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Existem sinais de que a economia começa a estabilizar 

Depois de oito trimestres de retração, aí incluído o primeiro deste ano, há indicações de que 
podemos estar próximos de uma estabilização e posterior retomada do nível de atividade. Essas 
fases seriam viabilizadas por uma trinca de fatores.  

Primeiro, a conclusão do processo de ajuste iniciado em 2015, com a correção de uma série de 
preços básicos, uma postura menos leniente com relação à inflação e mais transparência com 
relação ao drama fiscal em que se colocou o país. Há a expectativa de que o consequente ajuste 
no nível de consumo e investimento esteja próximo de ser concluído, deixando de subtrair e 
passando a adicionar força, ainda que modestamente, à demanda agregada. Um sinal disso é o 
ajuste nos estoques, hoje já mais em linha com as expectativas das empresas. A contribuição da 
demanda doméstica para o crescimento do PIB tenderá a crescer conforme a inflação vá 
convergindo para a meta de 4,5%, abrindo espaço para um relaxamento da política monetária. 

Segundo, a correção de preços relativos — e, em especial, a desvalorização cambial — provocou 
uma necessária alteração na estrutura da demanda e da oferta que beneficiou os setores 
produtores de bens comercializáveis. Isso fez com que a produção industrial, em particular, possa 
vir a ser um dos carros chefe dessa eventual retomada, como se deduz dos sinais de recuperação 
que vem emitindo, baseada na substituição de importações por produção no país e em modesta 
expansão das exportações. 

Por fim, a troca de governos, ainda que provisória até aqui, impactou positivamente a confiança 
de empresas e consumidores. Há, em particular, a percepção de que a política econômica será 
menos intervencionista e mais pró-mercado, que aumentou a determinação de corrigir o 
descalabro fiscal e que o governo conta com mais apoio no Congresso para aprovar medidas 
duras. Caso a confiança continue a se recuperar, a contribuição do investimento e do consumo 
privados para o crescimento será maior. 

Nossa visão é que esse processo de ajuste avançou mais um pouco no último mês. Isso, e as novas 
informações quantitativas e qualitativas tornadas disponíveis desde a última edição deste Boletim, 
fizeram com que revíssemos nossa projeção de decréscimo do PIB em 2016, que se tornou um 
pouco menos acentuada: 3,5% de queda, contra 3,8% na previsão anterior.  

Tanto o consumo das famílias como a formação bruta de capital fixo deverão se contrair em 2016. 
O consumo continuará a ser impactado pelo fraco desempenho do mercado de trabalho e pelas 
condições de crédito, que devem permanecer ainda bastante restritivas. Crédito caro e escasso, 
um grau ainda pronunciado de incerteza e a existência de capacidade ociosa, por sua vez, devem 
pesar sobre o investimento. De fato, se a previsão do IBRE para o desempenho do investimento 
fixo se concretizar, seu nível neste ano estará 28% abaixo do registrado em 2013.  

A tímida retomada que parece estar se esboçando não permite antever um ritmo de crescimento 
forte nem mesmo em 2017: nossos modelos indicam que também no ano que vem as taxas 
trimestrais serão próximas de zero. Isto porque a demanda interna continuará fraca no ano que 
vem e a externa deverá contribuir menos para o crescimento do PIB do que neste ano e no ano 
passado.  
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Essas projeções mostram que, apesar do raio de otimismo que surgiu no horizonte da economia, 
este ainda está calcado em informações preliminares e incompletas. Tanto o momento como a 
intensidade de uma eventual recuperação permanecem, portanto, incertos.  

Do lado da política econômica, o nó fiscal continua a nublar as expectativas. Apesar do moderado 
sucesso que o governo vem tendo em sinalizar que contará com o necessário apoio político para 
aprovar medidas que deem previsibilidade à política fiscal e sustentabilidade à dívida do setor 
público, é inegável que muitas indefinições persistem. Em especial, o apoio político para a 
aprovação das medidas vem se revelando, por vezes satisfatório, por vezes insuficiente, neste caso 
na medida em que a base de apoio do governo no Congresso se mostra reticente em relação a 
algumas medidas propostas; ou simplesmente as rejeita antes mesmo que alcancem o estágio de 
discussão no Congresso, como é o caso da proposta de término do abono salarial.  

O ritmo que mescla avanços em algumas propostas e compasso de espera em outras continuará 
até que o processo de impeachment seja concluído, presumivelmente no começo do segundo 
semestre. Mas isso não significa, necessariamente, que o curso das decisões no que toca à 
velocidade e profundidade do ajuste sofra alguma inflexão expressiva. Até lá, o esforço será na 
persistência na discussão e aprovação das amargas medidas de estancamento da desordem fiscal 
herdada pelo governo provisório. 

Sobre a intensidade da eventual recuperação, há que se considerar que, em que pesem os altos 
níveis de ociosidade do capital e do trabalho, que em princípio permitiriam uma forte retomada 
com a ocupação do hiato de capacidade, uma vez que desapareçam os constrangimentos sobre a 
expansão da demanda — como testemunha a política monetária apertada —, deve-se reconhecer 
que parte do capital físico vem sendo depreciada pela falta de reposição. Isso significa que o 
produto potencial possivelmente cresce menos do que se imaginava há pouco tempo atrás. Ou 
seja, que o hiato poderá se mostrar menor do que o sugerido pela retração do PIB acumulada em 
2014-16. 

Dito isso, o restante deste Boletim destaca os seguintes aspectos: 

1. A projeção de crescimento do PIB para o segundo trimestre deste ano é de -0,5% em relação ao 
primeiro trimestre. No segundo semestre, por sua vez, a retração do PIB deverá ser ligeiramente 
menor do que na primeira metade do ano. Apenas em 2017 as sucessivas contrações do PIB na 
série trimestral deverão ser interrompidas, mas o crescimento, ainda assim, será modesto. A 
contribuição das exportações líquidas deverá diminuir no ano próximo por causa do aumento das 
importações — derivado da gradual recuperação da demanda doméstica, ainda que tímida — e 
porque a desaceleração do comércio mundial amortecerá a expansão das exportações brasileiras. 
(Seção 1) 

2. No que diz respeito às expectativas de empresários e consumidores, o mês de maio destacou-se 
dos anteriores ao acumular alta nos dois últimos meses, a mais forte virada desde o início da 
queda, em 2011. O destaque do mês foi a alta da confiança empresarial, resultado que tem sido 
determinado pela melhora das expectativas. Exercícios de previsão para os índices de confiança da 
indústria (ICI) e do consumidor (ICC) até o final do ano indicam que ambos os indicadores tendem 
a subir, exceto na hipótese de manutenção da incerteza nos níveis atuais, em que o ICC se 
acomodaria em níveis próximos ao mínimo histórico. Esses exercícios parecem indicar que, 
partindo dos atuais níveis de incerteza e de desempenho econômico, dificilmente os indicadores 
de confiança deixarão de apresentar alguma recuperação até o final do ano. (Seção 2) 
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3. O mercado de trabalho continuou a piorar em abril, tendo a taxa de desemprego medida pela 
PNAD Contínua aumentado 0,3 pp ante os 10,9% do mês anterior. Os números referentes 
exclusivamente ao mercado formal também sugerem deterioração: o saldo de emprego do 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi de demissões líquidas de 63 mil 
vagas, sendo abril o 13º mês seguido em que essa pesquisa registra demissões líquidas. Mas há 
sinais de melhora na indústria de transformação, como se depreende da desaceleração no ritmo 
das demissões líquidas. Ainda assim, tanto os indicadores de emprego como o de horas 
trabalhadas apontam para manutenção do quadro de desemprego elevado nos próximos meses. 
(Seção 3)  

4. No que toca à inflação, o destaque foi o repique da taxa de maio, que fez com que a taxa 
acumulada em 12 meses aumentasse para 9,32%, interrompendo a trajetória de queda. Apesar da 
magnitude, essa não foi a maior preocupação trazida pelos números desse mês. Em particular, os 
preços de alimentos e de serviços, embora em desaceleração, podem não corresponder 
plenamente ao que deles se espera nos próximos meses. O fenômeno El Niño tem provocado 
aumentos anormais dos preços de itens in natura desde o final do ano passado. É ainda o clima 
que explica o recente choque de preços da soja e seus derivados. Quanto aos serviços, o resultado 
de maio lança dúvidas sobre o ritmo da continuidade da desaceleração que se observava desde o 
final de 2015. Como concluem nossos analistas, no balanço de prós e contras maio pode ter sido 
somente um contratempo. Ainda assim, eles cautelosamente elevaram sua previsão para o IPCA 
deste ano para 7,1%. (Seção 4) 

5. Nosso analista da política monetária continua nesta edição a defender a instigante proposição 
por ele feita no número de maio deste Boletim: “a adoção de uma meta ajustada de inflação para 
2017 e o estabelecimento de uma meta para 2018 ligeiramente abaixo dos já tradicionais (mas 
não cumpridos) 4,5%, mais precisamente, 4,25%”. Nesta edição ele avança na análise ao fazer um 
balanço dos prós e contras dessa proposta, para concluir que ela não deve ser vista como uma 
estratégia isolada, mas sim como parte de um conjunto de ações na direção de permitir restaurar 
o ajuste macro. Além de frisar que só faria sentido pensar em adotá-la uma vez eliminado o 
caráter transitório da atual administração federal, ele termina por afirmar que “seria também 
indispensável ... aguardar a aprovação de um conjunto mínimo de reformas e medidas de ajuste 
fiscal”. (Seção 5)  

6. Na seção de política fiscal nossos analistas abordam aspectos da prorrogação da DRU e 
destacam que esta, por si só, não produz efeitos significativos sobre o resultado primário, dado 
que ela não aumenta receita, nem corta despesa. Seu objetivo é o de mudar a alocação das fontes 
de recursos. Além disso, eles notam que a DRU não incide sobre as vinculações de recursos de 
impostos para a educação, nem para a saúde, muito menos sobre a contribuição previdenciária, 
destinada a pagar benefícios. Para concluir, sugerem que seria importante ter “flexibilidade para 
deliberar sobre orçamento e gastos, sobretudo na fase de expansão do ciclo, mas a desvinculação 
pouco ou nada agrega à política fiscal na fase de retração”. (Seção 6) 

7. A análise do setor externo foca no ajuste da Conta Corrente do balanço de pagamentos, 
processo iniciado no ano passado e que pode ser atribuído em partes semelhantes à reversão do 
resultado comercial e à redução do resultado deficitário de serviços e rendas. Neste ano o ajuste 
continua, mas com importante mudança na composição das contas: a maior parte do ajuste vem 
ocorrendo na balança comercial. Como analisado em edições anteriores, os movimentos da conta 
corrente são explicados, basicamente, pelos desempenhos de três fatores: (i) o da economia 
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doméstica em relação à economia mundial; (ii) o da taxa de câmbio real efetiva; e (iii) o dos 
termos de troca. O primeiro fator continua em trajetória ascendente, enquanto o recuo dos 
termos de troca parece ter terminado; logo, ambos contribuem na direção do ajuste. Já o câmbio 
real passou a se apreciar depois de atingir um máximo no final de 2015. Logo, seu movimento 
tende a suavizar o ajuste. (Seção 7)  

8. Na seção dedicada ao panorama internacional nosso analista detém-se sobre a dificuldade que 
o mercado tem tido para decifrar a sinalização das autoridades monetárias dos EUA, como 
exemplificam as divergências observadas entre o caminho da taxa básica de juro projetado pelo 
mercado e a resultante das estimativas oferecidas pelos integrantes do Comitê de Mercado 
Aberto (Fomc) a respeito dessa trajetória. Parte da opacidade pode ser explicada pela 
preocupação com fatores extraordinários. De qualquer forma, tem-se a impressão de que há uma 
enorme vontade de que sejam encontrados bons motivos para dar continuidade ao movimento de 
alta do juro observado em dezembro. Mas outros fatores caminham na direção contrária. Na 
síntese, nosso analista registra que “parece baixa a probabilidade de mercado de elevação do juro 
neste ano”. (Seção 8) 

9. Nosso analista convidado nesta edição do Boletim é Bráulio Borges, que propõe uma visão 
sobre o nível de ociosidade da economia brasileira, tema de controvérsia entre os pesquisadores 
na área macroeconômica. Sua argumentação, baseada em diversas evidências, aponta no sentido 
de que existe atualmente expressiva folga de fatores produtivos. Após pesar argumentos pró e 
contra sua visão, Bráulio conclui que “o espaço para uma reversão cíclica do crescimento 
econômico parece ser bastante expressivo, uma vez atingidas certas pré-condições, em especial 
uma redução mais duradoura das incertezas políticas”. (Seção 9) 

10. A seção Em Foco deste mês é de autoria de Silvia Matos e Vilma Pinto. Nela, as autoras 
apresentam e analisam o cenário macroeconômico do IBRE para 2016 e 2017. (Seção 10) 

Boa leitura! 

 Regis Bonelli, Silvia Matos e Armando Castelar Pinheiro 
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Tabela 1: Taxas de Crescimento do PIB 

 

Projeção: IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV 

 

1. Atividade Econômica                                                                                              

Tendências indicam que PIB permanecerá estável em 2017 

Liderados pela indústria de transformação, que 

parece atualmente se beneficiar de um modesto 

processo de substituição de importações,1 os dados 

de atividade econômica mais favoráveis na margem 

acabaram levando à revisão da projeção de PIB 

para 2016 de -3,8% para -3,5% (Tabela 1). Apesar 

de ainda incipientes, os indicadores apontam para 

uma inflexão da trajetória de crescimento negativo 

(Gráfico 1), sem sugerir, contudo, uma firme 

aceleração da economia em 2017. 

A projeção de crescimento para o segundo 

trimestre, já incorporando as estimativas do 

Monitor do PIB referentes ao mês de abril2 (Tabela 

2), encontra-se em -0,5% TsT (-3,7% AsA). Se este 

resultado for confirmado, o crescimento do 

primeiro trimestre será revisado de -0,3% para -

0,6% (Gráfico 2). No segundo semestre, por outro 

lado, o produto deverá se retrair em magnitude 

ligeiramente menor do que a da primeira metade 

do ano. Apenas em 2017 as sucessivas contrações 

do PIB na série trimestral deverão ser 

interrompidas, mas o crescimento, ainda assim, 

será modesto. 

Além da indústria total, cujo crescimento foi revisado para -4,7%, com alterações marcantes na 

indústria de transformação, destaca-se também a revisão do crescimento projetado para as 

exportações, que já atingiu o patamar de dois dígitos (11,3%). No entanto, houve revisões para 

baixo no crescimento do consumo das famílias e da formação bruta de capital fixo, sugerindo que 

a recuperação da demanda doméstica será muito lenta. 

De fato, o desaquecimento do mercado de trabalho e de crédito ainda deverá pesar 

negativamente nos gastos das famílias, contaminando também o setor de serviços pelo lado da 

oferta. O investimento, por sua vez, permanecerá deprimido em função do elevado grau de 

incerteza que ainda cerca a economia brasileira. Tendo em vista o atual quadro inflacionário e 

fiscal, é também pouco provável que sejam criadas condições para os juros reais recuarem 

                                                           
1 Ver Seção em Foco do mês de maio de 2016.  
2 Para o relatório completo do Monitor, acessar o site http://portalibre.fgv.br/. 

http://portalibre.fgv.br/


6 |   

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Tabela 2: Monitor do PIB 

   Média móvel 3 meses 

Atividades abr16/abr15 abr16/mar16 abr16/abr15 abr16/mar16 

Consumo das famílias -6,5% -1,2% -5,8% -1,5% 

Consumo do governo 0,8% 0,1% -0,6% 1,4% 

Formação bruta de capital fixo -12,7% -0,3% -15,8% 0,1% 

Exportação 11,7% -5,5% 15,9% 6,6% 

Importação -13,7% 1,0% -17,2% 0,9% 

PIB -4,2% -1,1% -4,6% -0,9% 

Agropecuária -3,7% -1,6% -4,0% -1,6% 

Indústria -4,9% -1,0% -5,7% -0,4% 

Extrativa -10,6% -0,1% -9,0% 0,5% 

Transformação -6,7% -0,8% -8,4% 0,4% 

Construção civil -4,8% -2,5% -5,4% -2,0% 

Eletricidade e outros 6,0% -0,2% 5,4% 2,3% 

Serviços -3,3% -1,1% -3,2% 0,0% 

Comércio -9,1% -1,7% -9,1% -2,1% 

Transporte -4,4% -0,2% -6,0% -1,4% 

Serviços de informação -3,9% -0,2% -5,6% -1,0% 

Intermediação financeira -0,5% 1,7% -1,5% -0,3% 

Outros serviços -4,8% -1,8% -3,1% 0,8% 

Aluguéis 0,2% -0,5% 1,2% 0,5% 

Administração pública -0,6% 0,1% -0,7% 0,5% 
 

Fonte: IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

significativamente ao longo do próximo ano, o que poderia trazer um alívio momentâneo ao setor 

privado. Nas contas externas, finalmente, a contribuição das exportações líquidas deverá se 

arrefecer marcadamente em 2017, não apenas por causa do aumento das importações derivado 

da gradual recuperação da demanda doméstica, mas também porque a acentuada desaceleração 

do comércio mundial não deixará incólume o quantum de exportações brasileiras. 

Em suma, embora a economia esteja em meio a um processo de reversão da trajetória de 

crescimento negativo, é difícil vislumbrar uma retomada acelerada da atividade em 2017. O 

conjunto de modelos empregados aponta crescimento ao redor de zero no ano que vem, a 

depender da recuperação sustentada dos indicadores de confiança. 
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Gráfico 2: Trajetória de Crescimento do PIB*                             
(trimestre contra trimestre anterior, com ajuste sazonal) 

      

 
*Última divulgação. Elaboração e projeções: IBRE/FGV.        

 

Gráfico 1: Trajetória de Crescimento do PIB                        
(trimestre contra mesmo trimestre do ano anterior, sem 

ajuste sazonal) 

 
Elaboração e projeções: IBRE/FGV. 

Gráfico 3: Índices de Confiança Empresarial* e do Consumidor  
(Dados pontilhados representam médias móveis trimestrais, dados 

dessazonalizados) 

 

*Agregação, por pesos econômicos, dos índices de confiança da Indústria, 

Serviços, Comércio e Construção. Fonte e elaboração: IBRE/FGV. 

         Silvia Matos e Julio Mereb  

2. Expectativas de Empresários e Consumidores3                                        

Expectativas puxam confiança 

A confiança empresarial dá, em maio, o 

sinal mais forte de virada desde o início 

da queda, em 2011, ao acumular três 

pontos de alta nos dois últimos meses e 

4,2 pontos desde setembro passado. No 

caso dos consumidores, é ainda difícil 

se chegar a uma interpretação 

favorável: a alta de maio segue-se a 

uma fase errática e ao registro do 

mínimo histórico no mês anterior. 

Nesta edição do Boletim Macro, 

analisaremos a evolução recente e as 

perspectivas para a evolução desses 

indicadores até o final deste ano.  

O destaque do mês foi a segunda alta 

consecutiva da confiança empresarial. O resultado tem sido determinado pela melhora das 

expectativas, levando a distância entre os indicadores de evolução futura dos negócios e da 

situação atual a atingir o recorde de 7,7 pontos. Em condições normais, esta seria uma ótima 

notícia, pois a relação histórica de causalidade entre as duas variáveis sinalizaria uma melhora do 

                                                           
3 Os autores agradecem a colaboração de Vitor Vidal Velho. 
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Gráfico 4: Expectativas de Seis Meses Ensaiam a Recuperação 
(Indicadores empresariais da situação atual e de expectativas nos seis 

meses seguintes, dados dessazonalizados) 

 

Fonte e elaboração: IBRE/FGV. 

Gráfico 5: Fatores Limitativos à Realização de Investimentos 
(Indústria de transformação, % do total, dados dos segundos 

trimestres) 

 

Fonte e elaboração: IBRE/FGV. 

ambiente dos negócios nos meses 

seguintes. No momento, os níveis 

elevados de incerteza política e 

econômica trazem algum risco a este 

cenário.  

O Indicador Experimental de Incerteza 

Econômica do FGV/IBRE (ver Boletim 

de março) recuou discretamente em 

maio, mas continua próximo aos níveis 

recordes da série iniciada em 2001. A 

Sondagem de Investimentos do 

segundo trimestre de 2016 mostra 

como a incerteza afeta decisões 

empresariais: a proporção de empresas 

que selecionaram as incertezas acerca da demanda como um fator limitativo à realização de 

investimentos alcançou 68% do total, um recorde da série. Na mesma pesquisa, o fator taxa de 

retorno inadequada foi apontado por 27% das empresas, mostrando que o setor hoje tem 

dificuldades para avaliar os riscos do investimento produtivo.  

Como mostrado nesta Seção do 

Boletim anterior, outro fator que 

pode conter a melhora da confiança 

empresarial nos próximos meses é a 

capacidade de reação do consumo, 

face ao elevado nível de 

endividamento das famílias e às 

perspectivas desfavoráveis para o 

mercado de trabalho.  

Por outro lado, alguns pontos 

favoráveis da recente alta da 

confiança empresarial merecem 

destaque. A confiança industrial, por 

exemplo, distancia-se do mínimo de 

agosto passado, influenciada pelo ajuste de estoques e uma melhor percepção sobre a demanda 

externa. As previsões empresariais sobre emprego são ainda negativas, mas melhoraram em maio 

pela primeira vez desde que a economia entrou na fase de desaceleração. O resultado indica 

queda no ritmo de redução do pessoal ocupado na economia nos próximos meses; por fim, o 

mercado sinaliza para tendência de atenuação cíclica do ritmo de queda do PIB, fator compatível 

com um cenário de alta moderada da confiança.  
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Tabela 3: Cenários para o ICC e o ICI no Quarto Trimestre de 
2016 

(Índices, em pontos, dessazonalizados) 

 

Fonte e elaboração: IBRE/FGV. 

Gráfico 6: Total de Admitidos x Desligados x Saldo Líquido de 
Emprego na Indústria de Transformação - CAGED   

 

Fonte: Ministério do Trabalho (MTE). Elaboração: IBRE/FGV 

Considerando-se os cenários de 

mercado para as variáveis macro e 

diferentes hipóteses para o indicador 

de incerteza econômica, usado aqui 

como proxy para os componentes 

subjetivos das expectativas, 

atualizamos exercícios de previsão 

para os índices de confiança da 

indústria (ICI) e do consumidor (ICC) 

até o final do ano. Em síntese, ambos 

os indicadores tendem a subir, exceto 

na hipótese de manutenção da 

incerteza nos níveis atuais, em que o ICC se acomodaria em níveis próximos ao mínimo histórico 

(ver tabela). O resultado desses exercícios parece indicar que, partindo dos níveis atuais de 

incerteza e de crescimento econômico, dificilmente os indicadores de confiança deixarão de 

apresentar alguma recuperação até o final do ano. 

               Aloisio Campelo Jr. e Rodolpho Tobler 

3. Mercado de Trabalho                                      

Atividade industrial cresce, mas sem sinais de contratações 

O mercado de trabalho apresentou 

piora em abril. Neste mês, a taxa de 

desemprego aumentou para 11,2%, 

contra 10,9% em março, segundo a 

Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua (PNAD-C). Os 

números referentes exclusivamente ao 

mercado formal também sugerem que 

houve deterioração da situação dos 

trabalhadores em abril, quando o saldo 

de emprego do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados 

(CAGED) indicou demissões líquidas 

(admitidos menos desligados), com 

corte de 63 mil vagas. É o 13º. mês 

seguido em que a pesquisa divulga demissões líquidas.  

Apesar de os dados agregados indicarem que a crise deve continuar, há sinais de melhora na 

indústria de transformação. Primeiro, este setor vem registrando desaceleração no ritmo das 

demissões líquidas. Pelo Gráfico 6, vemos que o saldo líquido de emprego no setor em abril foi de 
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Gráfico 7: Horas Trabalhadas na Indústria CNI                                            
(base fixa: 2006=100)  

 

Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI). Elaboração: IBRE/FGV 

Gráfico 8: População Ocupada por Conta Própria (em milhões) 

 

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV 

perdas de 16 mil vagas, contra 25 mil 

no mês anterior. Segundo, o índice de 

horas trabalhadas na indústria, medido 

pela Confederação Nacional da 

Indústria (CNI), parou de cair e 

apresentou leve aumento no primeiro 

trimestre de 2016. Em abril de 2016, o 

indicador foi de 90,0, contra 88,2 em 

dezembro de 2015, como observado 

no Gráfico 7. 

Porém, apesar de sinais positivos, uma 

grande parte da melhora do saldo do 

setor está vindo da queda do número 

de demitidos, e não do aumento de 

admissões. Pelo Gráfico 6, vemos que o total de demitidos caiu de 321 mil em abril de 2015 para 

229 mil no mesmo mês de 2016. O total de admitidos continuou em queda. Em abril deste ano, 

houve 213,8 mil admissões, ante 267,8 mil registradas no mesmo período em 2015. Além disso, o 

último número do saldo, divulgado em abril, sugere melhora muito pequena – o indicador 

continua em patamar negativo e extremamente baixo, o segundo pior para o mês desde 1997. 

Portanto, o arrefecimento observado no ritmo de cortes da indústria não nos leva a crer que 

esteja ocorrendo uma reversão do quadro de emprego. 

Mesmo com a melhora no indicador 

de horas, não podemos afirmar que 

isso implique retorno de 

contratações. Dado um pequeno 

aumento na produção, empresários 

preferem ajustar o nível de emprego 

pelo número de horas trabalhadas 

(via aumento do número de turnos, 

pagamento de mais horas extras, 

etc.). Além disso, trata-se de elevação 

em horas muito pequena, comparada 

à forte queda registrada em 2015. O 

número total de horas ainda se 

encontra abaixo dos pontos de vale 

registrados nas crises de 2002-03 e 2008-09. No Gráfico 7, observamos que, ao longo da crise de 

2003, o índice 100 foi alcançado somente 22 meses após a mínima histórica do período, ocorrida 

em agosto de 2003. É improvável que o retorno do indicador a níveis pré-crise aconteça no curto 

prazo, mantido um ritmo de recuperação semelhante ao do passado.  
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Tanto os indicadores de emprego como o de horas trabalhadas apontam para manutenção do 

quadro de desemprego elevado nos próximos meses. Por outro lado, a queda do emprego na 

População Ocupada (PO) por Conta Própria nos faz acreditar em uma revisão para cima na taxa de 

desemprego para 2016 e 2017. Em períodos de recessão, como o de 2015, o trabalho por conta 

própria cumpre a função de “colchão” de amortecimento do emprego, ao absorver empregados 

demitidos do setor privado. Há indícios de que este efeito absorção está se esgotando. Em abril, a 

PO por Conta Própria recuou 0,9%, contra o mês anterior. É o segundo mês consecutivo de queda, 

o que pode ser visto no Gráfico 8. Em contraste, essa categoria apresentou crescimento médio 

acelerado, de 4,4%, em 2015. 

O mercado de trabalho permanece fraco, com aumento de desemprego e prosseguimento nos 

cortes, mesmo com indícios de retomada na atividade industrial. Este fator está exercendo apenas 

efeitos estabilizantes sobre a taxa de desemprego, ao pôr fim ao quadro de fortes demissões 

verificado no ano passado, mas sem implicar aumento de contratações. Adicionalmente, vemos o 

surgimento de um novo fenômeno que tende a pressionar para cima o desemprego, que é a 

redução do trabalho por conta própria. Combinado a esses dois fatores, devemos ressaltar que o 

cenário previsto para 2016 permanece de queda do PIB e de grandes incertezas para os agentes 

econômicos, o que limita a capacidade de recuperação do mercado de trabalho neste ano. 

                                                                Bruno Ottoni Eloy Vaz e Tiago Cabral Barreira  

4. Inflação   

Contratempo em maio 

Não se pode dizer que a taxa de 0,78% do IPCA de maio tenha sido uma surpresa. O IPCA-15 e o 

IPC-S já haviam mostrado que dificilmente o número ficaria abaixo de 0,7%. Nem por isso o 

resultado deixou de preocupar. A taxa em 12 meses voltou a subir, alcançando 9,32% e 

distanciando-se apenas 0,07 ponto percentual (pp) do valor registrado em março. O maior 

impacto sobre o índice, como previsto, foi o aumento de 41,9% da taxa de água e esgoto em São 

Paulo. Apesar da magnitude, essa não foi a maior preocupação trazida pelos números de maio. 

Preços de alimentos e de serviços, embora em desaceleração, podem não corresponder 

plenamente ao que deles se espera nos próximos meses. 

Começando com a alimentação, especificamente a destinada ao consumo domiciliar, é sabido que 

a intensidade do fenômeno El Niño tem provocado, desde os meses finais de 2015, aumentos 

anormais dos preços de itens in natura. De janeiro a maio deste ano, a batata inglesa subiu 

50,91%, e o mamão, 86,36%. Espera-se, contudo, e para os especialistas já está em curso, a 

atenuação dos efeitos do fenômeno climático. A volta à normalidade pode representar um recuo 

de 10 pontos percentuais da taxa de variação dos preços de alimentos in natura até o fim do ano. 

É uma contribuição importante e necessária ao prosseguimento da trajetória declinante da 

inflação. Mas a meteorologia se expressa por meio de probabilidades e o retorno ao padrão 

climático neste segundo semestre, embora com boa chance de se verificar, é uma entre várias 

possibilidades. 
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É ainda o clima que explica o recente choque de preços da soja e seus derivados. O tempo seco e 

as altas temperaturas na fase final da colheita provocaram perdas que, somadas às ocorridas na 

Argentina, deflagraram a disparada das cotações. Segundo o IPA-DI, o grão da oleaginosa subiu 

14,01% em maio, enquanto o preço do farelo avançou 25,19%. Daí para as rações e, em seguida, 

para as carnes, é apenas questão de tempo. A amplitude do repasse, todavia, poderá ser atenuada 

pela recessão. Mesmo assim, é um obstáculo a mais à desaceleração dos alimentos e da inflação 

em geral.  

Quanto aos serviços, o resultado de maio causou um pequeno repique na taxa acumulada em 12 

meses, interrompendo, ao menos momentaneamente, uma sequência de cinco meses de 

reduções que até abril haviam totalizado quase um ponto percentual. Reduções desta ordem em 

períodos relativamente curtos são a exceção no segmento de serviços. De qualquer maneira, 

mesmo com a interrupção dos decréscimos, a taxa em 12 meses até maio está em 7,53%, mais de 

0,8 pp abaixo dos 8,37% de novembro passado. Além da demanda retraída, os salários pagos a 

quem trabalha no setor, custos portanto, estão subindo menos do que no ano passado. Esta 

moderação na dinâmica salarial favorece a continuidade da desaceleração. Os números de maio, 

entretanto, deixaram no ar a dúvida sobre o ritmo da desaceleração daqui em diante: será o 

mesmo observado nos últimos seis meses? Ou terá seu andamento gradativamente diminuído?   

Feitas essas ressalvas, para os outros componentes da cesta do IPCA – bens de consumo exceto 

alimentos e itens cujo preço é administrado – o caminho da desaceleração parece mais 

desimpedido. No primeiro caso, a recessão continuará a limitar o consumo, dificultando reajustes. 

Pesa também a favor a descompressão promovida pela valorização do câmbio. Este efeito ganhou 

novo fôlego após o adiamento da alta dos juros americanos. Da parte dos administrados, tornou-

se mais improvável um aumento da gasolina motivado por acréscimo na cobrança da CIDE. No 

balanço de prós e contras, maio pode ter sido somente um contratempo. A inflação projetada 

para o ano foi corrigida, desde a última edição do Boletim, em 0,1 pp: é agora de 7,1%.   

 Salomão Quadros e André Braz 

5. Política Monetária    

Os prós e os contras da eventual adoção de uma meta ajustada 

No Boletim Macro de maio defendemos a adoção de uma meta ajustada de inflação para 2017 e o 

estabelecimento de uma meta para 2018 ligeiramente abaixo dos já tradicionais (mas não 

cumpridos) 4,5%; mais precisamente, 4,25%. Na ocasião, argumentamos que esta seria “uma 

maneira de viabilizar a tão desejada redução de taxa de juro, sem abandonar o compromisso com 

inflação mais baixa”.  

Retomando o assunto na presente edição, acreditamos ser útil fazer um balanço dos prós e 

contras da eventual aceitação da nossa proposta.  

O principal ponto a favor de abrandar a velocidade de convergência da inflação para patamar mais 

civilizado (ainda assim, elevado para os padrões internacionais do momento) tem a ver com a 
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própria essência do regime de metas de inflação. Tal regime surgiu na esteira do sistema de metas 

monetárias, adotado com sucesso por alemães e suíços a partir do final da primeira metade dos 

anos 1970. Tanto na Alemanha quanto na Suíça, por cerca de 25 anos, os respectivos bancos 

centrais definiam metas de expansão monetária que funcionavam como objetivos intermediários, 

papel hoje desempenhado pelas expectativas inflacionárias. Num artigo de 1997, Bernanke e 

Mihov examinaram a experiência alemã e concluíram que o objetivo final era atingir determinado 

ritmo de crescimento dos preços. Em poucas palavras, o regime “monetarista” em vigor era na 

verdade uma espécie de inflation targeting.    

O ponto importante é que ambos os regimes têm por base dois pilares: flexibilidade e 

transparência. É exatamente a essa flexibilidade que faz sentido recorrer neste difícil momento 

pelo qual passa a economia brasileira. E isto se faz pelo abrandamento da velocidade de 

convergência da inflação. Eventual recusa em agir dessa maneira servirá para agravar o brutal 

quadro recessivo.  

Para que os dois pilares fossem respeitados, não bastaria apenas a mencionada postergação. Seria 

preciso explicitar o número de inflação a ser perseguido em 2017. A ideia de uma meta ajustada 

para 2017 decorre, portanto, da exigência de transparência.  

Dentre as objeções à proposta seria possível alegar que sua adoção prejudicaria a credibilidade da 

autoridade monetária, já arranhada por vários anos de meta descumprida. Por certo, objeção 

legítima, pois esse risco certamente existiria. Seria justamente para mitigá-lo que se poderia 

pensar em reduzir a meta de 2018 para 4,25%. Além disso, como o principal problema 

macroeconômico do país é o desequilíbrio fiscal, sinais concretos de avanço na correção desse 

desequilíbrio supostamente dariam a necessária confiança para caminhar no sentido proposto.  

Outra crítica relaciona-se com a constatação de que, embora no passado já se tenha recorrido a 

metas ajustadas, nunca se fez essa opção com o objetivo explícito de reduzir taxa de juro e tentar 

estimular a economia. Neste caso, a resposta seria a seguinte: se taxa média de desemprego ao 

redor de 12%, algo inédito na Pnad Contínua, e queda de 10% do PIB per capita em cerca de dois 

anos não constituem justificativa legítima para isso, nada mais constituirá.   

Por fim, é importante ressaltar que a sugestão aqui apresentada não pode ser vista como algo 

isolado, mas sim como parte de um conjunto de ações de política econômica numa determinada 

direção. Em poucas palavras, só faria sentido pensar em adotá-la uma vez eliminado o caráter 

transitório da atual administração federal – seria preciso, portanto, esperar a votação final do 

processo de impeachment. Seria também indispensável, como já se disse, aguardar a aprovação 

de um conjunto mínimo de reformas e medidas de ajuste fiscal.                                                                                                                                                                                     

José Júlio Senna 
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Tabela 4: Quadro Comparativo de Mudança da DRU 

 

Fonte: PEC 87/15. Elaboração: FGV/IBRE 

6. Política Fiscal 

Recurso flexível não reduz diretamente dívida 

Um dos temas do debate recente são as medidas fiscais necessárias para se reverter o déficit 

primário do governo federal em 2016, reprogramado para R$ 170,5 bilhões. Entre as primeiras 

que podem vir a ser aprovadas está a prorrogação da DRU (Desvinculação de Receitas da União) 

por meio de emenda constitucional. Esse dispositivo vem sendo aplicado no País desde as 

vésperas do Plano Real, ainda que com denominações e formatos diferentes.  

Naquela época, a desvinculação foi concebida como um paliativo, da mesma forma que o então 

“imposto do cheque” (que depois virou contribuição – CPMF), até que se promovessem reformas 

do sistema tributário e do orçamento. A história se repete, com a novidade de que na nova 

proposta de emenda constitucional o percentual a ser desvinculado subirá de 20% para 30% e 

alcançará, além de contribuições econômicas e sociais, taxas, fundos constitucionais e 

compensações financeiras (Tabela 4). A mesma medida será aplicada ao arrecadado diretamente 

por governos estaduais e municipais.  

De antemão, é importante 

alertar que desvinculação não 

produz efeitos significativos 

sobre o resultado primário, 

pois, por si, não aumenta 

receita e nem corta despesa. O 

objetivo da medida é mudar a 

alocação das fontes de 

recursos. Ou seja, quando se 

cria e se majora um imposto, 

uma contribuição e uma taxa a pretexto de financiar certo gasto social ou uma intervenção na 

economia, com a desvinculação se pode gastar parte do recurso em finalidade diferente daquela 

que justificou a cobrança do tributo. O efeito superavitário se dá quando uma receita que seria 

convertida em um gasto primário acaba por ser redirecionada para pagar os juros da dívida 

pública – o que já era feito nos casos notórios das taxas de telecomunicações (FUST e FISTEL) e dos 

royalties de petróleo, quando o arrecadado era entesourado no caixa. Aliás, neste caso, até o 

redirecionamento foi feito através das medidas provisórias no final dos dois últimos anos pela 

chamada desvinculação do superávit financeiro.  

A DRU não incide sobre as vinculações de recursos de impostos para a educação, nem para saúde, 

muito menos sobre a contribuição previdenciária, destinada a pagar benefícios. Aqui, o mais 

importante a destacar é que, como se trata da aplicação de percentuais da receita efetivamente 

arrecadada, e como esta sofreu forte decréscimo, em função de fatores que vão desde as 

desonerações até a recessão, em muitos casos a despesa empenhada – e até mesmo a paga – 

deve estar superando, até com folga, o exigido constitucionalmente. Ou seja, além de a DRU não 

alcançar tais gastos sociais, eles já vêm sendo realizados em volume superior ao exigido pela 
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Constituição. Isto ocorre porque, apesar de a receita ter despencado, não se demitem professores 

ou médicos e nem se cancelam aposentadorias por aquela razão. Além do fato de que é 

justamente em tempos de crise que dispara a pressão por esses gastos públicos, pois 

desempregados e outros preocupados com a crise transferem filhos das escolas privadas para as 

públicas e quem perde os planos de saúde corporativos passa a usar o SUS.  

Seria bom ter maior flexibilidade para deliberar sobre orçamento e gastos, sobretudo na fase de 

expansão do ciclo, mas a desvinculação pouco ou nada agrega à política fiscal na fase de retração. 

Não cabe se iludir com a desvinculação, que não afeta diretamente a necessária redução do gasto, 

do déficit e da dívida das contas públicas hoje. 

         José Roberto Afonso e Vilma da Conceição Pinto 

7. Setor Externo 

De volta ao equilíbrio 

O ajustamento externo em curso na economia brasileira não é um fenômeno particularmente 

novo, remontando a 2015. Já no ano passado houve redução significativa do resultado deficitário 

em conta corrente, o qual passou de US$ 104,2 bilhões (4,4% do PIB) em 2014 para US$ 58,9 

bilhões (3,3% do PIB). A queda pode ser atribuída de forma quase equivalente à reversão do 

resultado comercial (superávit de US$ 17,7 bilhões) e à diminuição do resultado deficitário da 

balança de serviços e rendas (para US$ 76,6 bilhões). 

Esse processo continuou no início de 2016, aprofundando-se e com importante mudança em sua 

composição. No primeiro quadrimestre deste ano o déficit acumulado em conta corrente reduziu-

se em US$ 24 bilhões, alcançando somente US$ 7,2 bilhões. A maior parte do ajuste observado 

(US$ 18 bilhões) ocorreu na balança comercial, saindo-se de déficit acumulado (no primeiro 

quadrimestre do ano) de US$ 5,5 bilhões em 2015 para superávit de US$ 12,5 bilhões neste ano. O 

ajuste na balança de serviços e rendas foi mais modesto, com o déficit no período passando de 

US$ 26,4 bilhões em 2015 para US$ 19,6 bilhões em 2016. 

Como destacado em documentos anteriores, consideramos que os movimentos da conta corrente 

podem ser entendidos como função de três grandes vetores: (i) o desempenho relativo entre a 

economia doméstica e a estrangeira; (ii) a evolução da taxa de câmbio real efetiva (multilateral 

entre o Brasil e os seus principais parceiros comerciais); e (iii) a evolução dos termos de troca 

(preços de exportação vs. preços de importação). O comportamento recente dessas variáveis pode 

ser observado no Gráfico 9. 

Por um lado, percebe-se que o diferencial de crescimento continua em trajetória ascendente, ao 

passo que o recuo dos termos de troca parece ter se esvaído. Ambos os vetores operariam, 

portanto, na direção do ajustamento externo. Por outro lado, a taxa de câmbio real passou a se 

apreciar depois de atingir um máximo no período recente ao final de 2015. Ainda que seu nível 

atual seja depreciado em relação ao observado nos últimos anos, o movimento recente da taxa de 

câmbio, se mantido, tenderia a suavizar o processo de ajuste.  
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Gráfico 9: Fundamentos do Setor Externo Brasileiro (2006=100)                                                

 

Fontes: BCB, Funcex, CPB, OMC, IBGE e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV 

Nossos modelos continuam a sugerir 

que a importância relativa do 

crescimento é muito maior do que a 

da taxa de câmbio ou do que a dos 

termos de troca; e, mais ainda, que 

grande parte da melhora do 

diferencial de crescimento adveio do 

colapso da economia doméstica. 

Nesse sentido, as características do 

ajuste externo continuam não sendo 

particularmente virtuosas: a melhora 

do resultado comercial ocorreu 

principalmente com a queda das 

importações, e a diminuição dos 

déficits em serviços e rendas derivou da compressão tanto da renda das famílias como da 

rentabilidade das empresas. 

Resta entender o porquê da intensificação do ajuste no início de 2016. Para responder a essa 

pergunta, é importante reconhecer que são defasagens dos fundamentos que impactam o 

resultado atual da conta corrente. As decisões de comércio exterior, remessas de lucros e 

dividendos e gastos no exterior são anteriores à sua efetiva contabilização no balanço de 

pagamentos, refletindo o estado dos fundamentos (e suas perspectivas) no momento em que 

foram tomadas. Dessa forma, a aceleração do ajuste externo no início deste ano refletiria os fortes 

movimentos dos fundamentos ocorridos em 2015 (em especial no segundo semestre), em 

particular no diferencial de crescimento e na taxa de câmbio.  

Esperamos que os fundamentos mantenham comportamento favorável à continuação do 

ajustamento externo no restante de 2016 e em 2017. Entretanto, ocorrerão alguns ajustes de 

trajetória. No diferencial de crescimento, esperamos uma economia doméstica progressivamente 

menos fraca e uma demanda externa em desaceleração – logo, o diferencial tenderia a crescer 

menos adiante. Os termos de troca devem continuar em níveis deprimidos a médio prazo, ainda 

que estejamos passando por inesperado fortalecimento dos preços de algumas commodities 

exportadas (com destaque para agrícolas, petróleo e minério de ferro). Por fim, a taxa de câmbio 

real deve mostrar depreciação adicional, sendo consistente com taxas de câmbio nominal de R$ 

3,70/US$ ao final de 2016 e de R$ 3,85/US$ ao final de 2017 – ambas mais baixas do que o 

esperado em nossa atualização anterior. 

Com esses parâmetros, e lembrando que esses vetores operam com defasagens sobre os 

resultados efetivos, esperamos pequeno superávit de US$ 500 milhões (0,0% do PIB) em 2016 – o 

primeiro saldo positivo desde 2007. Imensa parte do ajuste (US$ 43,0 bilhões) viria de um 

aumento do superávit comercial para US$ 61,0 bilhões, o maior resultado da série histórica, 

combinando aumento de US$ 11,0 bilhões nas exportações (para US$ 202,0 bilhões) e recuo de 

US$ 32,0 bilhões nas importações (para US$ 141,0 bilhões).  
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Gráfico 10: Conta Corrente (% PIB)                                                

 

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

Já o déficit em serviços e rendas se 

reduziria para US$ 60,0 bilhões (recuo 

US$ 16,0 bilhões), basicamente por 

menores despesas líquidas com 

viagens internacionais e remessas de 

lucros e dividendos. Por fim, para 

2017 nossas projeções iniciais 

apontam para pequeno déficit de US$ 

2,2 bilhões (0,1% do PIB), com 

diminuição marginal do superávit 

comercial para US$ 59,5 bilhões e 

aumento do déficit em serviços e 

rendas para US$ 61,5 bilhões. A 

história recente da conta corrente e 

as projeções para o próximo biênio estão condensadas no Gráfico 10. 

Em conclusão, a economia brasileira foi capaz de operar relevante e rápido ajustamento externo 

durante a atual crise econômica. Infelizmente, isto se deveu muito ao colapso da absorção 

doméstica. Se, por um lado, o risco de financiamento externo foi totalmente mitigado pela 

inexistência de o que financiar, por outro é provável que ocorra rápido aumento do déficit em 

conta corrente quando a economia voltar a crescer. A realidade expressa em nossos números traz 

conforto momentâneo, mas não deve ser utilizada como fator a atrasar a agenda de maior 

abertura e integração da economia brasileira com o resto do mundo. 

         Lívio Ribeiro 

8. Panorama Internacional  

O Fed e o (estreito) espaço para nova alta de taxa de juro 

Há tempos se têm mostrado desencontrados os sinais emitidos pelo Fed a respeito do futuro da 

política monetária nos Estados Unidos. Em outras palavras, tornou-se difícil para os participantes 

de mercado decifrar e mesmo confiar na sinalização das autoridades monetárias. Exemplo disso 

têm sido as frequentes divergências observadas entre o caminho da taxa básica de juro projetado 

pelo mercado e a resultante das estimativas oferecidas pelos integrantes do Comitê de Mercado 

Aberto (Fomc) a respeito desta trajetória.  

Pelo menos em parte, é possível que tudo isso se explique pela presença de preocupações com 

fatores extraordinários, não diretamente relacionados com desvios da inflação e do produto 

relativamente às metas. No final do ano passado, por exemplo, é bem provável que os membros 

do Fomc estivessem preocupados em tirar o juro básico do patamar de praticamente zero. Juro 

zero, em especial se mantido por um bom tempo, sugere que algo de muito errado se passa com a 

economia. E como os banqueiros centrais acabaram se tornando os principais responsáveis por 

cuidar da saúde da economia, a situação então prevalecente provocava grande desconforto. 
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Essa etapa foi vencida em dezembro, quando o Fomc finalmente se decidiu por tirar o juro do 

zero. Mas aparentemente permanece o problema de as atenções do Comitê não se mostrarem 

concentradas nos tradicionais desvios. De fato, não são incomuns manifestações de preocupação 

com a velocidade de ajuste da taxa de juro – “é importante que o juro suba logo para evitar a 

necessidade de aplicar um grande tranco na economia mais adiante”, costuma-se dizer. Também 

não são incomuns demonstrações de preocupação com eventuais prejuízos que tanto tempo de 

juro baixo possa causar ao processo de alocação de recursos na economia. Outros lembram que 

longos períodos de juro muito baixo costumam provocar bolhas e instabilidade financeira. E assim 

por diante.  

Fica-se, portanto, com a impressão de que há uma enorme vontade de que sejam encontrados 

bons motivos para dar continuidade ao movimento de alta do juro observado em dezembro. 

Talvez seja essa a explicação para uma ata tão hawkish quanto a da reunião do Fomc de 26-27 de 

abril. Note-se que o comportamento de algumas variáveis importantes acabou dando algum apoio 

à hipótese de nova alta de juro neste meio de ano. Referimo-nos, por exemplo, à recuperação dos 

preços do petróleo, ao fato de as taxas plenas de inflação terem subido, ao novo patamar de alta 

dos salários horários (2,5% a.a.), e às perspectivas de o crescimento do PIB se mostrar bem melhor 

no segundo trimestre do que no primeiro.  

É preciso notar, porém, que vários outros fatores caminham na direção contrária. Primeiro, ainda 

não se reverteu a tendência cadente das expectativas de inflação obtidas em pesquisas junto ao 

público, observada nos últimos três anos. Segundo, os investimentos se contraem há três 

trimestres consecutivos. Terceiro, a “medida síntese” de comportamento do mercado de trabalho 

tem piorado consistentemente desde o final do ano passado. Quarto, numa economia ainda com 

capacidade ociosa, o PIB deveria crescer em ritmo superior à média histórica para inspirar 

confiança, algo que não se observa.  

Além disso, o fato de o mundo como um todo experimentar ritmo de expansão relativamente 

modesto concorre para não dar ao Fed boas razões para nova alta de taxa de juro. Parecem 

justificáveis, portanto, as baixas probabilidades de mercado de elevação do juro em 2016.          

  José Júlio Senna  

9. Analista Convidado 

Qual o nível de ociosidade da economia brasileira? 

Um dos grandes debates entre os economistas no momento é sobre o tamanho da ociosidade da 

economia brasileira. Ter uma boa ideia da dimensão dessa variável – o chamado hiato do produto 

– é importante em vários aspectos, tais como aquilatar o espaço para uma reversão cíclica não-

inflacionária do crescimento e estimar quanto do desequilíbrio fiscal corrente é conjuntural e 

quanto é estrutural, entre outros.  

Um olhar para medidas observáveis de ociosidade – como o nível de utilização da capacidade 

instalada na indústria, a taxa de desemprego e a taxa de vacância dos imóveis – sugere haver folga 
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bastante expressiva dos fatores produtivos na economia brasileira. Um indício indireto na mesma 

linha é o fato de que o déficit em conta corrente caminha para encerrar 2016 próximo de zero, 

bem menor que o nível considerado pelo FMI como sendo “confortável” para a economia 

brasileira, um déficit entre 2,5% e 3% do PIB (dado nosso histórico de taxa de poupança doméstica 

baixa).  

Por outro lado, a dinâmica inflacionária sugere, à primeira vista, que a ociosidade não seria tão 

grande assim, pois a desinflação da economia brasileira tem sido bastante modesta: o conjunto 

dos preços livres do IPCA deverá passar de uma alta de 8,6% em 2015 para cerca de 7,8% em 2016 

(-0,8 pp). Entre 2008 e 2009 – recessão bastante profunda, embora breve – esse mesmo conjunto 

de preços passou de uma alta de 6,9% para 4,3% (-2,6 pp).  

Com base na dinâmica da inflação relatada acima, muitos analistas vêm argumentando que o 

potencial de crescimento do PIB brasileiro sofreu um baque, não somente em termos de ritmo de 

expansão do potencial, mas também em termos de nível. Ou seja: a ociosidade da economia não 

seria tão elevada, já que teria sido destruída uma quantidade relevante de capacidade produtiva. 

Eu discordo dessa última visão. Em primeiro lugar, não custa lembrar que a economia brasileira 

vem passando por um processo bastante expressivo e algo dilatado no tempo de realinhamento 

de preços relativos (tarifas, câmbio e tributação), que gera efeitos diretos e indiretos sobre a 

inflação corrente e esperada da economia como um todo – dando a impressão de que o hiato não 

estaria tendo os efeitos esperados sobre a inflação ou que ainda não fosse tão desinflacionário 

como sugerido pelo desempenho do PIB efetivo.  

Em segundo lugar, quando se observa mais cuidadosamente a dinâmica da inflação de preços 

livres e salários, o que se constata é, de fato, uma desinflação relevante – a despeito das 

perturbações apontadas acima. Por exemplo: a alta dos preços do IPCA Serviços ex passagem 

aérea, em termos dessazonalizados, passou de um ritmo de quase 10% a.a. no começo de 2015 

para cerca 6% a.a. agora (desinflação da mesma magnitude daquela observada entre o final de 

2008 e o final de 2009). A variação dessazonalizada do rendimento médio nominal habitual do 

trabalho passou, segundo a PNAD Contínua, de cerca de 13% a.a. no final de 2014 para 5% a.a. 

agora. A variação dessazonalizada do deflator implícito do PIB em termos de Valor Adicionado a 

Preços Básicos (ou seja, já deixando de lado os efeitos diretos do aumento da carga tributária 

sobre os preços de alguns bens e serviços) registrou, no 1º trimestre de 2016, o primeiro recuo 

nesse tipo de comparação desde o 2º trimestre de 2001.  

Desse modo, o espaço para uma reversão cíclica do crescimento econômico parece ser bastante 

expressivo, uma vez atingidas certas pré-condições, em especial uma redução mais duradoura das 

incertezas políticas. 

   Bráulio Borges - Pesquisador-associado do IBRE/FGV e economista-sênior da LCA 
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Gráfico 11: Quantum do Comércio Mundial                                               
(valores acumulados em 12 meses, %) 

 

Fonte: CPB. Elaboração: IBRE/FGV 

10. Em Foco IBRE: Cenário Macroeconômico para 2016 e 2017  

Cenário externo ainda preocupa, mas crise fiscal é o principal obstáculo à retomada 

Economia Internacional 

O início de 2016 foi marcado por forte turbulência no cenário externo. Porém, o ambiente 

internacional deu nítidos sinais de redução do risco global nos últimos meses. Em primeiro lugar, o 

Federal Reserve decidiu postergar a elevação da taxa básica de juros, diante de dados mais fracos 

de mercado de trabalho, com moderado aumento de salários nominais. É provável que o Fed 

espere mais alguns meses para elevar novamente os juros. Em segundo lugar, na China, apesar 

das incertezas inerentes ao processo de desaceleração econômica, os dados têm mostrado sinais 

de um processo gradual de desaceleração, e, por ora, o hard landing está descartado. 

Com isso, o dólar perdeu força em relação às outras moedas, com recuperação dos preços 

internacionais de diversas commodities. Tudo isso e taxas de juros mais baixas ajudam a compor 

um ambiente mais favorável para os emergentes.  

Mas ainda é cedo para comemorar, já 

que o cenário é de baixo crescimento 

mundial. Um indicador que aponta 

para a fraqueza da economia mundial é 

o quantum do comércio global. Nos 

últimos meses esse indicador 

apresentou desaceleração expressiva, 

atingindo 0,6%, em valores 

acumulados em 12 meses. Essa é a 

menor taxa de crescimento desde a 

crise mundial de 2008 (Gráfico 11).  

Um destaque importante é a 

desaceleração do comércio na Ásia 

Emergente e na Europa Central e 

Oriental.  

Além desse, há riscos novos no horizonte, como o plebiscito no Reino Unido, em 23 de junho, 

sobre sua permanência ou não na União Europeia. Adicionalmente, as eleições americanas devem 

ser um fator de preocupação no segundo semestre deste ano, podendo gerar volatilidade nos 

mercados. 

Ou seja, os desafios mundiais permanecem. Mas há sinais de alívio, pelo menos no curto prazo, 

permitindo maior estabilidade na taxa de câmbio dos países produtores de commodities, com 

destaque para os da América Latina. No Brasil, a calmaria externa também contribui para tornar o 

cenário um pouco menos adverso. Mas as questões domésticas são muito mais relevantes do que 

o cenário internacional.  
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Cenário Doméstico   

De início, registre-se que existem sinais de estabilização da atividade econômica, o destaque  

sendo o desempenho da indústria de transformação. Após crescer nos meses de março e abril, a 

indústria também apresentou um resultado bem favorável em maio, segundo nossas estimativas.  

Com isso, revisamos nossa previsão de queda do PIB para este ano: de -3,8% para -3,5%.  

Como mencionado na Seção de Atividade, ainda há muito incerteza sobre a velocidade de 

retomada da economia, não apenas ao longo do segundo semestre, mas também em 2017. 

Nossas estimativas para o próximo ano ainda apontam números bem modestos de crescimento. Já 

em 2018 o crescimento poderia ficar mais próximo de 2%, à medida que a economia volte aos 

trilhos. O que significa isso? 

Antes de mais nada, que é necessário trazer a inflação para a meta. As projeções do IBRE indicam 

inflação um pouco acima de 7,0% em 2016, representando uma desaceleração em relação aos 

10,7% do ano passado. No entanto, essa desinflação é explicada, em grande medida, pela 

desaceleração dos preços administrados, de 18,3% para 6,5%. Para os preços livres, a redução tem 

sido bem mais moderada: de 8,5% para 7,3%, apesar da forte recessão. Para 2017, há riscos de a 

inflação ficar ainda acima da meta. Com uma taxa de câmbio da ordem de R$ 3,8 no final de 2017, 

a inflação ficaria em torno de 6,5%,4 ou seja, não há muito espaço para redução da taxa de juros. 

Além disso,  para o Banco Central cumprir sua missão é crucial o apoio do política fiscal. Sem 

perspectivas de reequilíbrio fiscal, dificilmente a inflação ficará bem comportada. 

Ou seja, será necessário de fato consolidar o ajuste fiscal. Infelizmente, porém, as projeções não 

trazem muitas surpresas positivas no curto prazo. Em um cenário em que o PIB recua 3,5% em 

2016, não é possível vislumbrar recuperação das receitas primárias recorrentes do governo 

central, que devem encerrar o ano em 17,1% do PIB. Já no lado das despesas, o cenário é de 

crescimento: elas devem passar de 19,4% em 2015 para 19,8% do PIB em 2016. Esse aumento no 

gasto primário do governo central pode ser agravado caso haja pagamento de alguns passivos 

recentemente identificados pela nova equipe econômica, que somam R$ 56,6 bilhões. Com essa 

combinação de fatores, o resultado primário do governo central deve ser de -2,0% do PIB; ou de        

-2,9%, caso sejam incorporados esses novos passivos.  

Dados esses resultados e, em consonância, as demais premissas macro, a dívida bruta do Governo 

Geral deve continuar em trajetória crescente, podendo chegar a 75,4% do PIB no fim de 2016. 

Mesmo que no curto prazo as notícias sejam ruins, do ponto de vista de consolidação das contas 

públicas é relevante que a política fiscal volte ao terreno positivo no médio prazo. Para atingir esse 

objetivo, uma das principais medidas apresentadas pela nova equipe econômica impõe um limite 

para o crescimento do gasto primário. Após crescer em média anual de 6% em termos reais nos 

últimos 20 anos, os gastos poderiam crescer apenas em termos nominais. Ou seja, será um grande 

desafio cumprir essa regra, pois há vários gastos que crescem por regras constitucionais que 

                                                           
4 Nesta previsão consideramos que os preços administrados seguem a mesma dinâmica dos preços livres. 
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Gráfico 12: Evolução do Gasto Não Financeiro da União Excluindo 
Transferências para Estados e Municípios (% do PIB) 

 

Fontes: Mansueto Almeida e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV 

Gráfico 14: Cenário para a Dívida Bruta do Governo Geral               
(% do PIB) 

      

 
Fontes: MF/STN e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV 

        

 

Gráfico 13: Evolução das Receitas e Despesas Primárias do 
Governo Central (% do PIB) 

 
Fontes: MF/STN e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV 

precisam ser alteradas para permitir 

o cumprimento da nova 

determinação. Em particular, os 

gastos sociais e do INSS crescem 

continuamente como proporção do 

PIB, e as demais despesas da União 

continuam relativamente estáveis ao 

longo dos últimos 20 anos (Gráfico 

12). Como a regra relativa aos limites 

do gasto será cumprida sem uma 

reforma de Previdência, um objetivo 

anunciado pelo governo, mas que é 

politicamente de difícil 

concretização?  

De qualquer forma, considerando-se essa regra ao longo dos próximos anos, supondo-se que a 

elasticidade das receitas primárias em relação ao PIB seja unitária e que o PIB cresça perto do seu 

potencial a partir de 2018 (2,0% ao ano), é possível esperar que haja superávit primário apenas a 

partir de 2020, conforme evidenciado pelo Gráfico 13. Nesse contexto, e levando em conta dois 

cenários possíveis para o juro real (6,0% e 4,5%), a dívida bruta do governo geral seguiria 

crescendo por longo período, estabilizando-se apenas em 2029, se a taxa de juros real for de 6,0%; 

e em 2024, quando considerado juro real de 4,5% (Gráfico 14).  No primeiro cenário a dívida se 

estabilizaria em patamar muito elevado: 105% do PIB, algo que avaliamos não ser sustentável. 

Num contexto mais favorável, com juros reais mais baixos, a dívida se estabilizaria em torno de 

90% e gradualmente poderia recuar para níveis mais próximos a 80%.  De qualquer forma, os 

exercícios apenas ilustram o tamanho do desafio fiscal.   
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Como as incertezas fiscais e políticas prosseguem, a confiança das empresas e dos consumidores 

não se recuperam de maneira consistente. Isso torna o cenário prospectivo ainda nebuloso. Sem 

dúvida, para a economia voltar a crescer efetivamente a taxas mais elevadas será necessário que a 

solvência do setor público seja de fato restaurada no médio e longo prazo.  Este é o desafio da 

atual administração. Ele é, provavelmente, o mais díficíl de ser superado por um governo desde a 

redemocratização do Brasil. 

 

                   Silvia Matos e Vilma Pinto 
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