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Política Econômica em Tempos de Incerteza 

Quem quer que acompanhe com um mínimo de atenção o noticiário econômico brasileiro terá 
notado a variedade das análises e propostas de política econômica que vêm sendo levantadas, 
tanto por analistas do setor privado (as análises) quanto por representantes do setor público (as 
propostas), muitas vezes para sair de cena com rapidez semelhante à com que entraram. Antes de 
ser sintoma de fertilidade intelectual, no entanto, o elenco de ideias parece mais claramente 
retratar o estado de forte incerteza que ainda caracteriza a elaboração de especulações bem 
fundamentadas sobre nosso futuro, bem como da dificuldade de aprovar várias das medidas de 
ajuste propostas que está na origem da incerteza. 

Alguns temas têm apresentado permanência no rol das preocupações, o que é um indicativo da 
sua gravidade devido às possíveis implicações. Um entre eles é o da magnitude do serviço da 
dívida pública, que vem atingindo altas proporções do PIB com a rápida deterioração fiscal que se 
observa pelo menos desde o ano passado. Embora não deva ser confundido com o tema da 
dominância fiscal — mas com o qual partilha sintomas — as implicações do elevado montante de 
gastos com juros têm sido objeto de preocupação, bem como de sugestões de como lidar com 
esse aspecto crítico das contas públicas. Essa também é uma questão cercada de incerteza e, até o 
presente, sem solução previsível. E é apenas um exemplo das várias áreas de sombra que 
caracterizam o quadro econômico atual. 

Na direção contrária — isto é, no que se refere às áreas em que a neblina de incerteza é menos 
densa — estão as projeções de desempenho. Na maior parte dos casos, elas apontam para uma 
mesma conclusão: o quadro econômico ainda indica deterioração à frente, não havendo no 
horizonte sinais de mudança que possam justificar otimismo no curto prazo. 

As projeções de crescimento do nível de atividade para o ano em curso, por exemplo, 
permanecem apontando para a concretização de uma recessão inédita no país desde 1990. Para 
piorar, não se vislumbra no radar das projeções qualificadas nenhuma melhora substantiva para 
2016. E, pior ainda, a recessão implica contínua piora das receitas com tributos, e consequente 
deterioração fiscal, fazendo com que analistas independentes antevejam déficit primário não só 
neste ano, mas, também, no próximo.  

As saídas projetadas e até o presente executadas pela equipe econômica, embora bem sucedidas 
no sentido de reduzir o crescimento do gasto público — inclusive com cortes extra nos programas 
sociais — não têm sido suficientes para alterar de modo significativo as perspectivas de mais dois 
anos de déficits primários. 

Para piorar, há quem projete que mesmo com a aprovação da CPMF e elevação da CIDE, duas 
medidas no radar das possibilidades, as contas públicas possivelmente apresentarão déficit 
primário em 2016. Adicione-se a esse resultado a aceleração da inflação que inevitavelmente se 
seguiria à adoção dessas medidas, aceleração essa que já conta com o combustível representado 
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pela forte desvalorização cambial dos últimos meses. Tudo isso adiciona sérios problemas ao 
manejo da política econômica.  

Além disso, a dificuldade de gerar superávits primários em magnitude suficiente para estabilizar a 
dívida pública e a persistência da inflação elevada, em parte devida à desvalorização da taxa de 
câmbio, impactarão o risco país, realimentando o circuito de mais desvalorização e mais inflação.  

Que não dá sinais de trégua. Se o péssimo resultado do IPCA, de aumento para a casa de 
praticamente 10% no acumulado previsto para 2015, é desanimador, o que dizer das perspectivas 
para 2016? Nada tão animador quanto se imaginava há bem poucas semanas: a tendência das 
projeções para a inflação dos preços ao consumidor em 2016 indica que os agentes econômicos 
não acreditam que o BC conseguirá sequer manter a inflação dentro dos limites da faixa de 
tolerância. Já há, inclusive, quem anteveja elevações na faixa de 7 a 8% no acumulado até o final 
do ano próximo. Retorno à meta, se ou quando vier, só em 2017. É desnecessário lembrar o risco 
que essa aceleração e deterioração de expectativas poderão trazer para a credibilidade do BC.  

Nesse meio tempo, só resta à política econômica evitar cair na armadilha das propostas fáceis e 
persistir na busca do equilíbrio fiscal, origem das dificuldades atuais e periodicamente recolocada. 
Nessa busca não deve ser minimizado o papel da unidade do Governo no sentido de conseguir 
apoio político para aprovar medidas e reformas que, embora possivelmente impopulares, são as 
que têm chance de permitir que saiamos da difícil situação em que estamos. 

Dito isso, um resumo das seções desta edição inclui: 

• Uma das saídas para a recessão do nível de atividade — a outra sendo a retomada do 
investimento fixo — é a recuperação das exportações líquidas. Parte importante dela é resultado 
do efeito da desvalorização cambial sobre a rentabilidade das exportações. No entanto, nossos 
analistas argumentam que, considerando-se vários canais de transmissão relevantes, é possível 
que a desvalorização tenha efeito recessivo sobre a atividade econômica. Este é o caso, por 
exemplo, em que o efeito da desvalorização sobre o balanço das empresas supera o da 
rentabilidade das exportações, especialmente em um contexto internacional em que o 
crescimento do comércio não deverá ser brilhante. (Seção 1) 

• As expectativas de empresários e consumidores apresentaram simultaneamente, nos 
indicadores de setembro, os piores resultados da série histórica desses índices. Com esse pano de 
fundo, nossos analistas fazem especulações em torno da instigante pergunta: de onde poderá vir a 
recuperação? Mais além das especulações, a mensagem trazida pelas sondagens que fecham o 
terceiro trimestre é a de que o quadro de redução na atividade econômica irá prosseguir. Entre as 
causas desse pessimismo figura a incerteza que vem do front político. (Seção 2) 

• A seção de análise do mercado de trabalho destaca que a desaceleração da economia 
continua causando deterioração dos indicadores e, baseando-se nos dados da PNAD Contínua, 
conclui que o pior ainda está por vir. Parte da elevação do desemprego neste ano está associada 
ao aumento da PEA. Já para 2016 prevê-se redução no número de pessoas ocupadas, além de 
outra elevação expressiva da PEA. Isso fará com que a taxa de desemprego em 2016 atinja 11,1%, 
ante 8,6% previstos para este ano. (Seção 3) 
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• A análise da inflação destaca o aumento ininterrupto das previsões dos preços ao 
consumidor para o ano que vem por parte dos agentes do mercado. Entre as fontes de pressão 
que sustentam o avanço das expectativas situa-se a desvalorização da taxa de câmbio. De fato, 
nos 12 meses encerrados em setembro passado, o real acumulou desvalorização de 68%, sendo 
que só no trimestre julho-setembro a taxa chegou a 28%. Com isso, vários insumos industriais 
tiveram seus preços elevados, o que tende a elevar os preços ao consumidor à frente. (Seção 4) 

• A seção dedicada à política monetária foca nos limites à ação do Banco Central ao discutir 
a possibilidade de a economia brasileira estar subordinada a uma espécie de dominância fiscal. 
Reconhecendo que é difícil a caracterização desse quadro, nosso analista especula sobre os 
caminhos a seguir para concluir que “ao BC cabe manter a taxa Selic no patamar atual e procurar 
deixar claro o quanto precisa do apoio fiscal para o bom desempenho do seu próprio papel.” 
(Seção 5) 

• A seção de política fiscal aborda a questão do déficit da Previdência em perspectiva 
histórica, iniciando com a importante constatação de que as contribuições previdenciárias, além 
de estarem em níveis insuficientes para a cobertura de todas as despesas, vêm apresentando 
contínuo crescimento como porcentagem do PIB mesmo em anos de fraco desempenho da 
atividade econômica. Mas, na fase atual, a arrecadação previdenciária está se desacelerando 
devido ao enfraquecimento do mercado de trabalho. (Seção 6)  

• Na análise do setor externo o destaque é o efeito da recessão doméstica e da depreciação 
cambial para o ajuste externo em curso. O superávit comercial até setembro, de US$ 10,2 bilhões, 
se deveu mais à redução das importações do que ao aumento das exportações — que, de fato, 
caíram. A rigor, a melhora do saldo está relacionada principalmente ao resultado da conta de 
petróleo e derivados. Sem essa rubrica o superávit comercial teria atingido pouco menos do que 
US$ 1 bilhão no acumulado até setembro. Por fim, as projeções para 2015 continuam apontando 
pra um déficit em conta corrente de US$62 bilhões (3,5% do PIB), representando sensível redução 
em relação ao registrado no ano passado. (Seção 7) 

• O Panorama Internacional avalia a evolução da inflação — ou ausência dela — nos EUA, 
pelas repercussões sobre a normalização monetária e elevação dos juros básicos naquele país. 
(Seção 8) 

• Bráulio Borges, nosso analista convidado desta edição, por sua vez, especula em torno das 
magnitudes das revisões do PIB nominal brasileiro quando da divulgação de seus novos valores 
pelo IBGE antes do fim deste ano, bem como quanto às revisões das taxas de crescimento do PIB 
real para a série histórica dos últimos anos. Seus resultados sugerem sensíveis aumentos em 
alguns dos agregados macroeconômicos, em relação aos valores conhecidos atualmente. (Seção 9) 

• A seção Em Foco desta edição, por fim, é de autoria de Livio Ribeiro. Nela o autor trata das 
mudanças recentes na economia da China. (Seção 10) 

Boa leitura! 

Regis Bonelli, Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos
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1. Atividade Econômica                                                                                              

Desvalorização Cambial Tem Efeito Recessivo Sobre a Atividade Econômica Doméstica 

Existe grande controvérsia a respeito dos efeitos de uma desvalorização cambial sobre a atividade 

econômica doméstica. Por um lado, ela aumenta a rentabilidade das exportações, o que pode 

tanto ampliar a demanda das empresas exportadoras por investimentos e insumos, como 

expandir o número de empresas vendendo para o mercado externo (a depender do diferencial de 

rentabilidade entre a produção para os mercados doméstico e estrangeiro). Por outro lado, a 

depreciação cambial afeta o patrimônio das empresas com ativos e passivos denominados em 

moeda estrangeira. Consequentemente, empresas que são liquidamente devedoras em dólar têm 

pioras no seu balanço patrimonial quando o câmbio se desvaloriza, o que pode comprometer seus 

planos de investimento. 

Para 2015, projetamos exportações de aproximadamente US$ 190 bilhões e importações em 

torno de US$ 170 bilhões. Com esses números, uma desvalorização cambial de R$ 0,10 por dólar 

causa, num primeiro momento, um aumento de receita das empresas exportadoras da ordem de 

R$ 19 bilhões e uma ampliação de custo das empresas importadoras da ordem de R$ 17 bilhões. 

Logo, antes da materialização dos efeitos da desvalorização cambial sobre as quantidades 

importadas e exportadas, a soma dos lucros das empresas brasileiras aumenta R$ 2 bilhões com 

esse choque. 

O efeito de balanço patrimonial, por sua vez, é uma mudança no estoque da dívida. Para comparar 

a mudança do estoque com o fluxo de receita e despesa, é necessário definir um prazo para que 

os fluxos cubram a perda patrimonial. Supondo que a perda patrimonial das empresas deva ser 

coberta em um ano, se a exposição líquida do passivo das empresas brasileiras à variação cambial 

for superior a US$ 20 bilhões, o efeito líquido de desvalorizações cambiais, no primeiro ano, é 

negativo (US$ 20 bilhões X R$ 0,10/US$ = R$ 2 bilhões). Como queremos avaliar os impactos de 

curto e médio prazo da desvalorização cambial, toda a análise terá como foco essa comparação.1  

Apesar de a informação sobre a exposição cambial das empresas ser bastante difusa, várias fontes 

sugerem que ela é significativamente maior do que US$ 20 bilhões. Por exemplo, de acordo com o 

Relatório de Estabilidade Financeira de junho de 2015, divulgado pelo Banco Central, o passivo das 

empresas não financeiras em moeda estrangeira é superior a US$ 300 bilhões. Somente o passivo 

das empresas com dívida em moeda estrangeira, não financeiras, não exportadoras e sem hedge 

já é superior aos US$ 20 bilhões. Na mesma linha, os dados da posição internacional de 

investimento, também divulgados pelo Banco Central, são de que o setor privado detinha 

aproximadamente US$ 200 bilhões em empréstimos ao final de junho. Desse total, US$ 143 

bilhões eram de longo prazo. Mesmo se considerarmos o volume de swaps cambiais ofertados 

pelo Banco Central como um fator de amortização dessas perdas, a exposição permanece acima 

                                                           
1 Afinal, nessa situação, a partir do segundo ano a melhora de rentabilidade das exportações permanece e o efeito de balanço 

patrimonial desaparece. 
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do limite de US$ 20 bilhões, necessário para que o resultado líquido das empresas seja positivo 

diante de um choque cambial.2  

Contudo, os dados indicados pelo Banco Central são agregados, o que não permite avaliar a 

dispersão desses efeitos. Usando os balanços consolidados publicados na Economatica, foi 

possível, a partir de uma amostra com 438 empresas, identificar US$ 176 bilhões do total de 

dívidas de longo prazo das empresas privadas não financeiras, em moeda estrangeira, no final do 

segundo trimestre de 2015.3 Dessas, 299 reportam zero de dívida em moeda estrangeira no longo 

prazo: as empresas endividadas são 139. Mas não só o endividamento em moeda estrangeira é 

um fenômeno restrito (somente 32% das empresas da amostra têm dívida em dólar), como a 

dívida delas é concentrada: aproximadamente metade da dívida total se refere à Petrobras. Logo, 

apesar de elevado, o endividamento das empresas parece bastante concentrado entre elas. 

Comparando-se o EBITDA dessas 438 empresas com o excedente operacional bruto, é possível ter 

uma medida do quanto essa amostra é representativa da economia como um todo: a soma do 

EBITDA desse grupo equivaleu, em 2011, a 18,8% do excedente operacional total medido pela 

Tabela de Recursos e Usos do Sistema de Contas Nacionais.4 Atualizando-se esses dados para os 

12 meses encerrados em junho de 2015, o EBITDA agregado do grupo cai de R$ 275 bilhões para 

R$ 227 bilhões. Apesar de o EBITDA agregado de 436 das 438 empresas ter subido de R$ 160 

bilhões para R$ 188 bilhões, os EBITDA da Petrobras e da Vale do Rio Doce caem 

substancialmente, comprometendo o resultado geral. Logo, a amostra que representava quase 

19% da economia, respondeu, segundo estimativa, por aproximadamente 13% do valor 

adicionado acumulado nos quatro trimestres encerrados no segundo trimestre deste ano. 

Faremos um exercício de estresse: para vários cenários de depreciação cambial será calculado o 

valor do aumento da dívida das empresas como proporção do seu EBITDA acumulado nos últimos 

12 meses.5 No exercício, as empresas cujo aumento de dívida superar dois anos de EBITDA serão 

consideradas falidas e seu EBITDA deixará de existir. Como mostra o Gráfico 1, no cenário do IBRE 

(de câmbio a R$ 4,70 por dólar ao final de 2016), menos de 5,0% das empresas iriam à falência por 

esse critério. Todavia, como indica o Gráfico 2, isso corresponde a 6,5% do EBITDA deste grupo. 

Uma parcela de 6,5% de 13% da economia representa uma contração da atividade econômica de 

                                                           
2 Nessa análise, são ignorados os efeitos das operações de proteção cambial. Afinal, na ausência de restrições de endividamento, 

todo o lucro com proteção cambial de uma empresa representa prejuízo de outra. Logo, em equilíbrio geral, diante dessa hipótese, 

o efeito no lucro agregado da existência de proteção cambial é nulo (supondo que todas as operações de hedge aconteçam no 

próprio país). Essa hipótese ignora a existência de restrições contratuais (como a responsabilidade limitada), situação na qual a 

proteção cambial pode ser crucial para a sobrevivência de empresas muito endividadas na moeda estrangeira. Essa hipótese, 

portanto, garante que a destruição de valor causada pela depreciação cambial não ultrapasse o prejuízo com o aumento do 

endividamento em dólar. Além disso, são ignorados os efeitos de desvalorizações cambiais na receita das empresas. Mesmo 

ignorando-se esses dois efeitos, o maior impacto do câmbio sobre a atividade econômica só ocorre em desvalorizações cambiais 

substancialmente mais intensas do que aquela empregada no nosso cenário. 

3 Por comparabilidade, foram usados os dados da Petrobras e da Vale do Rio Doce da Economatica, mesmo desatualizados. Os 

dados da Petrobras são do final de 2013; os dados da Vale são de setembro de 2010. A análise dos balanços das empresas 

publicados nos períodos posteriores mostra que esses números ainda são boas referências do estoque total de dívida dessas 

companhias. 
4 A comparação precisa ser feita em 2011 porque este é o último ano para o qual temos divulgada uma Tabela de Recursos e Usos. 

5 O exercício ignora a distribuição dos swaps cambiais. Será assumido que eles não estão com empresas não financeiras. 
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Gráfico 1: Percentual de Empresas da Amostra que Iriam à Falência 
em Cada Cenário Cambial, Pelos Critérios Estabelecidos 

 

Fonte: Economatica. Elaboração: IBRE/FGV  

Gráfico 2: Proporção do EBITDA das Empresas que Vão à Falência, 
Pelos Critérios Estabelecidos, Em Relação ao Grupo Total de 

Empresas Analisadas 

 

Fonte: Economatica. Elaboração: IBRE/FGV  

0,8%. Como apontado no Gráfico 2, o 

cenário fica muito mais desafiador 

quando o câmbio atinge R$ 8,00/US$, 

patamar que seria capaz de deprimir 

a atividade econômica em até 4,0%.6  

Essa análise fornece uma visão, ainda 

que preliminar, do argumento de que 

o efeito da desvalorização cambial no 

balanço das empresas é maior do que 

o efeito sobre a rentabilidade das 

exportações. Evidentemente, para 

isso ainda seria necessário considerar 

os efeitos da desvalorização cambial 

sobre as quantidades exportadas e 

importadas.  

Até agora, toda a análise foi construída com base na mensuração de efeitos de choques na taxa de 

câmbio. Contudo, uma série de choques diferentes podem gerar desvalorizações cambiais, com 

efeitos distintos sobre a evolução da razão entre receita e endividamento das empresas. Logo, 

mesmo a Petrobras sendo uma empresa exportadora, o grau de proteção natural da sua dívida é 

questionável. Tome-se, por exemplo, o caso em que os preços de exportação de um país caem 

abruptamente. É esperado, neste caso, que o câmbio se desvalorize. Todavia, os efeitos deste 

choque sobre arrecadação e dívida 

são diferentes daqueles destacados 

nos parágrafos anteriores. No caso de 

queda abrupta de preços de 

exportação, o hedge natural das 

empresas exportadoras é muito 

menor do que no caso em que o 

choque cambial é puro. 

Consequentemente, a exposição dos 

balanços patrimoniais à flutuação 

cambial, no primeiro caso, é maior. 

Usando dados do quarto trimestre de 

1997 ao primeiro trimestre de 2015, 

foi estimado um modelo VAR entre a 

variação do preço das exportações, a 

                                                           
6 Não há dados sobre a proteção cambial dessas empresas. O exercício supõe que as empresas não têm nenhum instrumento de 

proteção, o que, para esse caso, é uma hipótese simplista. Entretanto, vale notar que, mesmo sob essa hipótese, o agravamento dos 

efeitos da desvalorização cambial só se acentua depois que o câmbio atinge o patamar de R$ 6,00/US$ (ou R$ 8,00/US$), 

dependendo do conceito de agravo. 
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Gráfico 3: Função Impulso-Resposta ao Choque de Dois Desvios-
Padrões de Cada Variável Especificada 

 

 
Fontes: BCB, Funcex e IBGE. Modelado por IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV  

variação da taxa de câmbio e o 

crescimento do PIB. Para identificar 

os impactos contemporâneos, a 

matriz de autocovariância do modelo 

foi decomposta usando-se a 

decomposição de Cholesky. Supôs-se 

que o preço internacional é a variável 

mais exógena e o PIB a mais 

endógena. No Gráfico 3 temos dois 

gráficos de funções impulso-resposta 

desse modelo.Apesar de não ser 

estatisticamente significante, o 

modelo mostra que desvalorizações 

cambiais são tipicamente associadas a 

recessões. Deve-se ter algum cuidado 

ao interpretar a causalidade desses 

movimentos, pois há uma série de 

possíveis choques originais para a 

desvalorização cambial que podem 

contaminar essa estimação. 

Entretanto, a análise dos efeitos de 

um aumento no preço das 

exportações sobre a taxa de câmbio é 

muito menos controversa (e é 

estatisticamente significante): a 

redução do preço de exportação em 

1% causa uma depreciação cambial 

de 0,77%. Assim, uma queda de 

preços de exportação de 25% pode 

gerar uma depreciação cambial de 

20%. Nesse caso, a média das receitas de exportação cai, apesar da depreciação: ela fica menor 

em 10%. Todavia, a dívida das empresas sobe 20%. Logo, a razão entre a dívida e a receita fica 9% 

maior. A Petrobras, por exemplo, tem sofrido com este fenômeno. De acordo com o modelo, 25% 

da desvalorização cambial observada neste ano tem relação com a piora nos preços das 

commodities.  

Por essa razão, o cenário cambial esperado para 2015 e 2016 deve contribuir para o 

aprofundamento da recessão observada neste ano. Em linha com a deterioração do cenário, como 

é possível inferir a partir da Tabela 1, o Monitor do PIB7 de agosto de 2015 registrou, na 

comparação com agosto de 2014, contração de 4,2%. Os destaques negativos são a importação 

                                                           
7 Para o relatório completo do monitor, acessar o site http://portalibre.fgv.br/. 

http://portalibre.fgv.br/
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Tabela 1: Monitor do PIB 

 

Atividades AGO2015/AGO2014 AGO2015/JUL2015 

Consumo das famílias -6,5% -2,7% 

Consumo do governo -1,7% -1,1% 

Formação bruta de capital fixo -16,9% -1,1% 

Exportação -1,9% -9,3% 

Importação -23,3% -8,6% 

PIB -4,2% -0,3% 

Agropecuária 3,5% 1,4% 

Indústria -8,9% -1,5% 

Extrativa 2,8% -3,9% 

Transformação -11,6% -0,8% 

Construção civil -12,4% -1,6% 

Eletricidade -5,6% 0,1% 

Serviços -2,4% -0,4% 

Comércio -9,9% -1,0% 

Transporte -6,4% 0,7% 

Serviços de informação -0,1% 0,5% 

Intermediação financeira 1,9% 0,1% 

Outros serviços -3,0% 1,4% 

Aluguéis 3,6% 0,6% 

Administração pública -0,7% -1,0% 

 
 

Fonte: IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

(com contração interanual de 23,3%) e a formação bruta de capital fixo (com contração interanual 

de 16,9%). Pela ótica da oferta, permanece a deterioração do setor de serviços, com intensificação 

da contração da atividade industrial, causada pela piora marginal do setor de construção civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Silvia Matos e Vinícius Botelho  

2. Expectativas de Empresários e Consumidores8                                        

Confiança Tem Baixa Recorde em Todos os Índices 

A confiança dos consumidores e dos quatro grandes setores monitorados pela FGV atingiu, em 

setembro de 2015, pela primeira vez de forma simultânea, o menor nível histórico.  

                                                           
8 O autor agradece a colaboração de Vitor Vidal Velho, Silvio Sales e Itaiguara Bezerra. 
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Gráfico 4: Índices de Confiança da FGV/IBRE* 

 

* índices de base média dos últimos 5 anos =100, com ajuste sazonal.                         
Fonte e elaboração: IBRE/FGV  

Os índices de confiança captam o 

sentimento de empresários e 

consumidores com relação a variáveis 

relevantes às suas decisões e, com 

isso, fornecem subsídios ao 

entendimento dos ciclos econômicos. 

A convergência entre os mais diversos 

estratos e segmentos econômicos 

reforça o cenário de pessimismo, e 

retroalimenta o processo de 

desaceleração do nível de atividade 

econômica por meio da generalização 

de posturas extremamente cautelosas.  

Mesmo para os consumidores, cujo 

patamar de confiança é relativamente superior ao da média dos setores empresariais, a 

perspectiva é de que a queda da confiança no terceiro trimestre afetará negativamente o 

consumo das famílias até o final de 2015. 

De onde virá a recuperação? A versão mais difundida entre os economistas no momento é de que 

o setor externo será a válvula de escape da economia, considerando-se os novos níveis cambiais, 

por meio do aumento da competitividade do setor industrial e ao permitir a continuidade do 

crescimento do agronegócio.  

A análise da evolução das diferentes variáveis medidas pela Sondagem Industrial, durante 

períodos de maior dificuldade da economia, mostra que a expectativa dos empresários sobre a 

demanda prevista nos meses seguintes é a variável que melhor antecipa a virada do índice de 

confiança, com quatro meses de antecedência, em média. Este indicador está hoje no menor nível 

desde abril de 1995 (66,1 pontos). Desta forma, ainda que setembro venha a ser identificado 

como ponto de mínimo no atual ciclo desse indicador, a observação histórica da Sondagem sugere 

que ainda teríamos de esperar, na melhor das hipóteses, ao menos quatro meses para que o ICI 

saísse da zona que configura “extremo pessimismo”, para entrar numa fase de confiança 

“moderadamente baixa”.  

No curtíssimo prazo, as indicações dadas pelas sondagens são ainda mais desanimadoras. No front 

do investimento, não há, por enquanto, sinal de reação. A variável que mede a tendência dos 

negócios do empresariado industrial em relação aos próximos seis meses, e que guarda estreita 

relação com o consumo aparente de bens de capital, manteve, ao longo do terceiro trimestre, 

trajetória de queda. 
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Gráfico 5: Relação entre Expectativas e Investimentos*                         
(dados em variação (%)/índice trimestrais) 

 

* consumo aparente de bens de capital = variação do trimestre contra mesmo 
trimestre ano anterior; tendência dos negócios nos 6 meses seguintes = 

indústria de transformação, índice, com ajuste sazonal.                                        
Fontes: Sondagem (FGV/IBRE); Consumo Aparente (Funcex e IBGE).                            

Elaboração: IBRE/FGV  

Gráfico 6: Taxa de Desemprego (Média Trimestral, em%)                             
PNAD Contínua, Brasil 

 

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

Ainda no âmbito dos investimentos, há 

a forte desaceleração no setor da 

construção, que decorre do fim da fase 

de boom imobiliário, agravada pela 

desaceleração do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) e do 

Minha Casa Minha Vida (MCMV), 

impactados pelo ajuste fiscal. Segundo 

a Sondagem do setor produzida pelo 

IBRE/FGV, as construtoras também 

alegam atraso nos fluxos de 

pagamentos,9 o que teria um efeito 

cascata negativo e contribuiria para a 

sustentação da fase negativa em 

termos de atividade e contratações 

visando projetos futuros.  

Em síntese, a mensagem trazida pelos indicadores das sondagens para o fechamento do terceiro 

trimestre é de que o quadro de redução na atividade econômica deve prosseguir. Há uma 

conjugação da rápida queda na atividade corrente, com consequências imediatas nos indicadores 

de mercado de trabalho e nas decisões de consumo das famílias e de investimento nas empresas, 

e de um quadro de grande incerteza vindo do front político. 

Viviane Seda Bittencourt e Aloísio Campelo Jr. 

3. Mercado de Trabalho                                      

Desemprego Deve Superar 11% em 2016 

A desaceleração da economia, 

agravada em 2015, tem causado rápida 

deterioração dos indicadores de 

mercado de trabalho. Segundo os 

dados da PNAD Contínua, de 

abrangência nacional, a taxa de 

desemprego alcançou 8,6% na média 

do trimestre encerrado em julho. 

Neste Boletim, apresentamos as nossas 

previsões atualizadas para o mercado 

de trabalho, relativas à Pnad Contínua. 

O Gráfico 6 mostra elevação do 

                                                           
9 Quesito especial aplicado na Sondagem da Construção em junho de 2015. 
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Gráfico 7: Decomposição do Crescimento da Renda Média Real em 
Renda Nominal e Inflação (em %, tri x tri do ano anterior) 

 

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

Gráfico 8: Decomposição do Crescimento da Massa do Rendimento 
Real do Trabalho (em %, mês x mês ano anterior)  

 

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

desemprego tanto ao longo de 2015 

como em 2016. A estagnação 

econômica deve aumentar o 

desemprego não apenas no terceiro 

trimestre deste ano, como também 

no quarto, apesar da sazonalidade 

típica deste período, quando a 

contratação de empregados 

temporários com vistas ao final do 

ano normalmente reduziria a 

desocupação. Em outras palavras, é 

possível que a geração desse tipo de 

vaga tenha pouco impacto, não 

evitando a redução da população 

ocupada (PO) no quarto trimestre 

(que deve atingir 0,7% frente ao mesmo trimestre do ano anterior).  

Em termos anuais, a PO deve ficar estável em relação a 2014. Adicionalmente, o crescimento da 

população economicamente ativa (PEA), alcançando média anual de 2%, deve contribuir para a 

continuidade do aumento do desemprego este ano.  

Em 2016, a taxa média de desemprego deverá alcançar 11,1%, (ante 8,6% em 2015), impulsionada 

pela retração da PO de quase 1% e pelo crescimento da PEA de 1,9%. A PO deve diminuir apenas 

em 2016, já que, ao longo de 2015, vem ocorrendo uma mudança na composição do emprego, 

com elevação do número de trabalhadores por conta própria e empreendedores, o que está 

compensando a redução dos trabalhadores assalariados, com ou sem carteira de trabalho. Este 

movimento de aumento de trabalhos por conta própria deve perder força ao longo do próximo 

ano, levando à redução de postos de 

trabalho.  

Por sua vez, a reversão da tendência 

da PEA, cujo crescimento vinha se 

desacelerando nos últimos anos, 

pode ser explicada tanto pela 

desaceleração da renda real – 

ocasionada pela redução dos 

reajustes nominais aliada à alta 

inflacionária – como pelo próprio 

aumento do desemprego. O Gráfico 7 

mostra a desaceleração da renda real 

desde meados do ano passado e 

aponta para a evolução prevista para 
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os próximos trimestres. A renda real deve apresentar retração a partir do ano que vem, atingindo 

média anual de -1,4%, ante crescimento de 1,0% em 2015. 

Com a queda da renda real e da PO, a massa de rendimentos do trabalho – isto é, o produto do 

total da população empregada pela renda real média da economia – deve apresentar variação real 

negativa em 2016, em torno de -2,3%, frente a aumento de 1,1% em 2015 e de 2,7% em 2014 

(Gráfico 8). Assim, o consumo das famílias, em termos reais, deve diminuir consideravelmente em 

2016. Isto contribuirá, pelo lado da demanda, para reforçar a recessão; mas também contribuirá 

para reduzir a pressão sobre os preços, principalmente de serviços. 

                                             Rodrigo Leandro de Moura e Tiago Cabral Barreira 

4. Inflação   

Inflação Acima do Teto em 2016 

No fim de junho, após uma década sem alterações, o Conselho Monetário Nacional estreitou a 

faixa de tolerância da meta inflacionária, estabelecendo como limite superior para vigorar a partir 

de 2017 a taxa de 6%. A iniciativa, interpretada como demonstração do compromisso da 

autoridade monetária de reduzir a taxa de inflação, contribuiu para a diminuição das expectativas. 

Segundo o Boletim Focus, a mediana da taxa esperada para o IPCA em 2016, que era de 5,6% na 

primeira semana de maio, recuou para 5,4%, na terceira semana de julho. 

Desde então, entretanto, o que se vê é o aumento ininterrupto da inflação prevista para o ano que 

vem. Na pesquisa do dia 16 de outubro, a taxa esperada era de 6,12%. Entre os “top five”, a 

expectativa já se aproximava dos 6,5%. São várias as fontes de pressão que sustentam o avanço 

das expectativas, a começar pela taxa de câmbio. Nos 12 meses encerrados em setembro de 2015, 

o real acumulou desvalorização de 67,8%. Só no trimestre julho-setembro, a desvalorização foi de 

28,1%.  

Com isso, vários insumos industriais tiveram seus preços elevados. A série Produtos Químicos, 

pertencente ao IPA/FGV, registrou alta de 11,4% nos 12 meses até setembro. O percentual não é 

maior porque, nesse período, caíram os preços do petróleo e de seus derivados. As commodities 

agrícolas avançaram ainda mais: soja (28,81%), trigo (19,96%) e milho (29,83%). Algumas dessas 

altas já perturbam os preços ao consumidor, como material para limpeza (9,5%) e pães (9,4%). A 

recessão, no entanto, tem adiado a maior parte dos repasses para 2016. 

Os preços administrados, apesar da desaceleração aguardada para 2016, continuarão a pressionar 

a inflação do próximo ano. Três itens respondem por 40% do peso total de administrados no IPCA: 

tarifa elétrica, ônibus urbano e gasolina. No primeiro caso, estimamos reajuste médio de 9,5% 

para 2016. Este patamar considera o pagamento dos empréstimos do setor elétrico aos bancos 

comerciais, a alta da taxa de câmbio, uma vez que a energia gerada por Itaipu é afetada pela 

desvalorização do real, mas prevê também o efeito de um balanço hídrico mais favorável.  
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Para as tarifas de ônibus urbano – ainda que pese o calendário eleitoral –, as reduções dos 

subsídios e o aumento do óleo diesel apontam para reajustes que devem levar a um avanço médio 

de 9% no preço deste serviço.  

Por fim, a gasolina, tanto pela desvalorização cambial quanto pelo aumento de impostos, pode 

acumular alta de 8% em 2016. Parte substancial desse reajuste deverá vir da CIDE, que atualmente 

incorpora R$ 0,10 ao preço final da gasolina. Ainda não há consenso sobre o novo valor da CIDE. 

No cenário aqui descrito, considerou-se um avanço de R$ 0,15, passando do nível atual de R$ 0,10 

para R$ 0,25. Este movimento faria o preço na bomba avançar 4,4%. O restante, para totalizar os 

8%, viria de novo aumento do preço na refinaria. Computando-se os reajustes previstos para estes 

três itens e para os demais preços administrados, a variação média do grupo deverá ser de 8% em 

2016.  

Outro foco inflacionário, o setor serviços, vem sustentando a taxa em 12 meses acima de 8% 

mesmo com a deterioração do mercado de trabalho. O reajuste do salário mínimo aguardado para 

2016, que deve girar em torno de 10% – mesmo sem a contribuição do PIB, que não cresceu em 

2014 –, acrescentará rigidez aos preços dos serviços. Tudo somado, é grande a chance de o IPCA 

fechar o próximo ano acima do teto da faixa de tolerância da meta de inflação. 

Salomão Quadros e André Braz 

5. Política Monetária    

Limites à Ação do Banco Central 

No Boletim Macro do mês passado discutimos a possibilidade de a economia brasileira estar 

subordinada a uma espécie de dominância fiscal. De lá para cá, acirrou-se o debate em torno do 

tema.  

Por certo, não é possível estar plenamente seguro de que a situação predominante no Brasil de 

hoje seja realmente essa. Afinal, o assunto não permite demonstração empírica confiável.   

Feita a ressalva, os indícios são fortes de que vivemos sob certa forma de dominância fiscal. 

Imaginemos, por exemplo, que o Banco Central tenha rodado seus modelos de projeção e 

concluído que, para trazer a inflação para a meta de 4,5% em algum momento de 2017, far-se-ia 

necessário elevar a Selic em 400 pontos base. Suponhamos, ainda, que a autoridade monetária 

confie em suas projeções e decida promover aperto monetário na intensidade mencionada. Em 

pouco tempo os participantes de mercado perceberão a intenção do Banco Central e reagirão de 

alguma maneira. De que modo? 

Duas possibilidades. A primeira envolveria confiança no cumprimento da meta, reversão das 

expectativas inflacionárias e certa melhora do ambiente macroeconômico. A segunda significaria 

maior percepção de risco país, nova rodada de depreciação cambial, piora das expectativas 

inflacionárias e pressões adicionais sobre a própria inflação. Neste último caso, as reações teriam 

a ver com o desequilíbrio das contas públicas e com o baixo grau de confiança que se tem hoje na 

adoção de medidas capazes de corrigi-lo. A alta prevista do juro agravaria os problemas fiscais e 
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acarretaria elevação da percepção de risco. A moeda doméstica sofreria depreciação adicional, 

realimentando a inflação.    

Parecem fortes os indícios de que as reações mais prováveis seriam as do segundo tipo. São 

apenas indícios, mas, para o Banco Central, seria arriscado procurar testar. Sendo assim, nas 

condições atuais, fica dificultado qualquer esforço da autoridade monetária de trazer a inflação 

para a meta, num horizonte de tempo razoável. Em poucas palavras, é difícil imaginar que o BC 

tenha pleno controle da inflação, situação que caracteriza a dominância fiscal.     

Dado esse quadro, qual o melhor caminho a ser seguido? Há quem imagine ter chegado a hora de 

redefinir a meta da inflação. A nosso ver, esta não seria uma boa escolha, pelo simples fato de que 

qualquer redefinição de meta precisaria ser acompanhada de indicação clara sobre o horizonte de 

convergência da inflação para os 4,5%, não sendo viável para o BC dar qualquer indicação neste 

sentido. Compromisso com convergência pressupõe plena liberdade para manipular a taxa básica 

de juro, hoje inexistente.    

Abandonar o regime de metas também não parece uma boa solução. A experiência recente 

mostrou que ele ajuda a evitar que a inflação se descole excessivamente da meta. Deixar o regime 

de lado, mesmo que temporariamente, quebraria de vez a confiança no sistema. Tal conclusão 

permanece válida mesmo na hipótese de se substituir o regime de metas por alguma forma de 

âncora cambial. Na verdade, esse tipo de âncora parece inviável no quadro atual, uma vez que 

qualquer compromisso com uma cotação específica para o câmbio representaria risco de perder 

grande volume de reservas. E abrir mão de reservas em plena crise não faz sentido.  

Por fim, diante desse quadro, ao BC cabe manter a taxa Selic no patamar atual e procurar deixar 

claro o quanto precisa do apoio fiscal para o bom desempenho do seu próprio papel. 

José Júlio Senna 

6. Política Fiscal 

Déficit Previdenciário Em Perspectiva Histórica 

Um dos problemas mais debatidos no âmbito fiscal tem sido o rombo da Previdência Social, onde 

o resultado primário registrou déficit de 1,2% do PIB no acumulado em 12 meses até em agosto 

deste ano. 

Numa perspectiva histórica dos gastos com benefícios previdenciários vis-à-vis as contribuições, é 

possível observar que estas, apesar de estarem em níveis insuficientes para a cobertura de todas 

as despesas, apresentaram contínuo crescimento como porcentagem do PIB mesmo em anos de 

fraco desempenho da atividade econômica. Já os gastos previdenciários, que vinham crescendo 

substancialmente até 2005, começaram a se desacelerar no período de 2006 até meados de 2011, 

quando voltaram a crescer (Gráfico 9).  

Segundo Fabio Giambiagi, a desaceleração dos gastos previdenciários entre 2005 e 2011 se deu 

por dois motivos: “i) “efeito denominador”, já que o PIB cresceu à elevada taxa média anual de 4,4 
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Gráfico 9: Resultado do INSS (acumulado em 12 meses, % PIB) 

 

Fontes: BCB e STN. Elaboração: IBRE/FGV  

% a.a.; e ii) “efeito once and for all” 

(mas que durou alguns anos) 

resultante do fato de o deflator 

médio do PIB ter sido 7,7 % a.a. 

naqueles seis anos,  contra uma 

variação média anual de 5,1 % do 

INPC.” 

Se comparado a níveis de 2006, 

quando o déficit previdenciário 

atingiu a faixa de 2% do PIB, o 

resultado hoje não parece tão grave 

(melhora de 0,8 pp em oito anos). O 

que preocupa, entretanto, é que o 

déficit caiu até 0,8% do PIB em 2008, mas já voltou para 1,2%. Ou seja, houve piora de 0,4 pp em 

apenas três anos; e não há perspectiva de melhora.  

Fica claro que os bons momentos da economia propiciaram uma aparente “folga” para a questão 

previdenciária. Hoje, em tempos de recessão, o problema volta à tona. A arrecadação 

previdenciária já começou a desacelerar, muito por conta dos efeitos no mercado de trabalho, 

como mostrado na seção fiscal deste Boletim de agosto deste ano, e as despesas apresentam forte 

pressão, pois se espera um aumento no quantum de beneficiários, fruto de efeitos demográficos.    

É sabido que o problema da Previdência Social demanda uma reforma de cunho estrutural para 

conter o aumento do déficit. Os números atuais reforçam a urgência de medidas para desacelerar 

esse crescimento. 

          Vilma Pinto 

7. Setor Externo 

Ajuste Externo: Recessão Doméstica e Depreciação Cambial Fazem o Trabalho 

A balança comercial registrou saldo positivo de US$ 2,9 bilhões em setembro, levando a um 

superávit acumulado no ano de US$ 10,2 bilhões. Como vinha ocorrendo, a melhora é explicada 

pela retração mais acentuada das importações (-36% na comparação entre os meses de setembro 

de 2014 e 2015) em relação às exportações (-18% na mesma métrica).  

A diferença no recuo das exportações e das importações, na análise do acumulado do ano até 

setembro, é maior para o grupo de petróleo e derivados (P&D) do que para os demais produtos. 

Para estes, as exportações caíram 15% e as importações 17%. Já para P&D, a diferença entre a 

variação das importações e das exportações foi de 16 pontos percentuais (-32% para exportações 

e -48% para importações).  

Dessa forma, observa-se que a melhora do saldo está relacionada principalmente ao resultado da 

conta de petróleo e derivados (Gráficos 10 e 11). No acumulado do ano até setembro de 2014, o 



16 |   

 

 

Gráfico 10: Saldo Comercial de Petróleo e Derivados (US$ bilhões) 

 

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IBRE/FGV  

Gráfico 11: Saldo Comercial “Demais Produtos”* (US$ bilhões) 

 

* Saldo da balança comercial exclusive petróleo e derivados.                                              
Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IBRE/FGV  

saldo de petróleo e derivados foi 

negativo em US$ 12,9 bilhões; em 

2015, para igual período, o déficit 

caiu para US$ 3,5 bilhões. Em relação 

aos demais produtos, o superávit 

passou de US$ 12,2 bilhões para US$ 

13,8 bilhões entre os dois períodos. 

Logo, se tivesse sido mantido o 

mesmo resultado de 2014 para a 

conta petróleo, o superávit comercial 

seria de somente US$ 900 milhões no 

acumulado do ano até setembro de 

2015.  

O resultado da conta petróleo reflete 

dois movimentos: a queda no preço do produto (afetando tanto exportações quanto importações) 

e o contexto recessivo da economia, que ajuda a reduzir os volumes importados. Apesar de ter 

ocorrido significativo aumento dos volumes exportados de petróleo e derivados (37%, Gráfico 12), 

isso não foi suficiente para levar a um aumento das receitas obtidas com as exportações.  

Essa dicotomia no comportamento 

de preços e quantidades exportadas 

ocorre em todos os grupos de 

commodities, à exceção de carnes, 

cujas quantidades também 

recuaram. Não será, portanto, o 

grupo de commodities que vai 

impulsionar o crescimento das 

exportações. 

A desvalorização da taxa de câmbio 

real efetiva deflacionada pelo IPCA 

foi de 47% entre setembro de 2014 e 

2015, o que deveria representar um 

impulso positivo às exportações de 

manufaturas. Em termos de valor, entretanto, as exportações de manufaturas continuam em 

queda em relação ao ano de 2014, com a única exceção notável sendo o aumento dos embarques 

para os Estados Unidos (+3,7%, na comparação do acumulado do ano até setembro). Este 

aumento para o mercado norte-americano está associado a vendas de aviões e suas peças. No 

mês de setembro, aliás, as exportações de manufaturas para os Estados Unidos caíram ante o 

mesmo mês de 2014 (Gráfico 13).  
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Gráfico 12: Variação da Cesta de Commodities IBRE                                         

(jan-set 2014/jan-set 2015, %) 

 

* laminados planos, semimanufaturas de ferro e aço e alumínio.                                          
Fonte e elaboração: IBRE/FGV.  

Gráfico 13: Exportações de Manufaturas para os Estados Unidos  

(US$ bilhões) 

 

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

A elevada instabilidade cambial e o 

baixo crescimento nos principais 

mercados compradores das 

manufaturas brasileiras levam a um 

cenário em que o efeito cambial 

afeta mais as importações 

(negativamente) do que as 

exportações (positivamente). 

Na conta corrente (cujos dados 

completos só vão até agosto), o 

aumento do superávit comercial e o 

recuo no déficit de serviços são os 

principais vetores explicativos da 

significativa retração do déficit 

observado, de US$ 65 bilhões nos 

primeiros oito meses de 2014 para US$ 46 bilhões no mesmo período de 2015. Em paralelo, os 

ingressos líquidos na conta financeira também se reduziram, passando de US$ 61,5 bilhões no 

acumulado entre janeiro e agosto de 

2014 para US$ 44 bilhões no mesmo 

período deste ano. Dessa forma, 

ocorreu redução das reservas 

internacionais, que totalizaram US$ 

368 bilhões em agosto de 2015, ante 

US$ 379 bilhões há um ano. 

Em suma, o ajuste externo continua 

em curso, na direção de nossa 

projeção de déficit em conta 

corrente de US$ 62 bilhões (3,5% do 

PIB) ao final de 2015. Este montante 

parece ser, em princípio, 

completamente financiável – ainda 

que existam incertezas importantes 

em relação ao andamento da crise política e de seus impactos sobre a disposição de 

financiamento externo.  

Olhando para prazos mais longos, permanece o desafio da retomada do crescimento das 

exportações em um mundo sem o boom de commodities liderado pela China e com severos 

problemas de competitividade das exportações de manufaturados brasileiros – uma agenda 

estrutural que ainda está por ser atacada. 

Lia Valls Pereira e Lívio Ribeiro 
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8. Panorama Internacional10  

Elevação dos Juros Americanos Segue Sendo Adiada 

Na última reunião do FOMC, em setembro de 2015, o comitê decidiu pela não elevação da taxa de 

juros de curto prazo. De acordo com a ata da reunião, o receio é de que a inflação siga em níveis 

excepcionalmente baixos. O comitê aponta que a meta de pleno emprego está próxima de ser 

atingida. Entretanto, a inflação não deve convergir para 2% antes de 2018. 

De fato, a taxa acumulada em 12 meses pelo deflator do consumo (PCE) em agosto ficou em 

0,33%, patamar próximo ao registrado em julho deste ano (0,31%). Já o índice de preços ao 

consumidor (CPI) de setembro apresentou uma queda de 0,04% na taxa acumulada em 12 meses, 

desacelerando-se em relação ao dado de agosto (0,15%). 

De acordo com o FOMC, embora no curto prazo o baixo patamar inflacionário reflita questões 

pontuais, a evolução recente do cenário internacional e os possíveis impactos negativos na 

economia americana impõem cautela na expectativa da atividade econômica. 

Em suma, o comitê espera que, com a devida acomodação da política monetária, a economia 

americana deve seguir avançando de maneira consistente, contribuindo para uma melhora ainda 

maior do mercado de trabalho e impulsionando a alta de preços nos próximos anos. 

De todo modo, desde a última reunião, os riscos de uma atividade mais fraca e da não 

convergência da inflação para patamares mais próximos a 2% cresceram, o que demanda cautela 

e coloca em dúvida uma elevação da taxa de juros ainda este ano. 

Após o crescimento de 3,9% no segundo trimestre ante o trimestre anterior, o crescimento no 

terceiro e quarto trimestres deve ficar por volta de 2% ou pouco mais. O crescimento anual 

fechará por volta de 2,4%. Ou seja, mais uma vez a expectativa da economia americana sustentar 

crescimento na casa de 3% ao ano por quatro trimestres seguidos foi frustrada. 

A inflação medida pelo PCE entrou em uma trajetória de desaceleração acentuada ao longo de 

2015. A avaliação do FOMC é de que a queda no preço do petróleo, a menor alta das commodities 

e a apreciação do dólar estão impondo pressões baixistas aos preços de energia e de bens 

importados. 

A expectativa é de que esses movimentos sejam transitórios, sendo que tanto os preços de 

energia quanto os de bens importados devem voltar a se acelerar a partir de 2016. Portanto, ainda 

que na margem os dados de inflação se mostrem mais fracos, a expectativa é de aceleração 

inflacionária para o próximo ano. 

Contudo, mesmo com a expectativa de aceleração, o núcleo do PCE que exclui energia e 

alimentação, apesar da aceleração na margem, passando de 0,08% em agosto para 0,11% em 

setembro, está em nível bem comportado. Em termos anualizados, a taxa medida pelo núcleo 

ficou em 1,33% em setembro, indicando que, apesar da melhora em relação ao dado de agosto 

                                                           
10 Este texto contou com a colaboração de Thiago Curado. 
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(0,96%), a inflação subjacente segue bem abaixo de 2%. Em 12 meses, o núcleo que exclui energia 

e alimentação também avançou, passando de 1,25% para 1,31%. 

O call do FED de aceleração da inflação para o nível de 2% até 2018 depende muito da suposição 

de que os movimentos de energia e câmbio sejam transitórios. No entanto, há uma força 

considerável na direção contrária dada pela forte deflação no atacado que ocorre mundo a fora. 

Por exemplo, na China há mais de seis meses temos deflação do preço no atacado na casa de 5% 

ao ano, caindo, nas últimas semanas, para 6%! 

Ou seja, a reinflação da economia americana parece-nos depender de os preços dos serviços se 

acelerarem, o que, em última instância, dependerá do comportamento dos salários. Estes ainda 

não deram sinal de vida. Tudo leva a crer que a subida da taxa de juros ficou para 2016. E ficará 

para 2017, se não houver ao longo de 2016 sinais inequívocos de inflação mais forte de serviços. 

    Samuel Pessôa 

9. Analista Convidado 

Revisão Deverá Elevar PIB Nominal Brasileiro em Cerca de 3% a 3,5% 

Embora ainda não tenha data certa, o IBGE irá divulgar, ao longo de novembro, as leituras 

definitivas das Contas Nacionais brasileiras referentes aos anos de 2012 e 2013. Em seguida, no 

começo de dezembro, junto com a divulgação dos resultados do 3º trimestre de 2015, o instituto 

irá revelar as séries trimestrais revisadas desde 2012, já incorporando os dados anuais que serão 

conhecidos em novembro. Ou seja: tanto as séries trimestrais originais como aquelas 

dessazonalizadas deverão sofrer revisões relevantes, ao menos desde 2012. 

Grosso modo, o IBGE irá incorporar às Contas Nacionais as informações já conhecidas (ou prestes 

a serem divulgadas) de várias pesquisas estruturais: Pesquisa Industrial Anual (PIA); Pesquisa 

Anual do Comércio (PAC); Pesquisa Anual de Serviços (PAS); Pesquisa Anual da Indústria da 

Construção (PAIC); Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD); Produção Agrícola 

Municipal (PAM), entre outras.  

Com base nessas informações, é possível antecipar, com algum grau de precisão, a magnitude das 

revisões do PIB que serão divulgadas em novembro. Para 2012, a taxa de crescimento em volume 

do PIB deverá passar dos 1,8% apontados hoje pelo IBGE para algo no intervalo de 2,5% a 3%. A 

principal revisão deverá advir da indústria (transformação mais extrativa mineral): enquanto a 

série das contas trimestrais aponta queda de 4,5% do valor adicionado desse segmento entre 

2011 e 2012, a PIA indica alta de 3,4% (sempre em termos nominais). Embora o IBGE já tenha 

incorporado, ao cálculo do PIB trimestral, a série da nova Pesquisa Industrial Mensal – Produção 

Física (PIM-PF), é importante lembrar que esta pesquisa conjuntural tem sua base iniciando-se 

efetivamente em 2012, de modo que somente as taxas de variação de 2013 em diante podem ser 

consideradas “novas” (o IBGE retropolou as séries entre 2002 e 2011, considerando variações 

“antigas” e pesos “novos”).  
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Já para 2013, a revisão da taxa de crescimento do PIB deverá ser menor: dos 2,7% atuais para algo 

no intervalo de 3% a 3,5%. A maior revisão também deverá vir da indústria (+7,1% pelas contas 

trimestrais e +9,9% pela PIA, em termos nominais). No caso de 2014, o IBGE muito provavelmente 

não irá incorporar novas informações estruturais (talvez a PNAD Anual; as demais ainda não são 

conhecidas), o que deverá trazer revisões bem pequenas nas taxas de variação em volume, 

associadas basicamente a alterações na estrutura de ponderação (uma vez que os pesos dos 

componentes do PIB em um ano T são obtidos a partir dos valores correntes em T-1).  

As revisões não deverão se limitar aos índices de volume: as variações dos deflatores também 

deverão ser alteradas, para cima. Vale notar que, até 2011 – último ano para o qual estão 

disponíveis leituras definitivas para o PIB brasileiro –, o deflator implícito do PIB corria 

aproximadamente 2,5 pontos percentuais (pp) acima do IPCA anual. De 2012 em diante, essa 

diferença praticamente foi zerada – algo que deverá mudar com os dados definitivos para 2012 e 

2013.  A variação do deflator de 2012 deverá subir de 5,9% para pouco mais de 7%, ao passo que, 

em 2013, a variação deverá passar de 6,5% para pouco menos de 7%. 

Considerando-se tanto as revisões dos volumes como dos deflatores, o IBGE deverá apontar que o 

PIB nominal brasileiro é 3% a 3,5% maior do que a série atual indica (R$ 5,52 trilhões em 2014). 

Uma das implicações dessa revisão será uma redução da relação entre a Dívida Bruta do Governo 

Geral (DBGG) e o PIB, dos 65% atuais para pouco menos de 63%. Convém assinalar, por fim, que a 

revisão das taxas de crescimento de 2012 e 2013 não abre espaço para reajustes retroativos, 

referentes a 2014 e 2015, do salário-mínimo nacional, já que a Lei nº 12.383 define claramente 

que a taxa de variação do PIB que será utilizada é aquela “(...) divulgada pelo IBGE até o último dia 

útil do ano imediatamente anterior ao de aplicação do respectivo aumento real”. 

          Bráulio Borges, economista-chefe da LCA Consultores e pesquisador associado do IBRE/FGV                            

10. Em Foco IBRE: Todos os olhos para a “Nova China” 

Os últimos três meses foram marcados por nova rodada de intensas discussões sobre a saúde da 

economia chinesa. O colapso do mercado acionário, a mudança nas regras de fixação da taxa de 

câmbio, as significativas saídas de capital e os indicadores de atividade em terreno contracionista 

seriam evidências de que a China se aproxima perigosamente de um pouso forçado – fato que 

traria consequências negativas em escala global. 

À primeira vista, essa narrativa parece ter algum respaldo. Após experimentar importante 

valorização entre o final de 2014 e meados de 2015, o mercado acionário chinês passou por  forte 

ajuste a partir da segunda quinzena de junho, com queda acumulada (medida pelo índice da Bolsa 

de Xangai) de praticamente 40% até o presente momento. Segundo os analistas mais pessimistas, 

essa retração estaria associada a perspectivas sombrias para o médio prazo e implicaria relevante 

impacto negativo sobre os balanços e as métricas de confiança de famílias e empresas, resultando 

em viés ainda mais negativo para o crescimento da economia. 
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Em paralelo, o governo chinês modificou a regra de fixação da taxa de câmbio no início da 

segunda semana de agosto, incorporando explicitamente o comportamento das moedas dos 

parceiros comerciais, a cotação prévia do próprio renminbi e questões técnicas do mercado 

cambial. A despeito de a comunicação oficial indicar que este seria um movimento para tornar a 

moeda mais flexível, adequando-a à elevação das taxas de juros americanas, uma corrente de 

analistas interpretou a iniciativa como o início de nova guerra cambial: uma desvalorização 

forçada da moeda chinesa para impulsionar as vendas externas e, assim, tentar salvar a economia 

de um colapso iminente.  

Mais ainda, os fluxos financeiros do balanço de pagamentos chinês, com significativa saída de 

divisas a partir do segundo semestre do ano passado, seriam um indicador definitivo dos severos 

problemas da economia do país. Nos 12 meses encerrados em agosto de 2015, a fuga de capital 

levou a uma perda de aproximadamente US$ 430 bilhões de reservas internacionais, que é mais 

do que todo o estoque de reservas brasileiras. 

Já o quadro negativo para a atividade estaria se confirmando no comportamento dos indicadores 

de alta frequência, com produção industrial desacelerando a cada nova divulgação, importante 

retração do mercado imobiliário e de crédito e pesquisas qualitativas como o PMI de manufaturas 

(seja a métrica oficial ou a compilada por instituições privadas) em terreno contracionista nos 

últimos meses. Alguns analistas vão além, postulando que a divulgação oficial do Produto Interno 

Bruto (PIB) não seria confiável e que a economia chinesa já estaria crescendo muito menos do que 

os dados oficiais sugerem. Em geral, esta afirmativa utiliza como respaldo o comportamento do Li 

Keqiang Index, uma métrica de crescimento sugerida pelo próprio primeiro-ministro chinês, que 

engloba consumo de eletricidade, empréstimos bancários e volume de frete ferroviário, que 

estaria indicando crescimento abaixo de 5% desde o último trimestre de 2014. 

Em nossa avaliação, a história exposta acima é excessivamente pessimista. No caso do mercado 

acionário, é importante lembrar que a queda recente foi precedida por uma valorização de mais 

de 100% entre novembro de 2014 e junho de 2015, sem qualquer correspondência com o 

comportamento da economia real e com evidentes sinais de especulação. Nessa ótica, o colapso 

do mercado acionário nada mais foi do que o estouro de uma bolha. A princípio a correção foi 

combatida pelo governo, mas este progressivamente liberou as forças de mercado para ajustarem 

os índices acionários. Em paralelo à baixa correlação com a atividade, o mercado acionário chinês 

é relativamente pequeno em relação à economia do país e representa parcela muito reduzida da 

riqueza das famílias e das captações de recursos das principais corporações. Dessa forma, o ajuste 

das bolsas (ainda em curso) tem implicações em princípio limitadas sobre a economia como um 

todo. 

No caso da mudança do regime cambial, a narrativa pessimista desconsidera que este foi mais um 

passo em um longo processo de internacionalização e liberalização da moeda chinesa, tendo como 

objetivo último tornar o renminbi totalmente conversível e reserva de valor global. Acima de tudo, 

este é um movimento geopolítico que se insere numa ampla gama de reformas institucionais em 

curso. Mais ainda, o governo tem deixado claro que uma maior liberalização da moeda não 
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significa descontrole, minimizando os temores de uma nova guerra cambial ou de colapso das 

reservas internacionais.  

Apesar da maior participação das forças de mercado, quaisquer movimentos futuros da moeda, 

não necessariamente de depreciação, ocorrerão de forma administrada, mantendo a 

previsibilidade da cotação — uma propriedade importante para reservas de valor. Tal disposição 

foi explicitada não só por inúmeros discursos e posicionamentos institucionais do governo chinês, 

mas, também, pela efetiva intervenção no mercado cambial para combater expectativas de 

depreciação excessiva. Após a forte depreciação inicial (a maior da história no dia seguinte ao 

ajuste), a moeda chinesa registrou pequena apreciação até o presente momento. 

Por fim, a hipótese de desaceleração mais intensa da atividade nos parece um argumento focado 

nos acontecimentos errados. Ao dar ênfase às oscilações de curto prazo nos setores ligados à 

indústria pesada e aos investimentos, essa história desconsidera importantes mudanças 

estruturais que ampliaram a importância relativa dos serviços e do consumo doméstico como 

motores do crescimento. Nesse sentido, tanto o PMI industrial como o Li Keqiang Index seriam 

métricas negativamente enviesadas, sobre-estimando a desaceleração recente da atividade. Um 

simples ajuste que incorpore informações de serviços e consumo (seja o próprio PMI de serviços 

ou vendas no varejo) já parece afastar a hipótese de colapso da atividade.  

Se, por um lado, a história do pouso forçado resulta menos convincente após uma observação 

cuidadosa dos eventos recentes, por outro é necessário reconhecer que existe, de fato, uma 

consistente desaceleração da economia chinesa, que deriva tanto de fatores estruturais (natural 

desaceleração ao se aproximar da fronteira tecnológica, demografia menos favorável, menor 

acumulação de capital e produtividade insuficiente para compensar os outros fatores de 

produção) como de eventos cíclicos (digestão dos excessos anticíclicos cometidos pós-crise 

global). A estratégia de crescimento da “velha China”, voltada para o investimento e para a 

demanda externa, parece ter chegado ao seu limite.  

A nova prescrição de política econômica, definida a partir da 3º Plenária do Congresso Nacional do 

Povo (2013), pressupõe reformas estruturais que aumentem a participação dos mercados na 

alocação de recursos e priorizem o consumo doméstico e os serviços como principais motores do 

crescimento. Amplas políticas de estímulo ao investimento, como as ocorridas após a crise global, 

foram substituídas por uma ambiciosa agenda de reformas liberalizantes, implementadas em 

paralelo a “ajustes finos” (nas políticas monetária, fiscal e parafiscal) que disciplinem a inevitável 

desaceleração da atividade no curto prazo. 

Resultados práticos dessa nova estratégia já foram observados; o consumo total (público e 

privado) voltou a contribuir mais que os investimentos e o setor terciário (serviços) ultrapassou o 

setor secundário (indústria, construção civil e utilidades públicas) como principal motor da 

economia chinesa. A participação dos serviços, porém, ainda é moderada para padrões 

internacionais, indicando que a transição tem longo caminho a percorrer.  
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Esse é o ponto central: a transição já está em curso e implicará tanto mais desaceleração do 

crescimento como um novo perfil para a economia chinesa. Esses fatos terão implicações 

importantes sobre a demanda relativa de bens e serviços em escala global, potencialmente 

penalizando os países e setores que tanto se aproveitaram do modelo da “velha China”. Entender 

as características da “nova China” será essencial para aproveitar as oportunidades que 

continuarão a surgir. 

                                  Lívio Ribeiro 
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