as eleições argentinas de forma um tanto maniqueísta: o macrismo (a chapa
Macri-Pichetto) representaria o compromisso com reformas e políticas pró-mercado, ao passo
que o kirchnerismo (a chapa Fernández-Kirchner) seria a volta ao passado, ao default e ao
descontrole macroeconômico. Mostras de que a realidade era bem mais complicada eram
deixadas de lado: as medidas populistas implementadas por Macri em meados do segundo
trimestre, com enorme eco em políticas kirchneristas de um passado não tão distante, foram
solenemente ignoradas (no que certamente a “vista grossa” do FMI ajudou).
Com efeito, as esperanças do mercado foram alimentadas pelas pesquisas eleitorais feitas entre
o final de junho e o início de agosto. As dezenas de informações disponíveis traziam enorme
dispersão numérica, mas continham um elemento comum: a diferença entre FernándezKirchner e Macri-Pichetto diminuía, ainda que os primeiros sempre se mantivessem à frente.
Macri mostrava-se, a princípio, cada vez mais competitivo – bem diferente de dizer que
ganharia a eleição, ainda que muitos analistas tenham tido esta interpretação.
Lembramos que o sistema eleitoral argentino é repleto de peculiaridades. As eleições são
implementadas em 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.
Mais ainda, as eleições majoritárias argentinas são precedidas por outra eleição obrigatória –
as eleições Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). As PASO foram criadas no
governo Néstor Kirchner (2009) para definir cláusulas de barreira e 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 PASO são, na prática, a maior pesquisa eleitoral do
planeta.
E então veio o choque. As PASO de 11 de agosto mostraram um cenário eleitoral
completamente distinto do contido nas pesquisas. Fernández-Kirchner mantiveram liderança
(o que não seria, por si, surpresa), mas não só com praticamente 15 pontos percentuais de
diferença para Macri-Pichetto, como também rompendo a barreira dos 45% de intenção de
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voto – ou seja, se as PASO fossem as eleições majoritárias (que ocorrerão em outubro), haveria
incontestável vitória da oposição em primeiro turno.
Os resultados regionais foram ainda mais contundentes. Para a eleição presidencial, a chapa
Macri-Pichetto só obteve vitórias em duas províncias: Córdoba e na Cidade Autônoma de
Buenos Aires. Nas eleições locais, o Cambiemos colecionou derrotas em praticamente todo o
país, incluindo a Província de Buenos Aires: Maria Eugenia Vidal, estrela do movimento e, para
muitos, um nome mais forte do que Macri para a eleição presidencial, ficou 17 pontos
percentuais atrás de Axel Kicillof (ex-ministro da Fazenda de Cristina Kirchner). Resultado
inequívoco: um contundente não ao Macrismo, ouvido para muito além das fronteiras do país.
No dia seguinte às primárias, os mercados acusaram o golpe: ondas de pânico e desmonte de
posições varreram os ativos. O peso argentino depreciou-se em 15%, os títulos da dívida pública
perderam em torno de 25% do seu valor, o índice da Bolsa de Buenos Aires (Merval) caiu 38%
e o risco-país (de 5 anos) chegou a 2700 pontos-base. Tentando estancar a sangria, o Banco
Central Argentino se viu obrigado a elevar as taxas de juros para além de 75%a.a. Reverberações
e contágio financeiro foram percebidos em todos os países emergentes, destacando a América
Latina e, em específico, o Brasil. Tudo isso ocorreu somente no dia 12 de agosto.
Depois do choque, a dúvida: a quem a população culparia? Macri, o comandante em exercício,
que foi incapaz de lidar com o cenário externo mais adverso, e sob quem as condições da
economia e da vida da população começaram a piorar fortemente desde meados do ano
passado? Ou Fernández, cuja volta (aliada à de Cristina Kirchner) reativou o medo do colapso
da macroeconomia argentina, do fechamento da fronteira aos investidores internacionais, de
intervencionismos estatais diversos e, em última instância, de um novo default?
Tal pergunta seria, a princípio, o epicentro da dinâmica eleitoral até outubro. Do lado de
Fernández, a estratégia vencedora claramente seria se eximir de culpa. Já do lado de Macri, a
estratégia possível teria duas vertentes: imputar a culpa do choque à oposição e, ao mesmo
tempo, implementar políticas que aliviassem os seus efeitos sobre a população, especialmente
a de baixa renda e a classe média (por acaso, onde a oposição concentra grande parte dos seus
votos).
Naturalmente, Macri entrou em contradição. Atacou (inicialmente, até de forma virulenta) a
oposição, renovou ameaças de que o pior ainda estaria por vir e que a Argentina não deveria
voltar às práticas irresponsáveis do passado. Em paralelo, implementou exatamente essas
práticas (lembre-se, já havia feito algo do gênero em abril de 2019): benefícios diversos aos
trabalhadores, reajuste extraordinário do salário mínimo, bônus especiais para o funcionalismo
público, renegociação de dívidas de pequenas e médias empresas, aumento de bolsas de estudo
governamentais e uma tentativa (malsucedida) de congelamento dos preços de combustíveis
até outubro.
Segundo o próprio governo, tais medidas teriam impacto fiscal de aproximadamente 0,4 p.p.
de PIB – praticamente inviabilizando o cumprimento da meta de estabilidade do resultado
25
Boletim Macro

Setembro de 2019

primário em 2019, pedra angular do acordo feito com o Fundo Monetário Internacional.
Começaram a aparecer rumores de ruptura com o Fundo, no que a queda do ministro da
Fazenda (Dujovne) e o “silêncio multilateral” não ajudaram. Em um país com elevado
endividamento em moeda estrangeira, baixo nível de reservas internacionais e incapaz de gerar
as cambiais necessárias ao pagamento de suas obrigações (certamente no longo prazo, quiçá
no curto prazo), estavam postos os ingredientes para uma crise cambial.
Dito e feito. Após renovadas pressões sobre a moeda e gastando quase US$ 15bi das reservas
internacionais para contê-las (sem grande sucesso), o governo capitulou. Em 28 de agosto (duas
semanas depois das primárias), foi anunciado o reescalonamento dos pagamentos da dívida
pública. Nos vencimentos de curto prazo, as pessoas físicas seriam preservadas, mas os clientes
institucionais receberiam, no prazo do vencimento, somente 15% dos valores devidos – 25%
adicionais em três meses e 60% em seis meses. Em paralelo, foi anunciado que os termos de
pagamento do empréstimo do Fundo seriam revistos e que a dívida de longo prazo também
seria renegociada. Em todos os casos, os termos da renegociação devem ser aprovados tanto
pelo Congresso argentino como pelos credores.
Em termos estritos, a Argentina não disse que não iria pagar – ou seja, não seria um default. Em
termos objetivos, isso é somente uma questão semântica – nos prazos e taxas de juros
compactuadas, o país afirmou que não poderia honrar seus compromissos. Mais ainda, parece
improvável que uma negativa de renegociação por parte de algum dos credores seja seguida
pelo pagamento imediato dos valores devidos.
Se o anúncio do reescalonamento dos pagamentos foi uma surpresa para os mercados (ao
menos neste momento), o que se seguiu foi longe de surpreendente: nova queda intensa dos
valores dos títulos públicos, aumento do risco-país (inclusive chegando a ser classificado como
selective default em algumas agências de risco), novo ajuste à baixa na Bolsa e pressão adicional
sobre a taxa de câmbio.
Ato contínuo, medidas administrativas tiveram que ser tomadas para evitar a sangria adicional
de dólares. Dando sequência a uma já longa série de “atos kirchneristas”, o governo baixou
decreto no início de setembro pelo qual restringe a compra de dólares por empresas e bancos,
limita as remessas de lucros e dividendos, obriga exportadores a internalizar seus ganhos em
dólares e estabelece limite de compras mensais de US$ 10 mil para os poupadores. Ao mesmo
tempo, avolumaram-se as evidências de aceleração inflacionária. O sonho da reeleição acabou.
Macri abriu seu mandato flexibilizando as regras de acesso ao mercado cambial (removendo o
Cepo definido pelo governo Kirchner em 2011) e terminará seu termo presidencial restringindo
o acesso dos argentinos à moeda forte. O controle cambial vigorará até o dia 31 de dezembro
– vinte dias depois da posse no novo presidente, que, salvo reviravolta inacreditável, será
Alberto Fernández.
O próximo presidente receberá um país em frangalhos: inflação acelerando (mesmo com os
controles de preços), demanda interna colapsando, desemprego crescendo, taxas de juros nas
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alturas e, acima de tudo, enorme incerteza prospectiva. São pertinentes as dúvidas a respeito
da governabilidade, em uma sociedade fragmentada, com aparente grande rotação de seus
quadros políticos e sem sinal claro de apoio da comunidade internacional.
Ainda que certos acenos tenham sido feitos, inclusive em movimentos conjuntos com o atual
governo, falta convicção sobre a real capacidade de negociação entre a Argentina e seus
credores externos. Nem mesmo os aportes do FMI de outubro, anteriores à eleição, parecem
estar garantidos. Em resumo, falta uma “Carta ao Povo Argentino” – ainda há tempo, mas não
é claro se há vontade ou convicção.
Como esse cenário afeta o Brasil? O canal mais imediato é o contágio financeiro, com as ondas
de choque argentinas sendo sentidas na classe emergente em geral e, em específico, na
América Latina e no Brasil. Ainda que esse efeito seja perceptível, entendemos que há outros
canais mais importantes – e com implicações mais severas, não só para este ano como para o
próximo.
Em recente artigo no Blog do IBRE, minhas colegas Luana Miranda e Mayara Santiago fizeram
um cuidadoso debate sobre as interligações reais existentes entre Brasil e Argentina. Em
resumo, há enorme integração entre as cadeias produtivas dos dois países, o que vai muito
além do setor automotivo (usualmente, o “vaso comunicante” mais lembrado): quase 60% de
nossas exportações para a Argentina se dão em bens industriais intermediários.
Hoje, é virtualmente impossível quantificar o tamanho do choque em curso, ainda que a direção
pareça mais do que óbvia – haverá desaceleração adicional da economia argentina, partindo de
uma posição inicial já combalida e abortando a recuperação cíclica a partir do segundo semestre
deste ano.
Olhando para 2018 e para 2019 (neste segundo caso, utilizando as estimativas para o
comportamento da economia argentina feitas pelo FMI em julho, antes do choque e, portanto,
certamente defasadas), as autoras estimaram que a crise argentina retirou 0,2 p.p. de
crescimento brasileiro no ano passado e que deverá tirar algo como 0,5 p.p. este ano. É difícil
imaginar que a Argentina não seja fator a deprimir nosso crescimento também em 2020.
Em conclusão, grande parte das perguntas que fizemos em nosso comentário de junho
continuam válidas. Os empréstimos contraídos com o FMI serão pagos? Sob quais condições?
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; (ainda) sem
resposta, mas, infelizmente, com tom cada vez mais negativo.
Desce a cortina: o espetáculo continua em instantes.
Lívio Ribeiro
Revisão Editorial do Boletim Macro IBRE: Fernando Dantas
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