
1 |   

 

 

 

Economia e política em trilhas distintas: até que ponto? 

Michel Temer nunca foi um presidente popular. Desde que a delação da JBS veio a público, porém, 
sua popularidade caiu ao nível mais baixo para um presidente da República desde que as 
pesquisas de opinião foram iniciadas. Também no Congresso o apoio ao presidente caiu com a 
delação da JBS, aumentando o risco de que seja obrigado a se afastar do cargo por conta de uma 
das três denúncias que o Procurador Geral promete contra ele. Seria o segundo afastamento de 
um presidente em pouco mais de um ano. 

A crise política chega em um momento de péssima situação das contas públicas. Nos 12 meses 
encerrados em maio, o setor público consolidado apresentou um déficit primário de 2,5% do PIB, 
basicamente inalterado em relação ao acumulado em 2016. Nesse meio tempo, de maio de 2016 
para maio de 2017, a dívida bruta do governo geral subiu de 67,7% para 72,5% do PIB, não 
havendo sinais de que vá dar trégua na sua escalada. 

Ao enfraquecer o governo, a crise política dificulta uma reação à deterioração fiscal. A reforma da 
Previdência, principal medida para desacelerar o aumento do gasto público e permitir uma 
estabilização, ainda que lenta e gradual, da razão dívida/PIB, ficou mais difícil de passar pelo 
Congresso. A própria luta política pela sobrevivência reduz os graus de liberdade do governo para 
conter o gasto no dia a dia e complica a gestão das contas públicas, a começar pela capacidade do 
governo de atingir a meta de déficit primário para 2017. 

Nada disso, parece estar incomodando muito o mercado financeiro, pelo menos a julgar pela 
evolução do preço de ativos: risco país, dólar, títulos públicos, bolsa, tudo parece estar se 
recuperando do choque sofrido em 17 de maio passado e em vias de retomar a trajetória de 
valorização que se afigurava até então. O que inferir desse aparente descolamento entre as crises 
política e econômica? 

Em primeiro lugar, há que se fazer a ressalva de que nossos analistas da cena internacional neste 
Boletim, ao dissecarem a melhora dos ativos entre condicionantes domésticos e externos, 
identificaram uma piora nas condições internas. Assim, há descolamento, ma non troppo. Ainda 
assim, a estabilidade do mercado surpreende diante do problema fiscal não resolvido e da crise 
política, e há que buscar entender as razões deste fenômeno. 

Uma resposta a essa questão começa por elencar os motivos para essa dissonância, hoje já 
razoavelmente identificados. Em nossa visão, são esses: a boa situação das contas externas e o 
espaço para o Banco Central (BC) atuar vendendo dólares no mercado futuro; a ampla liquidez 
internacional, casada com sinais de aquecimento no crescimento global; o fato de a crise não 
envolver a equipe ou a política econômica, como em outros episódios do passado; e o amplo 
espaço para o BC continuar reduzindo a Selic, em função do comportamento favorável dos preços. 
Também parece ter contribuído para o gás mais recente mostrado pelos ativos financeiros um 
certo abrandamento da crise e a elástica vitória do governo na votação da reforma trabalhista no 
Senado, reforçando a visão de que há um amplo apoio às reformas.  

Uma questão interessante é até que grau essa evolução favorável do preço dos ativos financeiros 
vai impactar a confiança de empresas e consumidores, pelo menos a ponto de reverter o impacto 
da crise política sobre a atividade, que até aqui parece ter sido contracionista.  
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Tão importante quanto identificar os fatores que explicam esse descolamento entre economia e 
política é avaliar sua solidez e o risco de que se enfraqueça, ou mesmo desapareça, em um 
horizonte não muito largo; em especial, antes que a atenção do “mercado” se volte 
exclusivamente para os planos do governo que toma posse em 2019. Entendemos que o risco 
maior está na gestão da política fiscal, mas que também há outros fatores de risco a considerar.  

O fato mesmo de o governo estar colhendo bons resultados na área econômica, mercê do 
trabalho da equipe econômica mais coesa que o país já teve em muito tempo, pode estar 
sugerindo ações no âmbito do Congresso no sentido de suavizar disposições legais destinadas a 
ajudar no ajuste fiscal, sem sombra de dúvida o calcanhar de aquiles da economia brasileira, hoje 
e no futuro previsível. Afinal, se as medidas estão sendo aprovadas, e os indicadores financeiros 
apontam para um cenário de otimismo, por que não afrouxar um pouco o ajuste? 

Um bom exemplo aqui são as alterações sugeridas no projeto original do REFIS em tramitação no 
Congresso, que, se aprovadas, praticamente eliminarão os benéficos efeitos fiscais esperados. 
Esse é o principal risco do cenário atual. Face a um ajuste fiscal que se prenuncia cada vez mais 
severo, fruto principalmente da frustração de receitas, o governo tem promovido cortes seletivos 
nos gastos que afetam não só investimentos mas, também, o funcionamento de partes da 
administração pública. Obviamente, esse processo tem um limite. 

Mas o fiscal, apesar do forte constrangimento que implica, não é, obviamente, o único risco. 
Internamente, há que atentar para o fato de que a inflação, no acumulado de 12 meses, tende a 
subir a partir de setembro. No primeiro semestre de 2018, a discussão pode passar de até onde a 
Selic vai cair, para quando ela começará a subir. O cenário externo, ainda que prometa 
permanecer benigno para o país, também pode ser fonte de turbulência, a partir do momento em 
que o FED começar a reduzir seu balanço e outros bancos centrais, na área do euro, Reino Unido e 
Canadá, por exemplo, também iniciarem o processo de normalização das suas políticas 
monetárias. Por fim, não se pode descartar o surgimento de fatos novos que levem a 
recrudescimento da crise política. 

Nesse mar revolto, e até certo ponto de águas não antes navegadas, o Brasil tem conseguido 
avançar mais do que se poderia prever na virada do ano, a julgar pelas projeções divulgadas pelo 
Boletim FOCUS e pelas frequentes reavaliações das projeções de desempenho macroeconômico 
de diversos analistas. 

Com esse pano de fundo, apresentamos em seguida um resumo dos principais temas analisados 
nesta edição do Boletim: 

1.  O desempenho razoavelmente positivo revelado pelos dados de atividade econômica de maio é 
um dos destaques da seção inicial desta edição do Boletim. Uma consequência desse desempenho 
foi a revisão, ligeiramente para cima, da nossa projeção para o crescimento do PIB no segundo 
trimestre, para -0,3% em relação ao primeiro trimestre, na medida dessazonalizada. Essa revisão, 
no entanto, não foi suficiente para modificar a projeção para o ano de 2017 como um todo: a 
previsão dos nossos analistas é de que o PIB crescerá apenas 0,2% este ano. 

Tal como ocorreu em abril, a indústria surpreendeu favoravelmente em maio, inclusive pelo 
caráter disseminado da expansão. Nossa estimativa preliminar para junho, no entanto, aponta 
estabilidade do nível de produção industrial. O indicador do comércio varejista também começa a 
indicar um processo de gradual recuperação.  
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Assim, o cenário de recuperação lenta e gradual da economia continua a valer. Na segunda 
metade deste ano a atividade econômica já deverá caminhar para o terreno positivo na 
comparação das taxas interanuais. A projeção de crescimento do PIB para 2018 foi mantida em 
1,8%. (Seção 1) 

2. Como não poderia deixar de ser, a crise política pós 17 de maio afetou os indicadores de 
confiança de empresas e consumidores e interrompeu a tendência ascendente que vinha desde o 
início do ano. Houve piora expressiva das expectativas e aumento da insatisfação em relação ao 
momento atual, e mesmo indicadores que não costumam ser influenciados por fatores extra 
econômicos, como o nível de utilização da capacidade industrial (NUCI), também foram afetados.  

Os resultados de respostas às perguntas incorporadas à edição de junho das sondagens da 
FGV/IBRE revelam a mudança de humor de empresas e consumidores com a crise política. Por 
exemplo: 36% das empresas acreditam que a crise política afetará negativamente as decisões 
quanto à evolução do quadro de pessoal nos próximos meses; 44% delas preveem que a crise 
afetará negativamente os investimentos produtivos nos próximos meses; entre os consumidores, 
quase 2/3 acreditam que as finanças familiares e o consumo serão afetados negativamente pela 
crise. Apesar da cautela com que devem ser avaliados, esses resultados alertam, por exemplo, 
para a possibilidade de que o consumo das famílias seja afetado pela crise, colocando em risco a 
suave recuperação econômica que ora se esboça no país. (Seção 2) 

3. O mercado de trabalho mostrou leve recuperação no segundo trimestre. O emprego formal 
medido pelo CAGED apresentou geração líquida de 9.821 vagas em junho, a terceira alta 
consecutiva de criação de empregos no ano. A taxa de desemprego medida pela PNAD Contínua 
(PNADC) alcançou em maio o patamar de 13,3%, com melhora considerável em relação aos 13,6% 
registrados em abril. Os dados de desemprego com ajuste sazonal confirmam a melhora em maio, 
ao apontar queda de 0,1 ponto percentual (pp) na taxa de desocupação, em relação ao mês 
imediatamente anterior. Os resultados favoráveis da PNADC em maio e do CAGED em junho 
reforçam a tendência de melhora observada no mercado de trabalho brasileiro desde abril.  

Mas é oportuno registrar que os analistas do mercado de trabalho têm tido dificuldade de acertar 
suas previsões para os indicadores de emprego, fenômeno que pode ser explicado por mudanças 
estruturais que vêm ocorrendo no mercado de trabalho brasileiro desde o início da atual crise 
econômica. Esse tema é analisado em detalhe na seção Em Foco desta edição do Boletim. (Seção 
3) 

4. No que toca à inflação, a queda do IPCA de junho (-0,23%) representou a menor taxa de 
variação para o mês desde a implantação do Plano Real. Foi também a menor taxa de variação 
mensal do indicador desde agosto de 1998, quando esse caiu 0,51%. Explica-se esse resultado 
especialmente favorável por quedas amplas e simultâneas de preços de alimentos, energia 
elétrica e gasolina. No caso dos alimentos, o clima, que já propiciou uma safra recorde de grãos no 
verão, contribui agora no inverno para o cultivo de hortaliças, legumes e frutas. Com o aumento 
da oferta desses alimentos, os preços tiveram recuo superior a 6% em junho, taxa mais negativa 
do que no mesmo mês de outros anos. 

Além da redução sazonal dos alimentos, foram postas em prática neste ano revisões mais 
frequentes nos preços da energia elétrica e da gasolina. Transmite-se desse modo ao consumidor, 
praticamente sem defasagem, tanto as flutuações dos custos de geração de eletricidade, pelo 
acionamento, ou não, de térmicas, quanto o impacto da volatilidade do câmbio e do petróleo no 
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preço doméstico da gasolina. Foi essa concentração de quedas que levou o IPCA a registrar a 
primeira taxa negativa desde junho de 2006. (Seção 4) 

5. Nosso analista da política monetária inicia sua avaliação da atuação do BC para a redução da 
inflação enfatizando que os choques que atingiram a economia brasileira desde o começo da atual 
gestão foram, em geral, favoráveis. Mas a ajuda de fatores que independeram da ação do BC em 
nada diminui o mérito da política monetária posta em prática pela atual gestão. Após os dois 
primeiros encontros do Copom, em que se optou por manter a taxa Selic, teve início um processo 
de redução, em geral em ritmo inferior ao esperado por grande parte do mercado. É oportuno 
notar que dois anos de recessão não se haviam mostrado suficientes para trazer a inflação para 
baixo. Nas palavras do nosso analista: “Recessão sozinha não derruba inflação. ” 

O processo de queda da inflação contou também com a aprovação da emenda constitucional do 
teto dos gastos, medida historicamente sem paralelo para conter o gasto público, que contribuiu 
para a ancoragem das expectativas de inflação. Além disso, tivemos também os choques do 
câmbio e dos alimentos. Essa combinação de fatores mudou expressivamente a dinâmica da 
inflação, de forma até certo ponto pouco previsível. Com a decisão de reduzir a meta de inflação 
para 2019 e 2020, as expectativas de inflação cederam ainda mais. (Seção 5) 

6. Na seção dedicada à política fiscal, o foco é a frustração de receita. Mesmo com o resultado 
positivo de junho, o cenário para 2017 é sombrio. As preocupações fiscais aumentaram ainda mais 
com a divulgação da inflação em junho. Isto porque o Novo Regime Fiscal, que estabelece um teto 
para os gastos primários da União, define que o fator de correção do limite máximo de gasto deve 
ser o IPCA acumulado nos últimos 12 meses findos em junho do ano anterior. Com a divulgação do 
IPCA de junho, já foi possível conhecer o fator de correção definitivo do limite para as despesas 
primárias de 2018: apenas 3,0%, o que significa que o espaço para acomodar a expansão do gasto 
primário será muito pequeno. 

O dilema ocorre em função dos gastos indexados ao salário mínimo, pois estes respondem por 
mais de 50% da despesa primária total. E o mínimo pode subir mais que 3%, se a inflação acelerar 
até o fim do ano. Como mais da metade do gasto primário tende a crescer acima do limite 
permitido para o teto dos gastos, as outras despesas devem sofrer mais com o ajuste para fins de 
cumprimento do Novo Regime Fiscal. E, diferentemente deste ano, em que o teto de gastos não 
trouxe muitas preocupações, em 2018 o governo terá que conviver com as duas metas apertadas: 
para o déficit e o total de gastos primários. (Seção 6) 

7. Na análise do setor externo, o destaque continua a ser o desempenho da balança comercial, 
cujo superávit em junho levou o saldo comercial do primeiro semestre a atingir US$ 36 bilhões. As 
exportações, que estavam desacelerando em valor desde março, voltaram a crescer. Já quanto às 
importações, registrou-se a primeira queda na comparação mensal 2016/17 desde o início do ano. 
A análise dos índices de preços e volume mostra que a melhora das exportações foi liderada pelo 
volume. Já para o recuo das importações, preços e volume tiveram igual contribuição. Neste 
último caso, preocupa o recuo no volume, indicando o quão distante ainda estamos de uma 
recuperação sustentada da economia. 

Nossa analista destaca, na avaliação do comportamento das importações, três agregados 
calculados pelo IBRE no âmbito dos seus indicadores de comércio (ICOMEX). O primeiro se refere 
ao volume das importações de bens de capital que entram na composição da Formação Bruta de 
Capital Fixo (FBCF) da economia brasileira. O segundo se refere ao comportamento dos bens 
intermediários, cujo crescimento nos primeiros meses de 2017 ano suscitou dúvidas por ser 
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aparentemente incompatível com a expansão esperada da economia este ano. O terceiro grupo é 
o dos bens intermediários utilizados na indústria de transformação, que mostram uma ligeira 
recuperação a partir de meados de 2016. O resultado do índice no primeiro semestre de 2017 
confirma a previsão de uma melhora do PIB em relação ao ano de 2016, mas as compras estão 
inferiores às de 2014. A indústria está mais cautelosa e/ou mudou a composição das importações 
de intermediários. Em suma, os novos índices mostram que a desaceleração das importações 
confirma que a recuperação do crescimento econômico sustentado ainda está distante. Preocupa, 
em especial, o recuo nas importações de bens de capital. (Seção 7) 

8. Na seção de economia internacional nossos analistas destacam uma grande surpresa no 
primeiro semestre deste ano: a desinflação na economia americana. O CPI, que em fevereiro ante 
fevereiro de 2016 apontava inflação de 2,74%, caiu para 1,63% em junho. Além dessa surpresa, o 
primeiro semestre de 2017 também for marcado por uma atividade europeia surpreendente, com 
recuperação mais intensa do que o anteriormente esperado. As informações emitidas pelo FED e 
pelo BCE convergem para um cenário bem definido. Por um lado, indicam um dólar mais fraco, em 
particular contra o euro. Por outro, sinalizam taxas de juros americanas mais baixas por mais 
tempo. Alonga-se ainda mais o já longo processo de normalização das condições monetárias. 

Com isso, a economia internacional continua muito benigna para o Brasil. Esse fenômeno pode ser 
medido pela evolução do CDS Brasil de dez anos nos últimos dois meses, em que a queda mistura 
os efeitos positivos da economia internacional com a piora política e o impasse com a dificuldade 
de aprovação da reforma da Previdência na Câmara. Esses dois efeitos são separados com o uso 
de uma metodologia desenvolvida no IBRE, cujos resultados estão apresentados nessa seção. 
(Seção 8) 

9. Após os choques que o sistema presidencialista tem sofrido, nosso analista do cenário político 
especula sobre a possibilidade de um eventual término desse regime. Não que o enfraquecimento 
do regime tenha sido obra de um plano deliberado. Antes, é consequência da série de crises 
políticas que o país tem vivido desde a segunda posse de Dilma Rousseff, o primeiro grande 
choque tendo sido a votação do seu afastamento pelo Senado Federal. Outro aspecto do 
enfraquecimento do presidencialismo é o reconhecimento, pelo próprio presidente Michel Temer, 
de que seu governo é “semiparlamentar”. Um terceiro fator que tem contribuído é o clamor por 
eleições presidenciais e parlamentares antecipadas por parte dos líderes dos dois principais 
“partidos presidenciais”, na expressão do nosso analista — o PT e o PSDB — que ao pedirem 
“Diretas Já” (Lula), ou eleições gerais antecipadas (Fernando Henrique Cardoso), lançam um 
torpedo na nau presidencialista. De maneira complementar, existem rumores na imprensa de que, 
em conversas entabuladas por líderes do PT e do PSDB a respeito de um possível acordo de união 
nacional, a adoção do parlamentarismo seria o tema central. Se isso for verdade, significa que os 
dois partidos já conspiram para o fim do presidencialismo.  

Por último, se Temer for removido do Palácio do Planalto para responder a um processo por crime 
de corrupção passiva perante o STF, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, 
ascenderá à chefia do Executivo sem que seu nome tenha constado da chapa eleitoral vitoriosa 
nas eleições de outubro de 2014. Se Temer for condenado e perder definitivamente o mandato, o 
Congresso escolherá o novo presidente da República, o qual, provavelmente, será o próprio Maia. 
A seleção indireta do presidente, ainda que prevista pela Constituição, será mais um torpedo a 
atingir o já avariado casco da nau presidencialista. (Seção 9) 
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10. A seção Em Foco, por fim, é de autoria de Bruno Ottoni e Tiago Barreira. Nela, os autores 
discutem significativas mudanças estruturais que, no seu entender, estariam mudando o 
desempenho do mercado de trabalho no Brasil. (Seção 10) 

 

Boa leitura! 

 Regis Bonelli, Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos 
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Tabela 1: PIB: Projeções (AsA e Ano Fechado) 
 

Atividades 2017.II 2017 

Consumo das Famílias -0,3% 0,1% 

Consumo do Governo 0,5% -0,1% 

Investimento -5,1% -3,1% 

Exportação 2,4% 8,8% 

Importação -1,8% 3,9% 

PIB -0,4% 0,2% 

Agropecuária 8,4% 9,6% 

Indústria -1,4% 0,0% 

Extrativa 5,6% 7,7% 

Transformação -0,7% 0,2% 

Construção Civil -6,2% -3,6% 

Eletricidade e Outros 1,7% 3,4% 

Serviços -0,9% -0,4% 
 

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 

Gráfico 1: Índice de Difusão: % de Atividades com Cresc. Positivo 
na Margem 

 

Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 

  

1. Atividade Econômica                                                                                                                                                                                    

Melhora do setor varejista é consistente com o processo de distensão das condições financeiras 

Com o desempenho razoavelmente positivo 

dos dados de atividade econômica em maio, 

subimos ligeiramente nossa projeção de PIB no 

segundo trimestre para -0,3% TsT (-0,4% AsA), 

mas sem alterar a expectativa de retração da 

atividade neste trimestre (Tabela 1). Nossa 

projeção conta com uma contribuição ainda 

desfavorável da construção civil e dos serviços, 

combinada com uma contribuição menos 

positiva da agropecuária. Com isso, mantemos 

a projeção de crescimento para 2017 em 0,2% 

(Tabela 1). O Monitor do PIB-IBRE/FGV de 

maio, por sua vez, registrou crescimento de                   

-0,9% MsM (0,7% AsA). 

Da mesma forma que ocorrera em abril, a 

indústria acabou surpreendendo os analistas, e 

novamente para o lado positivo. De fato, o 

crescimento da produção foi bastante disseminado (Gráfico 1), já que 17 das 24 atividades 

pesquisadas, bem como todas as categorias de uso, registraram crescimento na margem. Para 

junho, no entanto, os poucos dados disponíveis até o momento sugerem um número mais 

próximo da estabilidade para o indicador. No comércio varejista, a despeito das oscilações e da 

volatilidade nos números resultante da nova amostra de empresas informantes na pesquisa do 

IBGE, os dados continuam a apresentar 

uma trajetória de gradual recuperação. 

Com efeito, os dados da Pesquisa Mensal 

do Comércio (PMC) têm acompanhado 

de algum modo o consumo aparente dos 

bens de consumo duráveis e dos semi e 

não duráveis, que vêm registrando 

sensível melhora neste ano, e em maio, 

em linha com o resultado da indústria 

mencionado acima, apresentaram um 

desempenho também favorável. A 

gradual recuperação do varejo é 

consistente com o processo de distensão 

das condições financeiras da economia 
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Gráfico 2: Condições Financeiras das Famílias e Vendas no Varejo 

 

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

nos últimos meses (Gráfico 2), já que 

os dados de crédito às pessoas físicas 

têm melhorado recentemente, a 

desalavancagem das famílias continua 

a ocorrer e os juros reais continuam a 

ceder consistentemente.1 Após atingir 

um pico em fevereiro de 2016, o 

indicador de condições financeiras das 

famílias registrou um expressivo recuo 

no decurso do ano passado e 

atualmente já se encontra próximo ao 

patamar de neutralidade (zero). O 

prosseguimento da queda da taxa 

básica de juros deverá contribuir para 

que o indicador caminhe para a zona de flexibilidade (negativa) no segundo semestre deste ano. 

Finalmente, é provável que os recursos do FGTS liberados para saque estejam também dando um 

impulso positivo, porém pontual, às vendas no setor varejista. 

Portanto, o cenário de recuperação lenta e gradual da economia continua a valer, mas o ritmo de 

melhora não será ser suficiente para evitar contração do PIB no segundo trimestre. Na segunda 

metade deste ano, a atividade econômica já deverá caminhar para o terreno positivo na 

comparação das taxas interanuais. Por essas razões, mantemos as projeções de crescimento de 

2017 e 2018 em 0,2% e 1,8%, respectivamente. 

         Silvia Matos e Julio Mereb  

2. Expectativas de Empresários e Consumidores                                      

Confiança abalada pela política 

A crise política deflagrada em 17 de maio afetou os indicadores de confiança de empresas e 

consumidores, interrompendo a tendência ascendente que se desenhava desde o início do ano. 

Houve piora expressiva das expectativas e aumento da insatisfação em relação ao momento atual. 

Alguns indicadores das sondagens que não costumam ser influenciados por fatores extra 

econômicos, como o nível de utilização da capacidade industrial (NUCI), também recuaram em 

junho, mas em magnitude insuficiente para justificar o baque em quase todos os aspectos. Há 

evidências para justificar a leitura de que a queda da confiança no mês foi motivada 

principalmente pelo aumento de incerteza originado pelas denúncias contra o presidente Temer.  

                                                           
1 O indicador de condições financeiras é obtido pela 1ª componente principal de um conjunto de variáveis ligadas a crédito para 

pessoas físicas, endividamento das famílias e taxa real de juros, bem como indicadores da sondagem do consumidor da FGV/IBRE e 

prêmios de risco soberano (EMBI/CDS). 
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Tabela 2: Impacto da Crise Política no Quadro de Pessoal e nas 
Intenções de Investimentos nas Empresas 

 

            Fonte e elaboração: IBRE/FGV. 

Tabela 3: Impacto da Crise Política na Situação Financeira das 
Famílias e Decisões de Consumo 

 

            Fonte e elaboração: IBRE/FGV. 

Gráfico 3: Índices de Confiança Empresarial e do Consumidor 

(Dados padronizados e dessazonalizados, médias móveis trimestrais) 

 

            Fonte e elaboração: IBRE/FGV. 

O impacto de choques na confiança 

sobre a economia real tem sido 

fartamente reportado na literatura 

acadêmica internacional. No Brasil, 

destacam-se as evidências empíricas 

apontadas para o impacto de choques 

na confiança industrial sobre o PIB 

(Graminho, 2015) e da confiança do 

consumidor sobre o consumo das 

famílias (Campelo et. al, 2014).  

O potencial efeito deletério da 

mudança de humor de empresas e 

consumidores com a crise política 

recente é sugerido pelos resultados de 

questionamentos extraordinários incorporados à edição de junho das sondagens da FGV/IBRE. A 

enquete, reproduzida em quatro grandes setores econômicos, mostrou que 36,1% das empresas 

acreditam que a crise política afetará negativamente as decisões quanto à evolução do quadro de 

pessoal nos próximos meses. A análise 

da evolução de respostas aos quesitos 

regulares sobre perspectivas para o 

pessoal ocupado entre maio e junho 

mostra que as empresas mais sensíveis 

à crise política apresentaram uma 

probabilidade maior de alterar para 

pior suas previsões para os próximos 

meses. Isso pode significar tanto o 

adiamento de novas contratações quanto a realização de contratações em menor escala ou até 

mesmo aumento de demissões. Quesito análogo mostra que 44% das empresas preveem que a 

crise afetará negativamente os investimentos produtivos nos próximos meses. 

Entre os consumidores, quase 2/3 acreditam que as finanças familiares e o consumo serão 

afetados negativamente pela crise. Essa leitura pessimista dos acontecimentos no front político 

possui, assim como no caso das empresas, capacidade de afetar a economia. 

No entanto, esses resultados devem 

ser avaliados com cautela. Caso o 

empresariado ou os consumidores 

avaliem de forma favorável o 

desenrolar dos acontecimentos 

políticos de junho em diante, os 

efeitos sobre a economia real podem 



10 |   

 

 

Gráfico 4: Evolução da Taxa de Desemprego - PNADC (%) 

 

                                 Fontes: IBGE; Bloomberg. Elaboração: IBRE/FGV. 

ser pouco significativos ou nulos. De qualquer forma, acendem uma luz amarela em relação à 

possibilidade de que a extensão da crise política provoque paralisia do Executivo ou sustente 

manutenção de níveis elevados de incerteza, colocando em risco a já frágil recuperação 

econômica que ora se esboça no Brasil. 

          Aloisio Campelo Jr. e Viviane Seda Bittencourt 

3. Mercado de Trabalho                                      

Mercado de trabalho mais imprevisível 

O mercado de trabalho apresentou leve recuperação no segundo trimestre deste ano. O dado de 

emprego formal, mensurado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) na 

última pesquisa de junho, apresentou geração líquida de 9.821 vagas. Este resultado representa a 

terceira alta consecutiva de criação de empregos observada no ano. A taxa de desemprego 

medida pela Pesquisa Mensal por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) alcançou em maio o 

patamar de 13,3%, melhora considerável em relação aos 13,6% registrados em abril. Os dados de 

desemprego com ajuste sazonal confirmam a melhora em maio, ao apontar queda de 0,1 ponto 

percentual (pp) na taxa de desocupação, em relação ao mês imediatamente anterior. Mais 

precisamente, a medida dessazonalizada de desemprego caiu de 13,2% em abril para 13,1% em 

maio. Os resultados favoráveis da PNADC em maio e do CAGED em junho reforçam a tendência de 

melhora observada no mercado de 

trabalho brasileiro desde abril.  

Chama a atenção, nos dados dos 

últimos meses, o fato de que analistas 

de mercado têm incorrido em 

sucessivos erros em suas projeções para 

a evolução dos indicadores de emprego, 

como pode ser notado no Gráfico 4. No 

gráfico, o desemprego da PNADC 

apresentou resultados muito 

discrepantes em relação às projeções 

medianas do mercado tanto em abril 

quanto em maio. Nesses meses, os erros de previsão foram de 0,2 pp e 0,3 pp, respectivamente. 

Os erros sistemáticos (e não desprezíveis) de projeção sugerem que o desempenho do mercado 

de trabalho brasileiro está aparentemente mais imprevisível. 

Essa maior imprevisibilidade nas projeções pode ser explicada por mudanças estruturais que vem 

ocorrendo no mercado de trabalho brasileiro desde o início da atual crise econômica, tema 

analisado em detalhe na seção Em Foco deste Boletim.  
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Gráfico 5: Taxa de Desemprego 2017-18 

 

                                 Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV. 

Em função das recentes surpresas 

positivas no mercado de trabalho, 

projetamos um desemprego 

levemente menor para o último 

trimestre tanto de 2017 quanto de 

2018 em relação às nossas projeções 

anteriores. Os valores deverão se 

situar-se em 12,7% e 12,5%, 

respectivamente (Gráfico 5). Contudo, 

apesar dessas projeções um pouco 

mais favoráveis, os novos números 

não devem ser interpretados como 

indicativos de maior otimismo com o 

mercado de trabalho brasileiro.  Na verdade, percebemos as recentes surpresas positivas 

observadas no segundo trimestre de 2017 como sendo produto da maior volatilidade nos dados 

de emprego analisada na seção Em Foco. Consequentemente, as reduções inesperadas da 

desocupação registradas desde abril de 2017 não alteram nossa visão mais geral de que estamos 

diante de uma tendência de recuperação lenta e gradual do mercado de trabalho do país. 

                      Bruno Ottoni Eloy Vaz e Tiago Cabral Barreira  

4. Inflação   

Desaceleração duradoura da inflação 

Em junho, o IPCA registrou queda de -0,23%, a menor taxa de variação registrada para o mês 

desde a implantação do Plano Real. Foi também a menor taxa de variação mensal do indicador 

desde agosto de 1998, quando caiu 0,51%. Explica-se esse resultado especialmente favorável por 

quedas amplas e simultâneas de preços de alimentos, energia elétrica e gasolina. No caso dos 

alimentos, o clima, que já propiciou uma safra recorde de grãos no verão, contribui agora no 

inverno para o cultivo de hortaliças, legumes e frutas. Com o aumento da oferta desses alimentos 

in natura, os preços tiveram recuo superior a 6% em junho, taxa mais negativa do que no mesmo 

mês de outros anos. 

Afora a redução sazonal dos alimentos, foram postas em prática este ano revisões mais frequentes 

nos preços da energia elétrica e da gasolina. Transmite-se desse modo ao consumidor, 

praticamente sem defasagem, tanto as flutuações dos custos de geração de eletricidade, pelo 

acionamento de térmicas, quanto o impacto da volatilidade do câmbio e do petróleo no preço 

doméstico da gasolina. Foi a concentração de quedas que levou o IPCA a registrar a primeira taxa 

negativa desde junho de 2006. 

Ainda que dominantes, se tais efeitos fossem excluídos do cálculo – como fazem algumas medidas 

de núcleo –, a inflação de junho seria de 0,22%. Mesmo assim, não haveria enfraquecimento da 

atual tendência de desaceleração dos preços, pois bastaria que a inflação de junho fosse inferior a 
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0,35%, a variação apurada no mesmo mês de 2016, para que a taxa do IPCA em 12 meses 

alcançasse o seu décimo recuo consecutivo. Isso mostra que a desaceleração da inflação não 

decorre apenas de decisões administrativas ou da influência fortuita da agricultura. O processo é 

abrangente e já obrigou analistas e previsores a rever sucessivamente suas projeções 

inflacionárias, sempre em sentido descendente. 

A contínua reavaliação da taxa esperada para 2017, cada vez mais próxima de 3%, nos remete a 

2006. Naquele ano, o IPCA registrou alta de 3,14%, até hoje a menor desde o plano Real. A 

semelhança entre as taxas de 2017 e 2006 se verifica também em algumas das principais parcelas 

do índice geral. Alimentação no domicílio encerrou 2006 com aumento de 0,52%, após acumular 

baixa de 2,72% nos 12 meses até junho. Serviços livres recuaram de 7,22%, em dezembro de 2005, 

para 5,10%, um ano depois. A desaceleração, de mais de 2 pp em 12 meses, foi ligeiramente 

superior à esperada para 2017. Bens duráveis terminaram 2006 com variação de -1,65%. A taxa de 

monitorados ficou em 4,53%. As diferenças em relação aos números previstos para 2017 são 

inferiores a 0,5 pp.  

A similaridade com a taxa daquele momento, contudo, não é razão forte o bastante para 

assegurar a manutenção, daqui para a frente, de percentuais inflacionários compatíveis com as 

novas metas. Em outubro de 2008, quase dois anos depois de registrada a mínima do IPCA, a taxa 

havia avançado para 6,40%. Não fosse a eclosão da crise internacional, o limite superior em torno 

da meta então em vigor provavelmente teria sido ultrapassado. O aumento da inflação naquele 

período, de pouco mais de três pontos, se deu de forma crescente. Em 2007, a taxa avançou até 

4,46%, por força de pelo menos três choques agrícolas – feijão, leite e carne, que somados 

elevaram a rubrica alimentação no domicílio a 12,36%. Esse fato demonstra que, caso se repitam 

infortúnios climáticos, ainda assim teríamos condições de nos mantermos próximos às novas 

metas.  

Muito diferente foi a evolução da inflação em 2008, avançando 2 pp em dez meses. Parte desse 

aumento decorreu do inevitável contágio pela febre das commodities que antecedeu a debacle da 

economia global a partir de setembro daquele ano. Uma reprise desse movimento frenético 

parece fora de cogitação, dadas a preocupação e a vigilância dos banqueiros centrais com 

excessos financeiros. Mas o que dizer dos preços de serviços, que aceleraram de 5,61% para 7,38% 

nos dez primeiros meses de 2008? Ou dos semiduráveis, de 3,92% para 6,87%, com o câmbio em 

queda na maior parte desse período? Esses estão correlacionados ao grau de aquecimento da 

economia, muito maior naquele momento, facilitando repasses de custos aos preços finais. Evitar 

esses desvios inflacionários é o que se espera e está ao alcance do Banco Central.   

 Salomão Quadros e André Braz 

5. Política Monetária    

Os juros e a dinâmica da inflação 

O Banco Central plantou. E está colhendo. Continua plantando. E colherá ainda mais. Por certo, a 

sorte tem concorrido para o sucesso da empreitada. Em outras palavras, a partir da troca do 
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comando do BC os choques que atingiram a economia brasileira foram em geral favoráveis. Isso 

ajudou muito. Nelson Rodrigues dizia que, sem sorte, o sujeito morre atropelado por uma 

carrocinha de chicabom.   

A ajuda de fatores que independeram da ação do BC em nada diminui o mérito da política 

monetária posta em prática a partir de meados de 2016. Talvez seja até o contrário, uma vez que 

os elementos fortuitos do processo deram ao BC a oportunidade de aumentar a aposta na 

redução e na estabilidade do crescimento dos preços, não lhe faltando discernimento e disposição 

para seguir nesta direção.  

Ao tomar posse, a nova diretoria privilegiou o combate à inflação. Nos dois primeiros encontros 

do Copom optou por manter a taxa Selic. Em seguida deu início a um processo de redução, 

conduzido de modo geral em ritmo inferior ao esperado por grande parte do mercado. As 

expectativas de inflação, já em queda, cederam ainda mais. “Rédeas curtas” tem sido o princípio 

norteador do ciclo de baixa da Selic.  

Note-se que dois anos de recessão não se haviam mostrado suficientes para trazer a inflação para 

baixo – algo perfeitamente compreensível, pois, para funcionar adequadamente o sistema de 

preços de qualquer economia precisa de uma âncora, instrumento de que não dispúnhamos 

naquela época. Recessão sozinha não derruba inflação. Mas obviamente é ingrediente 

indispensável para que a taxa de crescimento dos preços diminua.  

Além da firmeza do BC e do brutal quadro recessivo, o processo de queda da inflação contou 

também com a aprovação da emenda constitucional do teto dos gastos. Não há registro histórico 

de medida tão forte no sentido de conter a despesa pública. Independentemente de sua eficácia e 

viabilidade a longo prazo, o fato concreto é que o ineditismo da decisão contribuiu enormemente 

para a ancoragem das expectativas de inflação.  

Dois outros choques foram também importantes. O do câmbio e o dos alimentos. De fato, a 

cotação do dólar veio de aproximadamente R$ 4,10 para R$ 3,10 em cerca de um ano, ajustando-

se ligeiramente para cima nos dois últimos meses. No caso dos alimentos, o ritmo de crescimento 

dos preços (em 12 meses) atingiu seu pico recente logo após a posse da nova diretoria (quase 

17,0% de alta), estando hoje em terreno negativo.  

Diante dessa combinação de fatores, a dinâmica da inflação alterou-se significativamente. Não foi 

possível prevê-la. Em mercado, os analistas têm superestimado a taxa mensal de inflação há dez 

meses. Pelo visto, até mesmo o BC se surpreendeu.   

Aproveitando a maré favorável, o que fez o BC? Articulou com o CMN a redução da meta de 

inflação para 2019, repetindo a dose para o ano seguinte. Com isso, as expectativas de inflação 

cederam ainda mais, o que dará novo impulso à queda da própria inflação.  

A principal consequência de todo esse processo é a abertura de espaço para seguir em frente com 

a flexibilização monetária, de modo um pouco mais agressivo que o anteriormente imaginado. É 
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difícil antever o que fará o BC, mas faz sentido pensar na possibilidade de 100 pontos de queda da 

Selic no final deste mês. Diante das circunstâncias, parece igualmente factível imaginar um juro 

terminal inferior a 8,5%, mas que dependerá das reações do mercado ao andamento das medidas 

de reforma e de ajuste fiscal de longo prazo daqui por diante.        

               José Júlio Senna 

6. Política Fiscal 

Mais dificuldades na política fiscal 

Os números da arrecadação tributária estão decepcionando. Mesmo com o possível resultado 

positivo em junho, o cenário é de frustração para 2017. Somada a essa preocupação pelo lado da 

receita, uma nova questão tomou o centro das preocupações fiscais recentemente: a divulgação 

da inflação em junho. 

O Novo Regime Fiscal, que estabelece um teto para os gastos primários da União, define que o 

fator de correção do limite máximo de gasto deve ser o IPCA acumulado nos últimos 12 meses 

findos em junho do ano anterior. Com a divulgação do IPCA de junho, já foi possível conhecer o 

fator de correção definitivo do limite para as despesas primária de 2018. A grande questão é que o 

IPCA no período foi de apenas 3,0%, o que significa que o espaço para o gasto primário será baixo 

– Gráfico 6. 

O dilema ocorre em função dos gastos indexados ao salário mínimo, pois estes respondem por 

mais de 50% da despesa primária total. O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), 

aprovado no dia 13/07/2017, em votação simbólica, prevê uma taxa de crescimento de 4,5% para 

o salário mínimo. Adicionalmente, os gastos com pessoal também devem pressionar o orçamento 

do próximo ano, sobretudo devido aos reajustes extraordinários concedidos em 2016.  

Como mais da metade do gasto primário tende a crescer acima do limite permitido para o teto dos 

gastos, as outras despesas devem sofrer mais com o ajuste para fins de cumprimento do Novo 

Regime Fiscal. 

É importante destacar que a meta de primário do Governo Central para 2018 será de déficit de R$ 

129 bilhões, o que tem sido visto como um objetivo apertado, considerando-se as hipóteses de 

mercado. Além disso, diferentemente deste ano em que o teto de gastos não trouxe muitas 

preocupações, em 2018 o governo terá que conviver com as duas metas apertadas. Ainda é 

prematuro aferir sobre a capacidade de o Governo cumprir o teto dos gastos para o ano que vem, 

mas já se pode dizer que o próximo exercício será desafiador para a política fiscal. 
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Gráfico 6: Teto dos Gastos para 2018 

 

Elaboração: IBRE/FGV. 

                                         Vilma da Conceição Pinto  

7. Setor Externo 

Tendências opostas nos volumes: exportações se aceleram e importações se desaceleram 

O superávit da balança comercial em junho foi de US$ 7 bilhões, o que levou a um saldo de US$ 36 

bilhões no primeiro semestre de 2017. As exportações, que estavam desacelerando em valor 

desde março, voltaram a crescer, apresentando variação de +18% entre os meses de junho de 

2016 e 2017 – mas não esperamos que esta tendência se mantenha no segundo semestre. No 

caso das importações, foi registrada a primeira queda na comparação mensal 2016/17 desde o 

início do ano: -1% (junho 2016/17). A análise dos índices de preços e volume mostra que a 

melhora das exportações foi liderada pelo volume. Já para o recuo das importações, preços e 

volume tiveram igual contribuição. Neste último caso, preocupa o recuo no volume, indicando o 

quão distantes ainda estamos de uma recuperação sustentada da economia. 

O Gráfico 7 mostra a variação mensal dos volumes exportados e importados. A desaceleração das 

importações fica nítida quando se observa a sua linha de tendência declinante. Nas exportações, a 

tendência ascendente é mais suave, mas, se considerarmos o volume exportado das commodities 

(que representam cerca de 60% do total do valor exportado), a aceleração no crescimento do 

volume a partir de abril fica mais nítida (Gráfico 8). Em contraposição, os preços das commodities, 

que cresciam a dois dígitos, passaram a se desacelerar: na comparação entre junho de 2016/17 o 

aumento foi de 2%.  
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Gráfico 8: Variação (%) Mensal nos Índices de Preço (US$)                
e Volume das Exportações das Commodities    

 
Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IBRE/FGV 

 

Gráfico 7: Variação (%) Mensal do Índice de Volume das 
Exportações e Importações 

 
Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IBRE/FGV 

O menor crescimento nos preços das commodities irá se refletir no comportamento dos termos de 

troca, que declinam desde janeiro (queda de 9% entre janeiro e junho), com exceção do mês de 

março (Gráfico 9). No entanto, em relação aos seis primeiros meses de 2016, a variação é positiva 

em todos os meses. E a alta foi de 15% na comparação do primeiro semestre de 2016 e de 2017. 

Como não se espera um novo “mini boom de commodities”, caberá ao volume exportado a 

responsabilidade de manter positiva a variação em valor. Os embarques de soja diminuem no 

segundo semestre. Assim, o volume das commodities irá depender das vendas de minério de ferro 

e petróleo e de produtos da manufatura, como os automóveis.  

Tirando surpresas como plataformas de petróleo e compras não esperadas de aviões, é provável 

que no segundo semestre as exportações em valor reduzam o seu ritmo de crescimento. 

Como mencionado, o ritmo do crescimento das importações arrefeceu. Destacamos, na análise 

seguinte, três agregados que o IBRE, através dos seus indicadores de comércio exterior divulgados 

mensalmente (ICOMEX), passou a tornar públicos no presente mês. 

O primeiro se refere ao volume das importações de bens de capital que entram na composição da 

Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) da economia brasileira. O Gráfico 10 mostra a média móvel 

trimestral dos bens de capital, que cai desde 2013, exceto pelo pico registrado em agosto de 2016. 

Observa-se no início de 2017 uma breve recuperação, mas que foi revertida a partir de março. 

Entre os meses de junho de 2016 e 2017 o índice recuou 54% e, no acumulado do ano até junho, 

14%. 
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Gráfico 10: Média Móvel Trimestral do Índice de Volume das 
Importações de Bens de Capital na Formação Bruta de Capital 

Fixo 

 
Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IBRE/FGV 

 

Gráfico 9: Média Móvel Trimestral do Índice dos Termos de 
Troca (base fixa: jan-mar12) 

 

 
Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IBRE/FGV 

O segundo se refere ao comportamento dos bens intermediários, que é um indicador do nível de 

atividade da economia. O crescimento das importações de bens intermediários registrado nos 

primeiros meses do ano suscitou dúvidas, pois não era compatível com a expansão esperada da 

economia este ano. Separamos os bens intermediários que são utilizados na agropecuária e os 

utilizados pela indústria de transformação. O crescimento da agropecuária puxou a compra de 

bens intermediários. O setor mostra um comportamento sazonal, mas com tendência de forte 

aumento a partir de meados de 2016. Na comparação do acumulado do ano até junho, o índice do 

setor agropecuário cresceu 74%. 

Os bens intermediários utilizados na indústria de transformação mostram uma ligeira recuperação 

a partir de meados de 2016. Na comparação do acumulado do ano até junho, o índice cresceu 

20%; na comparação mensal de junho, aumentou 17%. No entanto, se compararmos o resultado 

do 1º semestre de 2017 com o de 2014, o índice registra queda de 13%. Logo, o resultado do 

índice no primeiro semestre em 2017 confirma a previsão de uma melhora do PIB em relação ao 

ano de 2016, mas as compras estão inferiores em relação a 2014, quando o PIB cresceu 0,5%. A 

indústria está mais cautelosa e/ou mudou a composição das importações de intermediários. 

Em suma, os novos índices mostram que a desaceleração das importações confirma que a 

recuperação do crescimento econômico sustentado ainda está distante. Preocupa, em especial, o 

recuo nas importações de bens de capital. 

                 Lia Valls Pereira 

8. Panorama Internacional  

Economia Brasileira Ganha Tempo com Cenário Externo 

A maior surpresa na economia internacional no primeiro semestre de 2017 foi uma desinflação na 

economia americana, que retirou 1,1 ponto percentual (pp) do índice cheio ao longo de quatro 

meses consecutivos (de março até junho). O CPI (consumer price index, equivalente ao nosso 
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Gráfico 11: Dollar Index (DXY) 

 

                            Fonte: Bloomberg. Elaboração: IBRE/FGV. 

IPCA), que em fevereiro ante fevereiro de 2016 apontava inflação de 2,74%, caiu para 1,63% em 

junho.  

Tal cenário foi robusto a métricas alternativas de inflação. Para o núcleo por exclusão do CPI, a 

queda foi de 2,27% em janeiro para 1,70% em junho. O núcleo deflator do consumo das contas 

nacionais, conhecido por núcleo do PCE, que é o indicador que o Federal Reserve (Fed, Banco 

Central dos EUA) acompanha no regime de metas de inflação (a meta é de 2%), caiu de 1,78% em 

janeiro para 1,39% em maio; pelo resultado do CPI de junho, o núcleo do PCE deve apresentar 

nova retração no mesmo mês. 

Além da surpresa desinflacionária na economia americana, o primeiro semestre de 2017 também 

for marcado por uma atividade europeia surpreendente, com recuperação mais intensa do que o 

anteriormente esperado. Sob esse pano de fundo, Yellen (FED) e Draghi (ECB) fizeram dois 

pronunciamentos relevantes. Em 13 de julho, em sua prestação de contas semestral junto ao 

Congresso, Yellen afirmou que “because the neutral rate is currently quite low by historical 

standards, the federal funds rate would not have to rise all that much further to get to a neutral 

policy stance”. O mercado entendeu o recado: a trajetória de elevação da taxa básica de juros 

americana deve ser mais frouxa do que o anteriormente previsto. 

Draghi, por sua vez, revelou uma importante mudança de tom do ECB em discurso proferido ao 

final de junho. Não só reforçou o crescimento europeu mais forte no início do ano, como 

descreveu um cenário mais inflacionário no futuro – os fatores que estariam segurando a inflação 

europeia seriam transitórios e a tendência de médio prazo seria de reinflação. Ainda que a dureza 

do discurso tenha sido flexibilizada posteriormente, o sinal estava dado: juros europeus para cima, 

ainda que partindo de níveis muito deprimidos. 

A combinação dessas informações converge para um cenário bem definido. Por um lado, indicam 

um dólar mais fraco, em particular contra o euro. Por outro, sinalizam taxas de juros americanas 

mais baixas por mais tempo. Alonga-se ainda mais o já longo processo de normalização das 

condições monetárias. 

Juntando tudo, a economia 

internacional continua muito benigna 

para o Brasil. Esse fenômeno pode ser 

medido pela evolução do CDS Brasil 

de dez anos nos últimos dois meses. 

Após subir 65 pontos base (bps, na 

sigla em inglês comumente usada) 

imediatamente após o choque político 

de 18 de maio e atingir 364 bps, 

iniciou um longo processo de 

compressão do risco, recuando para 

330 bps no dia 18 de julho.   
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Gráfico 12: CDS de 10 anos Observado e Estimado pelas suas 
Componentes Internacionais (bps) 

 

                            Fontes: Bloomberg; IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV. 

Tabela 4: Decomposição da Alteração do Risco-País (p.p.) 

 

                            Fontes: Bloomberg; IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV. 

Há de se ressaltar, no entanto, que essa queda mistura os efeitos positivos da economia 

internacional com a piora política e o impasse com a dificuldade de aprovação da reforma da 

Previdência na Câmara. No Ibre, desenvolvemos uma metodologia para separar os dois efeitos. 

Estimamos o impacto dos componentes internacionais no risco Brasil por meio de quatro variáveis 

– índice do dólar ante uma cesta de moedas (DXY), índice de preços de commodities (CRB), juros 

de dez anos na economia americana e uma medida de risco internacional pelo spread dos papéis 

high yield. O resíduo entre a estimativa do risco Brasil dado pela evolução dessas quatro variáveis 

e o risco observado será a medida dos fatores domésticos no risco Brasil. 

Anteriormente ao choque político, operávamos em spread negativo, ou seja, o risco efetivamente 

observado era menor do que o estimado pelo nosso modelo. Do início do ano até o dia 17 de 

maio, a média desse spread foi de -44 bps. Do dia do choque político em diante, tivemos uma 

reversão para terreno positivo. Mais recentemente (durante o último mês), passamos a operar 

com spread positivo na casa de 20 bps: o risco-país está mais elevado do que deveria se 

considerássemos somente os fatores internacionais. 

Percebe-se no Gráfico 12 que a queda 

recente do risco-Brasil observado foi 

equivalente à queda do risco estimado, 

o que sugere a proeminência de fatores 

externos nessa dinâmica. Estimamos o 

nosso exercício de decomposição desde 

o início de julho, com marcadores nos 

dias 03 (risco: 344 bps), 11 (risco: 341 

bps) e 18 (risco: 331 bps).2 A Tabela 4 

confirma nossa intuição: a queda no 

risco pode ser inteiramente atribuída a 

fatores externos (recuo do DXY e da 

Treasury de dez anos, associada a 

aumento dos preços de commodities), 

com o resíduo interno (fatores 

domésticos) operando na direção 

contrária.  

Em conclusão, o que esse exercício 

indica é que o evento político foi 

precificado, o que não seria a intuição 

natural ao observarmos a queda do 

risco e a consequente apreciação da 

moeda. O cenário internacional 

continua benigno e paciente, mas a 

                                                           
2 No período, a moeda brasileira apreciou 4,4%, saindo de R$ 3,30/US$ para R$ 3,16/US$. 
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margem de manobra doméstica parece ser menor: se houver qualquer reversão do ambiente 

externo, câmbio e juros têm potencial para reagir fortemente aqui. 

    Livio Ribeiro e Samuel Pessôa 

9. Observatório Político 

O Fim do Presidencialismo? 

O regime presidencial brasileiro tem sofrido grandes baques recentemente. Basta lembrar que, 

em 2017, é possível que um segundo presidente seja destituído em menos de dois anos e que, ao 

longo do quadriênio 2015-2018, tenhamos três ou quatro chefes do Executivo. 

O enfraquecimento do presidencialismo não tem sido obra de um plano deliberado. Trata-se, na 

verdade, de consequência não antecipada das respostas às crises políticas sem fim que temos 

vivido desde a segunda posse de Dilma Rousseff em janeiro de 2015. O primeiro grande torpedo 

que recebeu o regime foi a votação final do afastamento de Dilma pelo Senado Federal em agosto 

de 2016. Ao contrário do que se tem dito, não foram as motivações políticas da deposição dessa 

mandatária que deram o caráter “parlamentarista” da decisão. Foi, isto sim, o fato de Dilma não 

ter perdido seus direitos políticos ao ser removida do Palácio do Planalto, tal qual acontecera com 

Fernando Collor em 1992. O que diferencia a destituição de um chefe de governo de um regime 

presidencialista daquela de um regime parlamentarista não é o móbil subjacente ao voto dado 

pelos legisladores, mas o fato de que, sob o primeiro sistema de governo, a remoção do chefe do 

Executivo por crime de responsabilidade acarreta também uma punição legal por meio da perda 

dos direitos políticos, o que não ocorre sob o parlamentarismo. Portanto, em agosto de 2016, o 

Senado brasileiro, de maneira absolutamente surpreendente, abalou um dos pilares do 

presidencialismo. 

Outro aspecto que tem caracterizado o enfraquecimento do presidencialismo é o 

reconhecimento, pelo próprio presidente Michel Temer, de que seu governo é “semiparlamentar”, 

uma expressão totalmente inusitada saída da boca de um constitucionalista e chefe de Governo 

de um regime presidencial. Cabe aqui destacar que o ex-presidente Itamar Franco, quando 

assumiu o Planalto depois da queda de Collor, afirmou que seu governo era “congressual”, em 

função da explícita busca de apoio legislativo que Itamar empreendeu incansavelmente. Note-se 

que Itamar jamais deslegitimou publicamente o presidencialismo, ainda que vários analistas e 

políticos tenham afirmado que Fernando Henrique Cardoso, seu ministro da Fazenda, se tornara 

“um primeiro-ministro informal”. 

Outro fator que tem contribuído para o enfraquecimento do presidencialismo tem sido o clamor 

por eleições presidenciais e parlamentares antecipadas por parte dos líderes dos dois principais 

“partidos presidenciais” do Brasil, o PT e o PSDB. Por que partidos presidenciais? Porque essas 

duas agremiações têm monopolizado todos os pleitos presidenciais desde 1994. Por que tal 

clamor enfraquece o presidencialismo? Porque um dos elementos essenciais desse sistema de 

governo é justamente o caráter fixo dos mandatos do presidente e dos congressistas. Pedir 
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“Diretas Já”, como tem feito Lula, ou eleições gerais antecipadas, como sugeriu Fernando 

Henrique Cardoso, é lançar um torpedo na nau presidencialista. 

De maneira complementar, vários rumores têm circulado, na imprensa, de que, em conversas 

entabuladas por líderes do PT e do PSDB a respeito de um possível acordo de união nacional, a 

adoção do parlamentarismo seria o tema central. Ou seja, se isso for verdade, significa que os dois 

partidos presidenciais já conspiram para o fim do presidencialismo. 

Por último, se Temer for removido do Palácio do Planalto para responder a um processo por crime 

de corrupção passiva perante o Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Maia, presidente da Câmara 

dos Deputados, ascenderá à chefia do Poder Executivo sem que seu nome tenha constado da 

chapa eleitoral vitoriosa nas eleições de outubro de 2014. Se Temer for condenado e perder 

definitivamente o mandato, o Congresso escolherá o novo presidente da República, o qual, 

provavelmente, será o próprio Maia. A seleção indireta do presidente, ainda que prevista pela 

Constituição, será mais um torpedo a atingir o já avariado casco da nau presidencialista. 

Em suma, para aqueles que desde 1985 – quando foi criada a Comissão Arinos, passando pela 

Assembleia Nacional Constituinte de 1987-88 e chegando ao plebiscito de 1993 sobre a forma e o 

sistema de governo – têm militado pela substituição do nosso atual presidencialismo puro pelo 

parlamentarismo puro ou pelo semipresidencialismo, do tipo francês ou português, as condições 

políticas encontram-se cada vez mais maduras para que o desejo se transforme em realidade. Essa 

transformação dependerá de dois fatores cruciais: uma decisão ainda a ser tomada pelo Supremo 

Tribunal Federal, sobre se o Congresso pode, sem recurso a um plebiscito, alterar o sistema de 

governo; e de um acordo muito bem amarrado entre os todos os grandes partidos em defesa do 

fim do presidencialismo puro, passo que não foi dado durante a campanha que precedeu o 

plebiscito de 21 de abril de 1993, tendo tido um impacto relevante na derrota da proposta da 

Frente Parlamentarista Ulysses Guimarães. 

Para que saiamos da depressão causada pelo atual noticiário político-policial, é fundamental que 

se comece a discutir seriamente o sistema de governo mais adequado para o novo Brasil que 

certamente nascerá das urnas de outubro de 2018. 

         Octavio Amorim Neto - Professor da EBAPE/FGV 

10. Em Foco IBRE: Crise altera estrutura do mercado de trabalho 

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) do segundo trimestre 

deste ano apontam descolamento entre os resultados de desemprego observados e as projeções 

de mercado.  A taxa de desemprego da PNADC registrou 13,3% em maio, um descolamento de 0,3 

ponto percentual (pp) com relação à estimativa do mês, de 13,6%. O mesmo erro ocorreu em 

abril, quando o dado observado de desemprego alcançou 13,8%, contra expectativa de 13,6% 

(descolamento de 0,2 pp).  
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Gráfico 13: Estrutura do Mercado de Trabalho                                                  
(em Proporção da PO Total) 

 

                            Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: IBRE/FGV 

Gráfico 15: Baixa Correlação entre Atividade e População 
Ocupada Não-Formal - (AsA em %) 

 
Fontes: PNADC (IBGE); Monitor do PIB (IBRE/FGV).                           

Elaboração: IBRE/FGV 

 

Gráfico 14: Alta Correlação entre Atividade e População 
Ocupada Formal - (AsA em %) 

 
Fontes: PNADC (IBGE); Monitor do PIB (IBRE/FGV).                           

Elaboração: IBRE/FGV 

Nesta seção exporemos nossa 

interpretação desse descolamento. 

Acreditamos que a principal causa para os 

erros está em mudanças estruturais do 

mercado de trabalho brasileiro desde o 

início da crise econômica, em meados de 

2014. Essas mudanças têm afetado a 

dinâmica recente do mercado de trabalho, 

contribuindo para maior instabilidade e 

imprevisibilidade no comportamento da 

taxa de desemprego. 

Mais especificamente, percebemos duas 

mudanças estruturais que poderiam explicar o aumento na volatilidade dos indicadores de 

desemprego. O primeiro fator gerador de instabilidades é o crescimento da informalidade na 

economia, como pode ser visto no Gráfico 13. Desde o início da atual recessão, as contínuas 

demissões de empregados com carteira assinada levaram a uma perda de participação da 

População Ocupada Formal (PO Formal). Concomitantemente, houve aumento na participação da 

População Ocupada Não Formal (PO Não Formal).  

Integram a PO Não Formal os trabalhadores sem carteira e os trabalhadores por conta própria. 

Este último vínculo, em particular, depende mais da decisão pessoal e espontânea de trabalhar 

(como acontece com o vendedor ambulante), e menos das condições econômicas, que são 

determinantes para a criação de vagas formais. Com isso, a PO Não Formal tende a apresentar 

comportamento mais imprevisível e menos correlacionado com a atividade do que a PO Formal, 

como podemos observar nos Gráficos 14 e 15. Nota-se que a variação da PO Formal acompanha 

razoavelmente bem as variações de atividade do PIB (Gráfico 14).  Em contrapartida, a PO Não 

Formal pode não somente seguir uma direção contrária à variação do PIB (Gráfico 15) durante 

certos momentos (fato observado entre 2015 e 2016), como tende a apresentar oscilações 

percentuais mais fortes.  
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Gráfico 16: Decompondo as Variações na População 
Ocupada (AsA em Valor Absoluto) 

 

                            Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: IBRE/FGV 

Paralelamente ao crescimento na proporção da PO Não Formal, observa-se a ocorrência de um 

segundo fator gerador de instabilidade: o crescimento do número de pessoas insatisfeitas com a 

sua condição no mercado de trabalho. Este grupo é constituído não somente por trabalhadores da 

População Desocupada (PD), como também por uma parcela da População Não Economicamente 

Ativa (PNEA) e por um subconjunto da PO. Por um lado, a parcela insatisfeita da PNEA é composta 

exclusivamente pelos indivíduos desalentados, definidos como pessoas que não realizaram busca 

efetiva por trabalho, mas se encontravam disponíveis para trabalhar. Por outro lado, os 

insatisfeitos da PO são os indivíduos subempregados por insuficiência de horas, definidos como 

pessoas que gostariam de ampliar a extensão da sua jornada de trabalho. O aumento do total de 

pessoas insatisfeitas na economia tende a gerar crescentes instabilidades nas variações da PO, PD 

e PNEA. Isso se deve ao fato de que, dado o maior contingente de um “exército de reserva” 

insatisfeito, à espera de um mercado de trabalho mais favorável, cresce o fluxo de entrada e saída 

de pessoas que transitam entre aquelas três categorias.  

Nos últimos meses, esse maior fluxo de pessoas transitando entre as três categorias mencionadas 

acima tem se refletido, em particular, na maior saída de pessoas insatisfeitas da PD e PNEA para a 

PO Não Formal. Tipicamente, essas pessoas insatisfeitas, incapazes de se estabilizar em uma 

ocupação formalizada, têm buscado o trabalho esporádico na PO Não Formal como um remédio 

temporário para sua situação desfavorável no mercado de trabalho. É exatamente esse ingresso 

esporádico de indivíduos na PO Não Formal, em um contexto de informalidade cada vez mais 

relevante em termos de sua participação no emprego total, que tem explicado as recentes 

oscilações da taxa de desocupação. Mais precisamente, no período de março a maio deste ano, 

houve grande entrada de pessoas na PO 

Não Formal, resultando em aumento 

expressivo da PO Total (Gráfico 16). Esse 

crescimento mais elevado da PO Total foi o 

principal responsável pela queda na taxa de 

desemprego da PNADC, que recuou de 

13,7% para 13,3% entre março e maio. Caso 

não houvesse aceleração da PO Não Formal 

nos meses em questão, ou seja, mantida 

sua variação constante no nível observado 

em março (-604 mil), o resultado final de 

desemprego teria sido um número mais 

elevado, situando-se em 13,7% em maio. 

Em resumo, as últimas divulgações da PNADC têm apresentado um descolamento entre os 

resultados observados e as projeções de mercado. Muito deste descolamento é produto de 

mudanças estruturais no mercado de trabalho brasileiro, caracterizadas pelo crescente grau de 

informalidade e o aumento do “exército de reserva” de indivíduos insatisfeitos. O crescimento do 

número de indivíduos nesses dois grupos (informais e insatisfeitos), que possuem um elevado 

fluxo de entrada e saída, contribui para observarmos um comportamento cada vez mais volátil e 
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imprevisível do desemprego. É possível que os indicadores do mercado de trabalho continuem 

apresentando grandes flutuações nos próximos meses, alternando entre fortes altas e reduções 

expressivas. Contudo, apesar desses ruídos, reiteramos nossa projeção de tendência de gradual 

retomada do emprego, que virá acompanhada de lenta queda do desemprego, até o final de 2018. 

Essa tendência de queda do desemprego será gradual porque a recuperação da atividade deverá 

ocorrer em marcha lenta. 

Bruno Ottoni Eloy Vaz e Tiago Cabral Barreira 
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