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Uma janela de oportunidade 

Finalmente vieram a público os detalhes da proposta de reforma da Previdência do governo 
Bolsonaro, que em 20 de fevereiro aportou no Congresso Nacional. Trata-se de uma proposta 
abrangente, com alterações de regras de contribuição e aposentadoria para todos os tipos de 
trabalhadores, e ambiciosa, com uma meta de resultado fiscal de R$ 1,165 trilhão no primeiro 
decênio após sua implantação. 

A confirmação de que o governo de fato busca uma reforma com essas características – de 
abrangência e, principalmente, impacto fiscal – deverá ser bem recebida pelos agentes 
econômicos, ajudando a fortalecer o processo de recuperação da confiança de consumidores e 
empresários. Ainda que sozinha tal reforma seja insuficiente para restabelecer o equilíbrio das 
contas primárias do setor público, se aprovada ela levará a nova queda de juros e à aceleração 
do crescimento, que também vão contribuir para promover o ajuste fiscal. 

O início da tramitação legislativa da reforma da Previdência se dá na esteira da melhora 
generalizada observada no último mês no quadro externo, em especial para os países 
emergentes. Dessa forma, mesmo em um contexto de menor crescimento mundial, a 
sinalização de manutenção das taxas de juros nos EUA por um tempo prolongado, assim como 
os sinais de posturas mais acomodatícias dos BCs na área do euro e na China, tem contribuído 
para uma melhora nas condições financeiras. Ao mesmo tempo, a política de estímulos na China 
e a perspectiva de um acordo comercial entre este país e os EUA reduziram os riscos de uma 
desaceleração mais forte da economia mundial, que provavelmente levaria a uma valorização 
do dólar e seria ruim para os países emergentes. 

A melhora no cenário externo para os emergentes tem favorecido os preços dos ativos destes 
países, notando-se uma valorização das suas moedas frente ao dólar, queda dos rendimentos 
dos títulos de renda fixa e altas significativas das ações. No Brasil, em particular, houve nova 
rodada de queda do risco país, medido pelo CDS de 5 anos, que passou de cerca de 210 na 
última semana de dezembro para uma média de 169 pontos na semana de 11 a 15 de fevereiro.  

A leitura que o mercado fizer sobre a tramitação da reforma da Previdência no Congresso, em 
especial na Câmara dos Deputados, pode reforçar ou estancar esse processo. No próximo par 
de meses, porém, será difícil aferir para onde o Congresso conduzirá a reforma: o intervalo de 
possibilidades permanece muito amplo e, portanto, também o que a reforma significará em 
termos de ajuste fiscal. Possivelmente as únicas (quase) certezas que se tem agora são que (i) 
alguns dos itens da reforma devem ser abandonados no Congresso, reduzindo seu impacto 
fiscal, mas, por outro lado, (ii) algo deve ser aprovado e este algo deve ter um impacto fiscal tão 
grande ou maior que a reforma Temer aprovada na Comissão Especial da Câmara. Isso significa 
um impacto em dez anos entre cerca de R$ 450 bilhões e R$ 1,1 trilhão. 

Assim, pelo menos no resto deste primeiro trimestre, o mais provável é que o cenário externo 
continue sendo o principal determinante dos preços dos ativos brasileiros e, por meio destes, 
da recuperação dos indicadores de confiança. Nesse sentido, é importante ressaltar que os 
próximos capítulos do quadro internacional não parecem muito animadores, em parte por 
conta do elevado risco político, mas também porque o crescimento mundial está em trajetória 
de desaceleração que pode surpreender negativamente. A pergunta atual é se estamos 
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passando por um período de suavização em sua dinâmica de crescimento ou se há algum risco 
de recessão nos países desenvolvidos. 

Nos EUA, por enquanto, a perspectiva é de desaceleração, mas ainda deve mostrar um patamar 
de crescimento mais próximo de 2% este ano, após crescer quase 3% em 2018. Já na Europa a 
fraqueza do crescimento continua, pois recentemente o PIB das maiores economias da região 
apresentou um desempenho muito inferior às expectativas. A zona do euro cresceu 1,8% em 
2018, ante 2,4% em 2017, e os indicadores apontam perda de dinamismo ao longo do ano. Essa 
desaceleração pode ser explicada por fatores temporários, como a redução das exportações, a 
piora nas condições financeiras na Itália, as alterações na regulação do setor automobilístico na 
Alemanha, entre outras turbulências políticas. Porém, há ainda muita incerteza na região, e não 
é esperada recuperação das exportações no curto prazo. Além disso, os indicadores divulgados 
no início do ano também corroboram um cenário de maior fraqueza econômica em 2019. 

Nesse contexto, de melhora nas condições financeiras globais, mas com riscos à frente, não 
temos tempo a perder, pois os desafios domésticos são hercúleos. Internamente, a história 
também ensina que, no seu início, os governos contam com prestígio e apoio político que é 
fundamental para viabilizar a aprovação das reformas, mas que este período é curto e acaba 
abruptamente. Há uma janela de oportunidade para se aprovar a reforma da Previdência e 
garantir domesticamente a continuidade das condições favoráveis à retomada do crescimento 
e à queda do desemprego. 

E a reforma da Previdência não exaure o rol de desafios. Em primeiro lugar, haverá quase 
certamente a necessidade de outras medidas na área fiscal, não apenas em nível federal, mas 
também subnacional, pois a grande maioria dos Estados está quebrada. Adicionalmente, 
precisamos avançar com uma longa agenda de reformas de melhora do ambiente de negócios, 
que permita aumento da produtividade e do ritmo de crescimento da economia de forma 
consistente, sem pressionar a inflação. Essa agenda é ampla e complexa, pois inclui reforma 
tributária, redução de subsídios públicos e abertura comercial, entre outras medidas que o 
governo já anunciou almejar. 

Enquanto isso, o desempenho da economia continua a frustrar as expectativas. No quarto 
trimestre de 2019, o PIB deve ter crescido apenas 0,1% em relação ao trimestre anterior, 
levando a uma alta de apenas 1,1% em 2018, ante previsão anterior de 1,3%. Para 2019, 
revisamos a nossa projeção de crescimento da economia, de 2,3% para 2,1%, devido à piora do 
desempenho da agropecuária, ao menor carry over de 2018, de apenas 0,4%, e ao fraco 
desempenho da indústria no início do ano. Uma projeção mais baixa, mas mesmo assim 
desafiadora: um crescimento de 2,1% no ano exigirá uma expansão média de 0,6% por 
trimestre, o dobro da registrada no ano passado.  

De fato, para crescermos a taxas mais elevadas, temos que superar os desafios fiscais e elevar 
os ganhos de produtividade da economia.   

No mais, um resumo desta edição do Boletim Macro IBRE inclui os seguintes destaques: 

1. A seção sobre atividade ressalta que os indicadores da atividade econômica exibiram 
acentuada desaceleração no último mês do ano passado, frustrando mais uma vez as 
expectativas do mercado e do IBRE. O descompasso entre serviços e indústria caracterizou o 
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último trimestre de 2018. Projetamos que tenha havido crescimento positivo da agropecuária 
e dos serviços, enquanto a indústria deve ter encerrado o ano com queda de 0,9% AsA, por 
conta da intensa desaceleração da indústria de transformação e da construção civil. Tendo em 
vista os indicadores relativos ao último trimestre de 2018, estimamos ligeira alta do PIB de 0,1% 
TsT (+1,1% AsA) para o quarto trimestre, levando o crescimento de 2018 para 1,1%. Para 2019, 
nosso cenário base é de expansão do PIB de 2,1%. (Seção 1) 

 

2. Nas sondagens, o ano de 2019 começou bem para os índices de confiança, que 
avançaram, alcançando níveis próximos à neutralidade (100 pontos). A Indústria finalmente 
tem dado sinais de melhora, após destoar dos outros segmentos entre setembro e dezembro 
passados. Quanto aos consumidores, apesar de a situação econômica geral atingir níveis 
recordes em janeiro, isto deve ser absorvido com cautela, devido ao baixo ímpeto para compras 
de bens duráveis. Em síntese, o retorno do otimismo empresarial e das famílias, após quase 
cinco anos, é uma ótima notícia, mas precisará ser acompanhado de agora em diante por efetiva 
recuperação da economia e do mercado de trabalho, além da confirmação das reformas 
prometidas pelo governo, que garantirão também a redução da incerteza e darão maior fôlego 
e credibilidade à nova administração. (Seção 2)  

 

3. Na seção sobre mercado de trabalho, a expectativa para o registro de geração de 
emprego formal, CAGED, de janeiro é de saldo positivo de 90 mil vagas. Essa projeção está em 
nível com o mês anterior, em termos dessazonalizados. Já a taxa de desemprego no trimestre 
terminado em dezembro foi de 11,6%, pouco acima do esperado, representando estabilidade 
em relação ao mês anterior na série dessazonalizada. Espera-se que, em 2019, o indicador feche 
com média de 12,0%, uma queda abaixo da registrada no ano anterior, apesar do maior 
crescimento esperado do PIB. Esse aparente paradoxo se deve ao grande volume de 
subocupados e desalentados, que sustentaram parte da queda da taxa de desemprego em 
2018, e, este ano, vão pressioná-la para cima, conforme aumenta a demanda por trabalho. 
(Seção 3)   

   

4. A seção sobre inflação aponta que essa segue bem-comportada, mas o IPA/FGV já 
registra aumento nos preços de bens de investimento e bens duráveis. Com a taxa de câmbio 
estável desde outubro, tais aumentos podem anunciar aquecimento da atividade. No entanto, 
mesmo que a demanda aumente, abrindo espaço para repasses ao consumidor, essa pressão, 
ainda de pequena magnitude, não ameaçará o cumprimento da meta de inflação, permitindo 
que a taxa Selic seja mantida em 6,5% até o final do ano. (Seção 4) 

 

5. Na seção sobre política monetária, nosso analista destaca que, recentemente, nos 
mercados financeiros, cresceram as apostas de que o Banco Central promoverá certa redução 
adicional da taxa Selic. Examinando os últimos documentos oficiais do BC, nosso analista conclui 
pela inexistência de sinais de que a autoridade monetária pretenda ser menos rigorosa no 
tocante a seguir os preceitos básicos do regime de inflation targeting, e de que considere 
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reduzir a taxa Selic no horizonte previsível. Por conseguinte, mantemos nossa previsão de 
estabilidade da taxa Selic pelo menos pela maior parte de 2019. (Seção 5)    

 

6. Na seção sobre contas públicas, discute-se o resultado da arrecadação das receitas 
administradas pela RFB, que mostra, em um primeiro olhar, situação muito ruim. Contudo, 
quando decompomos a arrecadação por tipo de tributo e tentamos compreender os 
determinantes de tal queda, observamos que a mesma se deve a receitas extraordinárias que 
ocorreram em janeiro de 2018 e que não se repetiram no início deste ano. Excluindo esses 
fatores extraordinários, a arrecadação teve alta de 3,1%, contra queda de 0,7%, caso eles sejam 
considerados. (Seção 6) 

 

7. A seção sobre setor externo inicia chamando atenção para o efeito das plataformas de 
petróleo na balança comercial de janeiro de 2019. Com as plataformas, o saldo comercial foi de 
US$ 2,2 bilhões, contra um saldo de US$ 3 bilhões sem as plataformas. O texto analisa como a 
inclusão ou não das plataformas afeta os resultados em termos de valor e volume das 
exportações e importações. Em seguida, são analisados os principais riscos da guerra comercial 
entre a China e os Estados Unidos para o Brasil, que vão além da possível desaceleração do 
comércio mundial. Chama-se atenção para o fato de que, na mesa de negociações, os chineses 
já mostraram que podem conceder preferências de acesso a mercados para os Estados Unidos 
no setor de agropecuária. O Brasil é concorrente dos Estados Unidos no mercado de soja e 
frango. O tema da desaceleração global é ressaltado em relação aos seus possíveis impactos 
negativos nos termos de troca, que já vinham caindo em 2018 e dependem principalmente das 
commodities, no caso do Brasil, supondo estabilidade nos preços de importações. (Seção 7) 

 

8. Na seção internacional, observa-se a desaceleração da zona do euro, que em 2018 
cresceu 1,8%, frente a expansão de 2,4% em 2017. Além disso, os índices PMI, tanto de indústria 
quanto de serviços, também mostraram desaceleração em janeiro, o que pode ser explicado 
pelo mau desempenho das exportações no terceiro trimestre de 2018, que por sua vez pode 
ser indicativo de que a guerra comercial reduziu o comércio internacional. As maiores 
economias apresentam problemas mais específicos, como o movimento dos “coletes amarelos” 
na França, mas este parece ter sido revertido com um pacote fiscal, reversão da elevação do 
preço da gasolina e o cansaço da mobilização. A Itália, que enfrenta recessão causada pelo 
aumento dos prêmios de risco da dívida soberana, teve o déficit primário para o orçamento de 
2019 reduzido. Por outro lado, outros países menores da zona do euro tiveram melhor 
desempenho. Há grandes chances de que haja impulso fiscal na Alemanha e na França que, 
somado à queda do preço da gasolina, pode contribuir para a recuperação no segundo 
semestre. (Seção 8) 

 

9. E, por fim, a seção Em Foco, de autoria de Lívio Ribeiro, discute os riscos e desafios para 
a economia chinesa em 2019. (Seção 9) 

          Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos 
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1. Atividade Econômica                                                                                                                                                                                    

Atividade econômica desacelera em dezembro 

Os indicadores de atividade 

econômica exibiram acentuada 

desaceleração no último mês do ano 

passado, decepcionando mais uma 

vez as expectativas do mercado e do 

IBRE. O comércio varejista ampliado 

cresceu apenas 1,8% AsA em 

dezembro. Ao que tudo indica, o 

principal fator influenciador do 

crescimento tímido naquele mês foi a 

antecipação das compras de fim de 

ano realizadas durante a Black Friday, 

em novembro. A indústria, por sua 

vez, seguiu em trajetória de queda, 

encerrando o último mês do ano com 

retração de 3,6% AsA. O descompasso 

entre serviços e indústria caracterizou 

o último trimestre de 2018. As 

pesquisas do IBGE mostraram que, 

enquanto o comércio varejista 

apresentou taxas robustas de 

crescimento, da ordem de 4,4% na 

comparação com o mesmo trimestre de 2017, a indústria de transformação encolheu 2,0%.  

Tendo em vista os indicadores relativos ao último trimestre de 2018, estimamos ligeira alta do 

PIB de 0,1% TsT (+1,1% AsA) para o quarto trimestre, levando o crescimento do ano passado 

para 1,1% (Tabela 1). Para 2019, finalmente, nosso cenário base é de crescimento do PIB de 

2,1%.  

Pelo lado da oferta, esperamos crescimento positivo no quarto trimestre da agropecuária e dos 

serviços, ao passo que a indústria deve ter encerrado o ano com queda de 0,9% AsA (-0,6% TsT), 

puxada pela intensa desaceleração da indústria de transformação e da construção civil.  

Uma breve análise da Pesquisa Industrial Mensal (PIM-PF) mostra que a indústria brasileira 

sofreu forte redução do ímpeto de crescimento ao longo do ano passado. Nos quatro primeiros 

meses do ano, a indústria de transformação exibia ótima performance, crescendo 5,4% em 

relação ao mesmo período de 2017. No entanto, de maio a dezembro o setor chegou a acumular 

perdas de 0,8% na mesma base de comparação. Conforme destacado no Boletim Macro do mês 

passado, esse segundo momento da indústria pode ser explicado por um conjunto de fatores. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tabela 1: PIB: Projeções 

 

Fonte e Elaboração: IBRE/FGV 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Dentre eles, destacam-se a greve dos 

caminhoneiros em maio, a crise 

econômica da Argentina e a incerteza 

política e eleitoral que se intensificou 

ao longo do ano. A construção civil, 

outro destaque negativo do setor 

industrial, deve ter encerrado 2018 

com retração de 2,4%, sendo o quinto 

ano consecutivo de queda. 

No lado da demanda, projetamos 

crescimento do investimento no 

quarto trimestre de 2,5% AsA (-2,9% 

TsT), utilizando em nossos cálculos as 

importações de bens de capital que incluem plataformas de petróleo; ao desconsiderá-las, a 

alta do investimento cai para apenas 0,1% AsA (-4,6% TsT). A discrepância nas projeções decorre 

da importação de plataformas em novembro, como mostram os dados do ICOMEX ilustrados 

no Gráfico 1. Sendo assim, ao incorporar plataformas de petróleo, o investimento cresceria 

4,0% em 2018 e 4,6% em 2019, ao passo que, ao desconsiderá-las, o crescimento seria de 2,1% 

no ano passado e 3,7% este ano. 

O principal risco em nosso cenário para 2019 está associado à trajetória futura da indústria, 

tendo em vista a grave situação econômica da Argentina, importante parceiro comercial não só 

no setor automotivo, mas de diversos bens manufaturados. A Tabela 2 exibe a participação dos 

principais produtos exportados do Brasil para a Argentina. Dentre eles, além dos veículos, 

destacam-se máquinas e equipamento, produtos químicos e metalúrgicos. É notável também a 

significativa redução da participação de veículos automotores, reboques e carroceiras nas 

exportações brasileiras para a Argentina na comparação entre 2017 e 2018, especificamente 

nos meses correspondentes à desaceleração da indústria.  

Outros riscos em nosso cenário deste ano abrangem a implementação da agenda de reformas 

fiscais, a escalada da guerra comercial entre Estados Unidos e China, bem como os já 

conhecidos gargalos de oferta de energia que podem dificultar a retomada mais robusta do 

crescimento nos próximos anos. 

Gráfico 1: Importações de Bens de Capital                            
(taxa de crescimento interanual) 

 

Fonte: ICOMEX. Elaboração: IBRE/FGV. 
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                  Silvia Matos e Luana Miranda 

2. Expectativas de Empresários e Consumidores 

Fortalecimento da Confiança 

O ano de 2019 começou bem para os 

índices de confiança, que avançaram, 

alcançando níveis próximos à 

neutralidade (100 pontos). O Índice de 

Confiança Empresarial (ICE) fechou 

janeiro em 98,0 pontos e o Índice de 

Confiança do Consumidor (ICC) em 

96,6 pontos. Embora favoráveis, esses 

resultados devem ser lidos com certa 

cautela, uma vez que a distância entre 

os indicadores que captam 

expectativas (IE) e os que medem a 

satisfação com a situação atual (ISA) 

continua aumentando. 

Em janeiro, a alta da confiança foi novamente determinada pelos indicadores de expectativas, 

que se consolidam em patamar sinalizador de otimismo. Enquanto isso, a percepção em relação 

à situação atual, tanto por parte de empresários quanto de consumidores, continuou rateando, 

como um reflexo de uma demanda ainda fraca, da incerteza econômica elevada e das 

Gráfico 2: Índices de Confiança Empresarial e 
Consumidor (Dados dessazonalizados e padronizados) 

 

Fonte e elaboração: IBRE/FGV. 

Tabela 2: Exportações Brasileiras para a Argentina por Setores da Atividade                                   
(proporção em relação ao total) 

 

Fonte: MDIC. Elaboração: IBRE/FGV. 
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dificuldades das famílias em alcançar equilíbrio financeiro com um mercado de trabalho 

desaquecido.  

Entre os setores produtivos, considerando-se a evolução dos índices em médias trimestrais, a 

confiança continua subindo mais rapidamente no Comércio e em Serviços (avanço médio de 3 

pontos por mês) do que na Indústria de Transformação e na Construção (em torno de 1 ponto 

ao mês). O ISA Empresarial recuou 0,1 ponto em janeiro, para 90,9 pontos, enquanto o IE 

Empresarial subiu 1,7 ponto, para 104,5 pontos. A distância entre eles, de 13,6 pontos, é a maior 

desde dezembro de 2016, quando as expectativas avançavam sob o impacto do impeachment 

de abril daquele ano, enquanto a economia ainda estava em recessão.  

Os destaques do mês são a Construção e a Transformação. A primeira no sentido negativo, por 

continuar sendo o menos animado entre os quatro grandes setores pesquisados pelas 

sondagens do FGV/IBRE. Em janeiro, registrou estabilidade da confiança e piora das 

expectativas. Já a Indústria finalmente deu sinais de melhora, após destoar dos outros 

segmentos entre setembro e dezembro passados, quando observou quedas da confiança e do 

nível de utilização. Além do primeiro avanço, em médias trimestrais, desde abril de 2018, o 

resultado da Sondagem Industrial de janeiro trouxe boas novas para alguns dos setores que 

mais sofreram no ano passado: o Automobilístico, que amargou em 2018 fortes quedas das 

exportações para a Argentina; e a indústria de Alimentos, com uma demanda interna fraca e 

desaceleração de exportações. Juntos a Informática e eletrônicos, esses segmentos respondem 

por 55% da alta do ICI de janeiro.  

As expectativas do consumidor em relação à evolução da situação econômica geral atingiram 

níveis recordes em janeiro, refletindo em parte o efeito-base fortemente depreciado. Uma 

confirmação de que esse dado deve ser absorvido com cautela é o fato de que, apesar disso, o 

indicador de ímpeto para compras de bens duráveis continua baixo em termos históricos, 

mesmo após trajetória positiva dos últimos dois meses – um aparente reflexo dos níveis ainda 

elevados de incerteza econômica e da situação financeira pouco confortável.  

Em síntese, o retorno do otimismo empresarial e das famílias após quase cinco anos é uma 

ótima notícia, mas precisará ser acompanhado de agora em diante por uma efetiva recuperação 

da economia e do trabalho, além da confirmação das reformas prometidas pelo governo, que 

garantirão também a redução da incerteza e darão maior fôlego e credibilidade à nova 

administração. 

       Aloisio Campelo Jr. e Viviane Seda Bittencourt 
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3. Mercado de Trabalho                                      

Queda no desemprego perderá ritmo devido à alta subutilização    

A taxa de desemprego da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) do 

trimestre findo em dezembro registrou o nível de 11,6%, uma queda de 0,1 ponto percentual 

(p.p.) em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. O resultado foi 0,2 p.p. acima do 

projetado pelo Ibre/FGV e pela mediana dos analistas. Com ajuste sazonal, houve estabilidade 

com viés de alta em relação ao mês anterior (Gráfico 3). O rendimento habitual do trabalho, 

por sua vez, cresceu em termos reais 0,6% no trimestre terminado em dezembro, em relação 

ao mesmo período do ano anterior. 

A geração de emprego formal, medida pelo 

Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED), após a surpresa 

positiva de dezembro, com saldo de -334 

mil vagas (acima dos -345 mil estimados 

pelo Ibre), está projetada para saldo líquido 

em janeiro de 90 mil vagas. 

Dessazonalizado, esse número representa 

uma geração de 70 mil empregos formais, 

em linha com o mês anterior no mesmo 

critéiro. No acumulado de 2019, a projeção 

é que haja um saldo líquido de 629 mil 

(excluindo os admitidos e desligados 

registrados fora do prazo), a maior geração 

líquida de empregos formais desde 2013.  

O Ibre/FGV espera que a taxa de 

desemprego da PNAD Contínua no 

primeiro trimestre fique em 12,1% com 

ajuste sazonal, tendo uma média de 12,1% 

no ano. A se confirmar esse resultado, a 

queda em 2019 será 0,2 p.p., um resultado 

abaixo do registrado em 2018, de queda de 

0,4 p.p.. A razão pela qual se espera uma 

redução mais lenta da taxa de desemprego, 

apesar da economia com crescimento mais 

acelerado, foi o elevado papel do aumento 

dos desalentados e subocupados no 

período anterior, contrabalanceando o 

aumento do número de empregados, como mostra a Tabela 3.  

Gráfico 3: Taxa de Desemprego 2017-19 (%) 

 

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

Gráfico 4: Saldo CAGED 

 

Fonte: CAGED (MTE). Elaboração: IBRE/FGV. 
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Como se vê pela Tabela 3, o 

crescimento dos desalentados e dos 

subocupados explicou mais de 60% de 

todo o aumento da população em 

idade ativa em 2018, com exceção do 

último trimestre, no qual 

correspondeu a 53%. Devido a esse 

processo, a “taxa de desemprego 

ampliada”, que inclui os subocupados 

no numerador e os desalentados no 

numerador e denominador (além 

daqueles que não estavam disponíveis 

para trabalhar), permanece 

praticamente estável desde 2017, no 

alto nível de 24%. Conforme, portanto, a demanda por trabalho cresça com uma maior 

atividade, a oferta pode reagir por redução do desalento ou aumento do número de horas 

trabalhadas dos já ocupados, o que pressionaria a taxa de desemprego geral para cima.    

             Daniel Duque 

4. Inflação   

Inflação comportada, mas com sinais de aquecimento da atividade 

O primeiro trimestre sempre foi um período de inflação mais alta. Nesta época do ano, é comum 
aparecerem pressões inflacionárias provenientes de choques de oferta sazonais (alimentos in 

Tabela 3: Peso dos componentes do Mercado de Trabalho para o crescimento da População em Idade 
para Trabalhar 

 

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

Gráfico 5: Taxa de Desemprego Geral e Ampliada 
(Ajustada Sazonalmente) 

 

Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: IBRE/FGV. 
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natura), de aumento de preços administrados (passagens de ônibus) e de despesas com 
educação (mensalidades escolares).  

Todavia, apesar de tais pressões permanecerem presentes no IPCA, a magnitude de seus 
movimentos vem se reduzindo nos últimos anos. Em 2017, sob efeito da crise econômica, a taxa 
acumulada no primeiro trimestre não superou a casa de 1%. No ano seguinte, mesmo com a 
expectativa de crescimento mais expressivo, a taxa acumulada foi de 0,70% e, para 2019, apesar 
da expectativa de aquecimento mais consistente da atividade, a taxa acumulada não deve 
chegar a 1%. 

Apesar disso, não se pode dizer que os fatores inflacionários típicos do primeiro trimestre não 
estejam presentes, pois os aumentos percebidos nos preços dos alimentos in natura são 
compatíveis com os desafios climáticos da estação. Adicionalmente, transporte público e cursos 
regulares também influenciarão o resultado do IPCA de fevereiro.  

No entanto, o resultado do IPCA de janeiro (0,32%) corrobora a expectativa de inflação baixa 
no final do primeiro trimestre. Ao mesmo tempo, o Monitor da Inflação antecipa que fevereiro 
registrará inflação de magnitude semelhante à observada em janeiro, mesmo sob o efeito do 
aumento de preços de produtos e serviços relevantes. 

Apesar de tais pressões, o resultado esperado para o IPCA no primeiro trimestre continua 
compatível com inflação abaixo da meta no final de 2019. Ademais, quatro dos cinco principais 
grupos do IPCA apresentam taxa em 12 meses abaixo de 4,25%: bens não duráveis (3,05%), 
bens semiduráveis (0,95%), bens duráveis (1,80%) e serviços livres (3,71%). Apenas preços 
monitorados, que acumulam alta de 6,02% nos últimos 12 meses, ultrapassam a meta de 
inflação neste momento e continuam a exercer maior pressão sobre o IPCA. Mesmo assim, o 
viés da taxa desse grupo é de baixa, pois espera-se aumento menor nas tarifas de energia em 
2019. 

Já o Índice de Preços ao Produtor da FGV (IPA) acumula alta em 12 meses de 7,92%. Ainda que 
se encontre em patamar muito acima da inflação ao consumidor, o que se explica pela 
desvalorização cambial acumulada nos últimos 12 meses, o índice segue em arrefecimento. O 
IPA/FGV tende a se aproximar do IPCA já no final do primeiro semestre, podendo, inclusive, 
fechar o ano com taxa acumulada abaixo da meta de inflação. 

Em que pese o cenário favorável para a inflação ao produtor e ao consumidor, parece que o 
IPA/FGV começa a detectar sinais de aquecimento da atividade. Os bens de investimento, que 
subiram 8,88% em 2018, continuam a registrar elevação da taxa acumulada em 12 meses, 
mesmo diante da atual estabilidade da taxa de câmbio, o que pode ser indício de algum 
aquecimento à vista. Entre os bens de investimento que seguem em aceleração, figuram 
máquinas para colheita (13,38%), veículos pesados (11,56%) e equipamentos para indústria 
alimentar e de bebidas (9,30%). 

O indício de aquecimento da atividade também está presente entre os bens finais do IPA, 
principalmente eletrodomésticos (linha branca), entre os quais se observa efeito semelhante 
ao apurado para bens de investimento. Os preços de lavadoras (16,13%), refrigeradores (7,08%) 
e fogões (5,21%), por exemplo, seguem em aceleração no IPA, anunciando que a aparente 
melhora da atividade econômica pode favorecer repasses para o IPCA. 
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Se o aumento da demanda for o motor desse movimento, logo será possível perceber os efeitos 
do aquecimento no mercado de trabalho. Porém, ainda não deve ainda comprometer a meta 
de inflação, ou promover alguma alteração na perspectiva da taxa Selic, que deverá permanecer 
em 6,5% por todo o ano. 

            André Braz 

5. Política Monetária    

Sobre a possibilidade de queda da taxa Selic 

Diante do modesto desempenho recente da economia brasileira, que se recupera lentamente 
do grave quadro recessivo experimentado entre o segundo trimestre de 2014 e o quarto de 
2016, e do bom comportamento recente das taxas correntes de inflação, muitos analistas e 
participantes de mercado imaginam que, em algum momento, o Banco Central poderá adotar 
medida que amplie o grau de acomodação monetária ora em vigor. Ou seja, que o BC possa 
promover nova (ou novas) redução da taxa Selic.  

Estaria o BC propenso a agir dessa maneira? Um exame minimamente cauteloso dos 
comunicados e relatórios do Banco Central permite que se tenha uma boa ideia acerca da 
resposta a essa pergunta.  

Regime de metas de inflação é sinônimo de regime de metas de projeção de inflação. A ideia 
aqui é que, de modo geral, os bancos centrais têm mais controle sobre as projeções de inflação 
do que sobre a inflação propriamente dita.  

Em seus comunicados e relatórios, o BC costuma repetir que passos futuros da política 
monetária dependem sempre da atividade econômica, das projeções de inflação (sempre as do 
próprio BC) e do balanço de riscos.  

Na situação atual, a atividade econômica e as projeções de inflação (números um pouco abaixo 
ou nas metas para 2019 e 2020) recomendam política acomodatícia, não residindo aqui 
qualquer base para o BC optar por nova redução da taxa Selic. Mais importante, talvez, no 
momento, seja ressaltar o julgamento do BC, reiterado na reunião do Copom de 06 de fevereiro, 
no sentido de que o balanço de riscos ainda se mostra desfavorável para a inflação.  

No campo externo, reduziram-se os riscos associados à normalização da política de juros nos 
EUA, mas, por outro lado, aumentaram os riscos associados à desaceleração da economia 
global. No terreno interno, permanece a possibilidade de frustração com as reformas de que o 
país tanto precisa. Esse balanço de risco fornece uma espécie de viés da política.  

Por certo, caberia indagar se faria sentido o BC eventualmente promover uma queda da Selic 
sem antes anunciar alguma alteração em seu balanço de riscos. Em tese isso é possível, desde, 
evidentemente, que eventos capazes de justificar tal movimento se superponham e exibam 
dimensão muito expressiva. Mas é muito pouco provável. Se for para alterar a política, o mais 
normal seria primeiro modificar a visão oficial acerca do balanço de riscos (desde que haja 
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razões objetivas para isto, obviamente), no sentido de sinalizar equilíbrio, e somente na reunião 
seguinte anunciar queda da Selic.  

De qualquer modo, a nosso ver, o cenário mais provável não é esse. Na medida em que o 
principal fator de risco externo passou a estar associado à desaceleração da economia mundial, 
faz-se preciso aguardar ainda um bom tempo até sabermos a real dimensão deste processo. 
Ademais, no terreno doméstico, a reforma da Previdência e outros ajustes de natureza fiscal, 
de que a economia tanto necessita, ainda se encontram no campo dos debates. E, a nosso ver, 
banqueiros centrais devem evitar fazer apostas e tomar como assegurados eventos que 
simplesmente apresentam boa perspectiva.  

Em suma, não há qualquer sinal de que o BC pretenda ser menos rigoroso no tocante a seguir 
os preceitos básicos do regime de inflation targeting. E de que pretenda reduzir a taxa Selic, no 
horizonte previsível. Por conseguinte, mantemos nossa previsão de estabilidade da Selic pelo 
menos pela maior parte de 2019. 

                                                José Júlio Senna 

6. Política Fiscal 

 Desempenho recente da arrecadação federal 

Os resultados da arrecadação das receitas federais de janeiro de 2019 sinalizam, à primeira 

vista, um cenário não muito animador. A arrecadação das receitas federais caiu 0,7% no 

primeiro mês do ano, na comparação com janeiro de 2018. Em termos de volume, a 

arrecadação se situou em R$ 160,4 bilhões. Contudo, esse resultado carrega características 

importantes que justificam o mau desempenho, e revelam uma leitura mais positiva.  

A arrecadação dos impostos e das contribuições administradas pela Secretaria da Receita 

Federal (RFB) apresentou recuo de 2,1% na comparação de janeiro contra janeiro. Essa queda 

ficou concentrada na arrecadação das demais receitas federais, que caiu 77,63% em termos 

reais em janeiro de 2019, contra o mesmo mês de 2018. Contudo, essa queda tem um efeito 

base muito significativo, pois em janeiro de 2018 houve arrecadação extraordinária relativa ao 

Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) (Lei 13.496/17), na modalidade de 

pagamentos à vista. Isto correspondeu a uma arrecadação de R$ 8,2 bilhões constantes em 

janeiro de 2018, contra apenas R$ 0,5 bilhão em janeiro deste ano. 

Se não fosse esse fator, as receitas administradas pela RFB teriam crescido 3,1% em termos 

reais na comparação entre janeiro de 2019 e 2018. Claramente, é possível observar que o mau 

desempenho se deve a uma receita extraordinária que ocorreu no passado e não se repetiu 

este ano. 

Outro tributo de grande importância para a arrecadação das receitas federais são as 

contribuições previdenciárias. Essa contribuição vem sofrendo com os reflexos do mercado de 

trabalho, além de ter influências negativas dos elevados volumes de desonerações que recaem 
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sobre esta rubrica. Assim, considerando a antecipação das receitas com contribuições 

previdenciárias, tem-se um resultado de queda de 1,78% em termos reais, na comparação de 

janeiro contra janeiro.  

Tirando esses fatores, os demais itens de receita ou tiveram leve queda ou cresceram. Nesse 

sentido, o destaque segue para os tributos administrados por outros órgãos, cujo crescimento 

foi de 27,51%. Esse resultado se deve ao aumento dos royalties e das participações especiais, 

fruto do aumento do preço do petróleo e da desvalorização cambial. 

Também contribuiu positivamente, para o desempenho das receitas federais, a arrecadação do 

Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

(CSLL), cujo crescimento foi de 7,7% em cada um dos tributos. 

Dessa forma, apesar de o resultado vir aparentemente ruim – queda real 0,7% para arrecadação 

total e de -2,1% para as receitas administradas apenas pela RFB –, uma leitura mais atenta 

revela uma tendência de melhora da arrecadação. 

                                    Vilma Pinto  

7. Setor Externo 

A guerra comercial e alguns riscos para a balança comercial em 2019 

O primeiro ponto a ressaltar não é 
exatamente um risco, mas um alerta 
para análises dos resultados da balança 
comercial. O efeito das plataformas de 
petróleo se fez presente nos resultados 
de janeiro do saldo comercial, que foi 
de US$ 2,2 bilhões. Se retirarmos as 
plataformas de petróleo das 
exportações e das importações, o saldo 
passa para US$ 3 bilhões. Com as 
plataformas, o crescimento em valor 
das importações entre os meses de 
janeiro de 2018 e 2019 foi de 15,4% e, 
sem as plataformas, de 0,7%. Nas 
exportações, os resultados são de 
aumento de 9,1% e de 1,5% com e sem as plataformas, respectivamente (Gráfico 6). O maior 
efeito, portanto, foi nas importações, que, em volume cresceram 11,2% e, sem as plataformas, 
recuaram em 2,9%. O recuo é um sinal de um menor nível de atividade na comparação entre 
2018 e 2019. O que é confirmado com a queda do volume de bens intermediários utilizados na 
indústria de transformação em 5,2% (jan2018/19). 

Gráfico 6: Variação (%) das Exportações (E) e 
Importações (I): Janeiro 2018/2019 

 

Fonte: ICOMEX/FGV/IBRE e Balança Comercial. Elaboração: IBRE/FGV. 
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O primeiro risco está associado aos efeitos da guerra comercial entre os Estados Unidos e a 
China. Em 2018, algumas análises destacaram que o Brasil estaria obtendo ganhos com essa 
guerra, em especial no caso da soja. As vendas para a China aumentaram 35% e o país asiático 
absorveu 82% do total das vendas brasileiras. Chamamos atenção em boletins anteriores que, 
por trás desse ganho, estava um risco maior: a guerra entre os dois países desencadearia onda 
protecionista que levaria a uma desaceleração do comércio mundial. Uma observação 
compartilhada pelos principais organismos multilaterais e confirmada no início de janeiro, 
quando a diretora-gerente do FMI anunciou a revisão para baixo do crescimento da economia 
mundial (3,5%) esperado para 2019. Citou, entre as principais razões, a guerra comercial.  

No entanto, os efeitos para o Brasil não se esgotam num cenário de desaceleração da demanda 
mundial. Em dezembro, China e Estados Unidos negociaram uma trégua em relação aos 
aumentos de tarifas que começariam em janeiro e foram adiados para março. Nessa 
negociação, os chineses, através de suas empresas estatais, anunciaram compras de soja dos 
Estados Unidos, que estavam suspensas. Era esperado que as negociações avançassem em 
janeiro, mas a resistência da China em fazer concessões na área de propriedade intelectual 
levou a que novas negociações só sejam iniciadas quando estiver próximo o fim da trégua. O 
que esse episódio mostra? Na barganha entre China e Estados Unidos, conceder preferências 
para os Estados Unidos no setor de agropecuária não é problema para a China. Nesse jogo, o 
Brasil perde e logo aparece a importância de se manter boas relações com o governo chinês. 

Um novo produto que pode entrar na mesa de negociação são as exportações de carne de 
frango. A China estabeleceu uma taxa antidumping que pode chegar a 32,4%, incidente sobre 
as importações oriundas do Brasil. Um total de 14 empresas fizeram acordos de preços (negocia 
o aumento do preço no lugar da cobrança do antidumping), entre elas os maiores frigoríficos. 
As exportações de frangos oriundas dos Estados Unidos estão proibidas na China desde 2015. 
Logo, esse seria um possível candidato para a mesa de negociações.  

O segundo risco se refere ao efeito 
China nos termos de troca. O Gráfico 7 
mostra a média móvel trimestral do 
índice dos termos de troca. Observa-se 
que a partir do final de 2017, a 
tendência é de queda e esta se acentua 
no segundo semestre de 2018. A China 
é a principal demandante das 
commodities brasileiras, que explicam 
cerca de 65/70% dos preços de 
exportação do Brasil. O FMI projeta 
uma desaceleração da economia 
chinesa de 6,8% para 6,2% entre 2018 
e 2019. O efeito nos preços do anúncio 
da Vale de um corte de 10% na 
produção de minério de ferro ainda 

Gráfico 7: Média Móvel Trimestral do Índice dos Termos 
de Troca 

 

Fonte e elaboração: IBRE/FGV. 



 

 
17 

Boletim Macro    

Fevereiro de 2019 

está num terreno de incertezas. Em adição, o governo chinês tem salientado que tem como 
objetivo reduzir os custos de produção da siderurgia e, logo, aumentos de preços acentuados 
não seriam bem-vindos. Ademais, não está totalmente claro como o desastre de Brumadinho 
irá afetar as negociações da Vale no mercado mundial. O Modelo IBRE, divulgado no Boletim 
Macro de dezembro de 2018, projetou um recuo de 6% nos termos de troca em 2019. Se a 
China crescer menos do que o projetado, o recuo poderá ser maior.  

Por último, a compensação de um menor crescimento das exportações de commodities por 
manufaturas é dificultada não só pela desaceleração da economia mundial, mas pelo 
desempenho esperado dos principais mercados para o Brasil. O PIB da Argentina deverá recuar 
com a adoção das medidas de ajuste do pacote com o FMI. A participação do país nas 
exportações brasileiras caiu de 7,1% para 3,7% entre janeiro de 2018 e 2019. Houve recuo de 
44% nas vendas para o mercado argentino, sendo de 56% a queda dos automóveis. O principal 
mercado de manufaturas, no momento atual, é os Estados Unidos. Entre os meses de janeiro 
de 2018/19, foi registrado aumento de 2,1% nas exportações, sendo destaques produtos de 
siderurgia (+48%) e peças e turbinas de aviões (295%). É um resultado positivo e é provável que 
o comércio intraindústria do setor aeronáutico cresça com a compra de parte da Embraer pela 
Boeing. No entanto, também se espera desaceleração do crescimento da economia 
estadunidense e o país não substitui a Argentina nas compras de automóveis, que são um dos 
principais produtos de exportação das manufaturas brasileiras. 

Temos superávit na balança comercial, mas as condições no mercado internacional apontam 
um sinal de alerta, por enquanto de risco médio. 

                Lia Baker Valls Pereira 

8. Panorama Internacional  

Europa: Desaceleração com estabilização na margem 

Após 2017, em que a zona do euro surpreendeu positivamente e cresceu 1 ponto percentual a 

mais do que se imaginava um semestre antes, o ano de 2018 registrou forte desaceleração, 

principalmente no segundo semestre. Depois de crescer 2,4% em 2017, a zona do euro fechou 

2018 em 1,8%. 

De fato, os índices PMI (Manufacturing Purchasing Managers), tanto da indústria quanto dos 

serviços, apontaram desaceleração. Na indústria, de um pico de 60,6 em dezembro de 2017 

(números acima de 50 apontam expansão), o PMI caiu para 50,5 em janeiro de 2019, última 

observação disponível. Os serviços não ficaram atrás e, de um máximo de 58,0 em janeiro de 

2018, o PMI caiu para 51,2 na leitura de dezembro e de janeiro últimos. 

Fatores conjunturais e estruturais explicam a desaceleração. O mau desempenho no terceiro 

trimestre de 2018 das exportações, que deve ser parcialmente revertido no quarto trimestre, 

explica uma parte. Talvez já seja sinal da redução do comércio internacional, fruto da guerra 

comercial. 
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O Gráfico 8 mostra a associação do 

crescimento da zona do euro e do 

comércio internacional. Nota-se a 

forte associação da zona do euro com 

o comércio mundial e a parada que 

ocorreu no terceiro trimestre. 

Há problemas específicos aos países 

maiores: o movimento dos “coletes 

amarelos”, na França; problemas na 

Volkswagen na Alemanha, com 

mudança de padrão ambiental para a 

indústria; e a recessão italiana, fruto 

do aumento dos prêmios de risco da 

dívida soberana e seus impactos em 

toda a concessão de crédito. A falta de 

compromisso com a responsabilidade fiscal – aparentemente revertida em parte – do atual 

gabinete italiano (formado pela improvável união da Liga Norte, de extrema-direita, com o 

partido de esquerda do humorista Beto Grillo) produziu a alta nos prêmios de risco da dívida 

soberana italiana. Esses prêmios maiores contaminaram o custo da concessão de crédito ao 

setor privado em geral, agravando a desaceleração. 

Na França, Macron parece reverter o sucesso inicial dos “coletes” com um pacote fiscal, 

reversão de algumas medidas (como elevação do preço da gasolina – a queda do petróleo 

ajudou bastante) e o cansaço com a continuada mobilização. O movimento dos coletes 

amarelos tem perdido unidade. Na Itália, houve recuo parcial da postura hostil à 

responsabilidade fiscal, e o déficit primário para o orçamento de 2019 foi reduzido. 

Por outro lado, diversos países menores da zona do euro – Espanha, Portugal e Grécia, por 

exemplo – têm apresentado desempenho melhor. 

Provavelmente haverá no segundo semestre um aumento do impulso fiscal na Alemanha e na 

França. Adicionalmente, a queda do preço da gasolina terá impacto positivo sobre a renda e, 

portanto, sobre o consumo. Assim, deve haver recuperação do crescimento no segundo 

semestre. 

Se o desenho do ano passado foi um primeiro semestre mais forte e um segundo semestre 

fraco, o deste ano deve ser a imagem especular de 2017. Segundo as estimativas da Bloomberg, 

a zona do euro fechará 2019 com crescimento de 1,4%.  

Como os cálculos situam o PIB potencial na casa de 1,0%, tudo indica que o mercado de trabalho 

continuará a melhorar, mesmo que bem lentamente. 

                                                                                                                      Samuel Pessôa 

Gráfico 8: Taxa de Crescimento (Trimestre Ante o 
Trimestre Imediatamente Anterior) da União Monetária 

do Euro e do Comércio Internacional (%) 

 

Fontes: CPB World Trade Monitor; Eurostat. Elaboração: IBRE/FGV. 
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9. Em Foco IBRE: Riscos e desafios deste “ano do Porco” 

O ano de 2018 foi desafiador para a China: desaceleração do crescimento em meio a pressões 
externas, menor dinamismo interno e um sem número de medidas anticíclicas. Acreditamos 
que 2019 tende a ser menos intenso, ainda que possa evoluir de forma binária. No cenário 
central, os ventos externos se acalmam, as políticas já implementadas surtem efeito e a 
economia pousa suavemente. No cenário alternativo, os ventos externos pioram, o governo 
amplia os estímulos e consegue manter taxas de expansão relativamente elevadas, ao custo do 
aumento de desequilíbrios estruturais. São inúmeros os riscos e desafios deste “ano do Porco”, 
que pode acabar “com cara de cão”. 

De acordo com o calendário lunar chinês, o dia 05 de fevereiro de 2019 abriu o ano 4717. Para 
os supersticiosos chineses, foi um alívio. Depois do ano do Cão, naturalmente exaustivo e cheio 
de mudanças, entramos no ano do Porco: período menos tenso, mais reflexivo e de 
planejamento, encerrando o ciclo zodíaco de 12 anos e abrindo caminho para um novo período, 
idealmente próspero, que se inicia em 2020. 

De fato, 2018 (4716 para os chineses) não deixou muita saudade. O crescimento de 6,6% foi o 
mais baixo desde 1991, com o último trimestre mostrando desaceleração adicional do PIB para 
6,4% YoY. O menor momentum na virada do ano foi ainda mais marcante em dados de alta 
frequência como produção industrial, lucros empresariais, vendas no varejo e métricas 
qualitativas como o PMI – inclusive com vazamento desta fraqueza para o início de 2019. 

Como sempre ocorre em momentos de desaceleração do crescimento chinês, começaram a 
emergir contestações a respeito da qualidade dos dados oficiais. Ainda que a discussão de 
“pouso forçado” não esteja particularmente em moda, multiplicam-se estudos que sugerem 
ritmo de expansão menos intenso do que o reportado – ainda que o rigor técnico de muitas 
destas estimativas não pareça ser maior do que o das (contestadas) estatísticas oficiais. 

Ao observarmos os detalhes do PIB e dos dados de alta frequência durante o ano passado, 
alguns pontos ficam claros. Do lado positivo, a transição estrutural do perfil de crescimento 
chinês se manteve, com proeminência dos serviços como motor da expansão, maior 
contribuição relativa do consumo (privado + público), contínuo ajuste dos setores em 
sobreoferta (com destaque para a siderurgia), migração de empregos para o setor de serviços 
e contínuo (e intenso) ataque aos riscos financeiros (em especial no shadow banking). 

Do lado negativo, a participação relativa de serviços e indústria no PIB está estagnada desde 
2016, indicando que o ritmo da reforma estrutural arrefeceu. Os dados de alta frequência 
mostraram desaceleração relevante do crescimento real do varejo, passando a andar pari passu 
à produção industrial depois de anos de expansão mais intensa. Os indicadores de lucratividade 
e faturamento empresarial reduziram-se fortemente, certos setores enfrentam severas 
restrições de acesso ao crédito e há evidências, cada vez mais claras, de preocupação com os 
níveis de emprego e renda. 
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É importante lembrar que todo esse cenário também está relacionado aos fortes ventos 
externos “de proa” observados durante 2018, combinando guerra comercial, oposição 
estratégica ao plano China 2025 (de elevação da China na cadeia de valor, com investimentos e 
subsídios maciços a setores de ponta e a segmentos empresarias específicos), ataque aberto a 
certas empresas (com destaque ao ocorrido no setor de tecnologia, especificamente ZTE e 
Huawei) e mudanças nas condições de liquidez (e crescimento) globais.  

Ainda que parte da desaceleração tenha sido induzida por políticas estritamente domésticas – 
por exemplo, os vetores de transição do modelo, ajuste de sobreoferta e ataque ao shadow 
banking, em nada foram motivados pelo cenário externo –, é inegável que o mundo se tornou 
mais inóspito, e para a China em particular. O ano do Cão certamente foi complicado, e, ao 
menos por enquanto, o ano do Porco continua não dando refresco. 

Em meio a todas essas pressões, o governo chinês não está parado. Desde meados de 2018, 
uma pletora de políticas públicas nos campos monetário, fiscal e parafiscal tem sido 
implementada para, ao menos, disciplinar o processo de desaceleração. Os dados do último 
trimestre do ano passado já trazem evidências de recuperação em certos setores: a “Velha 
China” ligada à indústria pesada e aos investimentos imobiliários tem tido desempenho melhor 
do que a “Nova China” ligada aos serviços e ao consumo.  

Com as defasagens naturais entre as políticas e seus efeitos, é de se esperar mais sustentação 
à economia no decorrer do primeiro semestre de 2019 – se não afastando, pelo menos 
mitigando temores de uma desaceleração descoordenada e eventualmente ainda mais forte. 

Obviamente, tudo isso não será sem desafios e emoções: há questões relevantes no 
faturamento da indústria de base, na desaceleração do varejo, nas vendas do mercado 
imobiliário e na moderação de certos preços da economia, com especial destaque para os ativos 
imobiliários e para a inflação ao consumidor. É impossível não reconhecer que a demanda 
interna arrefeceu, o que é bem distinto de argumentar que a economia chinesa entrou em 
trajetória de colapso.  

Tanto a economia como a sociedade chinesa estão em acelerada transformação. Sob este 
prisma, as políticas de estímulo governamental são (e devem ser) distintas das ocorridas em 
eventos anteriores. Isso inclui tamanho do estímulo, estratégia de atuação, instrumentos 
utilizados e resultados obtidos – comparações com eventos contracíclicos anteriores podem ser 
perigosas.  

O atual ciclo de estímulos chinês é, de fato, recheado de novidades. Os exemplos são múltiplos. 
No crédito, o ajuste agregado foi mantido, deslocando fortemente a parcela do shadow 
banking, mas passamos a observar preocupação com a provisão de liquidez, não só para os 
setores sob restrição de crédito como para toda a economia. No monetário, o PBoC cortou 
depósitos compulsórios e desenhou políticas para melhorar o perfil patrimonial dos grandes 
bancos – com o benefício de, eventualmente, retroalimentar a concessão de crédito bancário.  

Já no fiscal, claramente o objetivo de redução do déficit primário foi abandonado, mas agora 
com expansão muito mais pelo corte de receitas (corte de impostos, novos subsídios e mais 
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desonerações) do que pelo aumento das despesas. Por fim, nesse novo cardápio de ações é 
especialmente interessante o recente foco na manutenção do emprego, embutindo, ao mesmo 
tempo, o desejo de manter a renda disponível para consumo/serviços (afinal, este é o maior 
setor da economia atualmente) e uma preocupação (crescente e já não tão implícita) em 
diminuir pontos de atrito político e social. Há riscos que conseguimos mapear, e outros, talvez 
até maiores, que evoluem nas sombras. 

Em dito isso tudo, quais são as perspectivas para 2019? Este ano trará bom agouro e menos 
tensão, como esperam os crentes no milenar horóscopo chinês?  

Acreditamos que o cenário tende a evoluir de forma binária – o que, por si, já diminuiu as 
esperanças de pouca volatilidade. Em nosso cenário-base, a questão comercial nos bens é 
minimamente resolvida, ainda que mantendo as pressões de fundo (tecnologia, propriedade 
intelectual e indústria 4.0) em uma guerra fria – não só contra os EUA – sem prazo para acabar.  

As medidas de estímulo já implementadas e seus ajustes finos (no futuro) fazem 
progressivamente mais efeito, o que ficará mais claro até o final deste semestre. A 
desaceleração do crescimento “estanca” (mas não se reverte) com ajustes adicionais nos 
compulsórios, expansão fiscal moderada, cortes de impostos para empresas e famílias, ajustes 
no custo de capital e explícita preocupação com os níveis de emprego.  

As taxas básicas de juros são mantidas e a transição do modelo econômico continua de lado. 
Os desequilíbrios estruturais não são resolvidos, eventualmente até crescendo, ainda que em 
velocidade que possa ser “suportável”. Esse é um cenário de “pouso suave”, com o crescimento 
diminuindo, de forma tão gentil quanto possível, para 6,3% em 2019 e para as cercanias de 
6,0% em 2020.  

No cenário alternativo, a guerra comercial não se resolve e, pior, fica mais aberta, com novas 
frentes de batalha e novos atores (não necessariamente contra a China, mas certamente em 
oposição aos EUA). Isso gera efeitos relevantes sobre o comércio internacional, o crescimento 
e os mercados financeiros globais, embaralhando (de novo) as discussões de juros e moedas.  

Afetada por esses “ventos de fora”, a demanda interna chinesa passaria a sofrer com recuo da 
confiança, retração do mercado acionário e diminuição mais intensa da rentabilidade 
empresarial. Produção industrial, indicadores de consumo e métricas de emprego começariam 
a apontar de forma mais clara para baixo, empurrando o governo a uma atuação mais enérgica 
na defesa do crescimento e da própria estabilidade (econômica, política e social) do país.  

Qualquer tentativa de manutenção da transição estrutural seria deixada de lado e o Politburo 
partiria para amplas políticas de estímulo. Perder-se-ia o pudor: para além dos já citados, os 
estímulos incluiriam corte nas taxas de juros (não só básicos como também de empréstimos), 
expansão dos dispêndios, mais linhas especiais de crédito e mais políticas parafiscais verticais. 
Tudo isso em paralelo ao reforço dos mecanismos de controle, econômicos (por exemplo, na 
conta capital), sociais e políticos. Nesse cenário, crescimento iria a 6,0% (ou um pouco menos) 
em 2019 e a algo entre 5,5% e 6,0% em 2020 – não é “pouso forçado”, mas ao custo de enorme 
estímulo e de piora estrutural. 
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Em conclusão, atribuímos uma probabilidade de 70% para o cenário-base. Se, por um lado, 
esperamos uma evolução da economia relativamente controlada durante o ano (ainda que com 
solavancos), por outro lado reconhecemos que a probabilidade de “sinistro” está longe de ser 
baixa. Mais importante, muitos dos riscos levantados, em especial os externos, não estão sob 
estrito controle chinês.  

Não é jogo ganho; este ano do Porco pode acabar tendo “uma cara de cão”. 

Livio Ribeiro                               

Revisão Editorial do Boletim Macro IBRE: Fernando Dantas 
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