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10. Em Foco IBRE: Cenário Macroeconômico — 2014 - 20155 

Cenário Internacional 

O cenário econômico global é de recuperação gradual do mundo desenvolvido, mas com 

heterogeneidade entre os países. Nos Estados Unidos, as perspectivas são bem favoráveis. Após 

um começo de ano lento, o segundo semestre tem indicado crescimento mais robusto e que 

deverá continuar ao longo de 2015. O mercado de trabalho também dá sinais consistentes de 

melhora, o que deverá levar o Fed a iniciar o ciclo de aumento de juros já no próximo ano. Porém, 

o cenário deverá ser de juros de longo prazo menores do que o previsto até recentemente, devido 

ao menor potencial de crescimento da economia americana.6    

A área do euro saiu da recessão, mas não consegue crescer. Com isso, o Banco Central Europeu 

(BCE) aumentou os estímulos monetários, para evitar o risco de deflação na região. Mesmo assim 

não se espera crescimento muito elevado para esse grupo de países. Para 2014 nossa previsão é 

de apenas 0,8% (aquém do 1,0% previsto em junho de 2014). Para o próximo ano espera-se uma 

pequena aceleração, para 1,1%. 

Com relação à China, mantemos a previsão de crescimento de 7,3% para este ano e de 7,0% para 

2015. A economia chinesa continua desacelerando gradualmente, mas como a inflação está 

controlada, há espaço para o governo adotar medidas expansionistas na tentativa de evitar 

desaceleração mais expressiva da atividade. 

Apesar do melhor prognóstico de crescimento nos países desenvolvidos, os riscos para as 

economias emergentes permanecem. O cenário de elevação de taxa de juros nos EUA pode 

promover uma saída de recursos dos emergentes. Sem dúvida, este risco é maior em países com 

fundamentos econômicos mais frágeis. Trata-se, infelizmente, do caso brasileiro.  

                                                           
5 O cenário macroeconômico do IBRE foi atualizado a partir da divulgação das Contas Nacionais do segundo trimestre de 2014. As 

projeções das variáveis exógenas estão na Tabela A.2 do anexo. 
6 Ver Carta do IBRE de agosto de 2014 “A expectativa é de juros internacionais baixos por um longo período” e a seção Panorama 

Internacional. 
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Gráfico 9: Taxa de Investimento (%) 

 
Fontes: IBGE e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV. 

Tabela 2: Inflação e Seus Componentes Desagregados (%) 

 
Fontes: IBGE e Banco Central. Elaboração: IBRE/FGV. 

Cenário Doméstico 

Com a divulgação do PIB do segundo 

trimestre, revisamos para baixo a previsão 

de crescimento do PIB para este ano. Ao 

longo dos últimos meses houve piora 

contínua do cenário para o nível de 

atividade, levando a revisões sucessivas da 

previsão. A projeção atual é de 

crescimento de apenas 0,2% (ver Seção de 

Atividade Econômica).  

Essa previsão indica uma taxa média de 

crescimento de 1,6% no governo Dilma, 

bem aquém dos 4% registrados nas 

gestões de Lula. Além disso, a projeção é que a taxa de investimento recue para 17% em valores 

correntes, bem abaixo da taxa do final do governo Lula, de 19,5% (Gráfico 9). 

Em termos de inflação, a piora do cenário econômico contribuiu ligeiramente para uma redução 

da previsão para este ano: de 6,7% para 6,3%. A principal revisão ocorreu nos preços livres, de 

7,0% para 6,4%. E todos os grupos contribuíram para esse movimento: a inflação do grupo 

alimentação domiciliar passou de 7,0% para 6,5%; a inflação de bens ex-alimentação, de 5,3% para 

4,8%; e a inflação de serviços, de 8,4% para 8,0%. Com relação aos preços administrados, a 

projeção foi mantida em 5,8% (Tabela 2). Ou seja, a inflação ainda continua muito pressionada, 

apesar da forte desaceleração da economia.  

Com a fraqueza da economia, as importações de bens e serviços também se desaceleraram, o que 

poderia representar melhora significativa da balança comercial. Porém, as exportações também 

estão perdendo ritmo por conta da redução dos preços de nossas commodities. Adicionalmente, 

as exportações de manufaturados continuam sem perspectivas favoráveis. Com essas 

informações, a previsão é de superávit comercial de apenas US$ 2 bi, ante projeção anterior de 
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Tabela 3: Setor Externo – Balança Comercial e Transações Correntes 

SETOR EXTERNO 2011 2012 2013 2014E

Balança Comercial (US$ bi) 30 19,4 2,6 2

    Exportações (US$ bi) 256 243 242 235

    Importações (US$ bi) 226 223 240 233

Déficit em serviços e rendas (US$ bi) 85 76 87 85

Saldo em conta-corrente (US$ bi) -52 -54 -81 -80

Saldo em conta-corrente (% PIB) -2,1 -2,4 -3,6 -3,6  
Fonte: MDIC. Elaboração: IBRE/FGV. 

Tabela 4: Principais Indicadores Macroeconômicos: Lula vs. Dilma (%) 

2004-2010* 2011-2014E

Taxa de Crescimento 4,5 1,6

Inflação 5,3 6,2

Déficit em Transações Correntes (% do PIB) 0,1 3,0

Superávit Primário Recorrente (% do PIB) 2,9 1,2  
 

* Excluindo 2003, o ano do ajuste macroeconômico. Fontes: Banco Central, IBGE e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV. 

déficit de US$ 2 bi. Assim, o déficit em transações correntes como proporção do PIB será próximo 

de 3,6%, o mesmo do ano passado (Tabela 3). 

 

E o que podemos esperar para 2015?  

Os desequilíbrios econômicos se acentuaram nos últimos anos. Como mencionado, o crescimento 

esperado para o governo Dilma é bem inferior ao registrado no governo Lula, principalmente se 

excluirmos 2003, que foi um ano de ajustamento macroeconômico. Porém , o trade-off entre 

inflação e crescimento piorou no período: a inflação esperada é 1,1 p.p. acima da média registrada 

no governo Lula pós-2003. E, mesmo num contexto de baixo crescimento, o déficit em transações 

corrente elevou-se expressivamente (Tabela 4). 

  

A deterioração expressiva na conta corrente do balanço de pagamentos, mesmo com o fraco 

desempenho do investimento nos últimos quatro anos, é preocupante. Uma questão relevante 

refere-se à disposição do mundo em continuar financiando o déficit externo brasileiro. O Brasil 

poderá sofrer novas ondas de turbulência caso haja piora nas condições de financiamento 

externo, necessitando de ajuste adicional na taxa de juros e depreciação cambial mais acentuada 

para reduzir o déficit externo. Neste caso, o investimento e, consequentemente, o crescimento 

serão penalizados.   

E, finalmente, a deterioração do esforço fiscal é alarmante. O superávit não recorrente atingiu 

apenas 0,2% em 2014, com perspectivas bem desfavoráveis para a dinâmica da dívida pública.  
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Sem dúvida, 2015 será um ano muito desafiador. Em nosso cenário base, contemplamos o 

restabelecimento da credibilidade da política monetária e fiscal, o que gera, portanto, mais 

eficácia da política econômica em termos de desinflação, com menores custos de ajuste no médio 

prazo. Em primeiro lugar, a projeção é de aumento do superávit recorrente para 1,1% do PIB.  

Nesse contexto, espera-se alta de 0,7% do superávit do governo federal ante 0% neste ano. Essa 

mudança da política fiscal poderá contribuir para uma melhora da confiança.  Projeta-se também 

um recuo nas políticas parafiscais de financiamento público, tornando a dinâmica da dívida líquida 

mais favorável no médio prazo. 

Em relação ao crescimento, prevê-se alguma recuperação, por conta do fraco resultado deste ano: 

1,2% em 2015 ante 0,2% em 2014. Já a inflação deverá permanecer um pouco acima de 6%, com 

inflação de preços administrados de 7,8% e de preços livres de 5,5%.  

Além dos desafios relacionados à política macroeconômica, é necessário promover novo ciclo de 

reformas microeconômicas para elevar a produtividade da economia.  Uma agenda para tornar as 

concessões mais ágeis e melhorar o ambiente de negócios traria benefícios pelo lado da oferta, 

por meio do aumento do investimento e da produtividade. Adicionalmente, como subestimamos 

os efeitos sobre a produtividade da piora da qualidade da política econômica, é esperado que os 

modelos de projeção também subestimem os efeitos positivos sobre a atividade com as mudanças 

de política econômica.  

Se o próximo governo conseguir superar esses desafios, será possível um novo ciclo de 

crescimento em bases mais sustentáveis. 

           Silvia Matos e Vinícius Botelho 

Revisão Técnica do Boletim Macro IBRE: Fernando Dantas 
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Tabela A.1: Diferentes Medidas para o Resultado Fiscal Primário Recorrente* (em % do PIB acumulado em 12 meses) 

 
 

* Antecipação de Dividendos de 2013 e 2014 são relativos somente ao BNDES e a CEF. Informações retiradas de suas demonstrações 
contábeis. Fontes: BCB, STN, STN via Lei de Acesso à Informação, RFB, BNDES e CEF. Elaboração: IBRE/FGV. 

Anexo 
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Tabela A.2: Cenário Consolidado para 2014 – Variáveis Exógenas 

 
* Exclui receitas com Dividendos, Concessões e Outorga; Sem abatimentos do PAC. Fontes: BEA, Eurostat, Bloomberg, Bacen, Tesouro 

nacional e IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 
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