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A Recessão Econômica e o Impasse Político
Ao longo do último mês assistimos à sensível piora dos quadros econômico e político. Dificilmente
se poderia argumentar que são processos independentes. De fato, a avaliação de que a recessão
se aprofunda vem acompanhada do reconhecimento de que não estamos conseguindo propor
uma solução política para o impasse que, pelo menos, indique melhoras a médio prazo. No curto
prazo, as cartas na mesa não deixam dúvidas de que o quadro neste ano — e, provavelmente, no
próximo, — é de gravíssimas dificuldades.
Começando pelo nível de atividade, a piora nas perspectivas para 2015 está traduzida nas quedas
de 0,8% e 0,6% do PIB projetadas para o terceiro e quarto trimestres, respectivamente (variações
dessazonalizadas). Com isso, a previsão de decréscimo do PIB para o ano como um todo foi
reavaliada, chegando-se à expectativa de uma contração de 3%. A atividade continuará em queda
no próximo ano, com retração prevista de -2,1%, dos quais dois terços (-1,4%) resultam do efeito
de carregamento estatístico. Tanto quanto nos é possível prever, portanto, o cenário para o
próximo ano (ainda) é de uma contração do PIB menos pronunciada na margem (-0,2% ao
trimestre, em média), mas não de recuperação.
O que estará por trás de desempenho tão ruim? Quanto dos resultados previstos, e dos já
registrados, é fruto de expectativas negativas de empresas e consumidores, amparadas pela
combinação de acirramento da inflação, rápida e forte desvalorização cambial, juros reais
elevados e dificuldade de propor um acerto amplo e duradouro para a principal fonte de
desequilíbrio atual, o desajuste fiscal? Por que tem sido tão difícil se chegar a um conjunto de
propostas de ajuste ao qual o Congresso se mostre menos resistente (mais cortes de despesa e
subsídios, menos aumento da carga tributária)? Por que não constam da agenda medidas
estruturais com o poder de induzir mudanças nas expectativas dos agentes econômicos, ao
colocar um freio de médio/longo prazo para a expansão contínua e acelerada do gasto público
corrente? Quais seriam os traços gerais de uma agenda fiscal capaz de permitir mudanças no
quadro econômico, afinada com as visões prevalecentes no Executivo e no Legislativo, sem
ruptura institucional grave?
Essas são perguntas de difícil resposta, e não seria este o espaço para avaliar quais inciativas
seriam capazes de impedir a continuidade da caminhada para uma situação ainda pior do que a
atual. É possível, no entanto, mostrar, no âmbito do econômico, quais variáveis têm sido mais
claramente associadas ao atual estado de coisas, e como chegamos até ele.
Pelo lado dos setores, o colapso se deve, principalmente, no desempenho da indústria de
transformação e da construção. Secundariamente, nos serviços, especialmente naqueles com
vínculo mais imediato com as atividades industriais citadas: comércio e transportes. As fontes de
dinamismo, por sua vez, estão concentradas na agropecuária e indústria extrativa mineral. Mas,
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como são atividades com pequeno peso no total, seu efeito é bastante limitado para permitir uma
recuperação.
Pelo lado da demanda, destaca-se a forte queda prevista no investimento fixo, tanto neste quanto
no próximo ano. Com quedas menos fortes, mas expressivas para o tamanho do agregado,
aparecem o consumo das famílias e, obviamente, dado o ajuste fiscal (qualquer que se consiga
fazer), o do governo. A única fonte de dinamismo virá das exportações líquidas. Mas aqui,
também, o efeito será limitado pelo pequeno grau de abertura da economia brasileira, que faz
com que um eventual dinamismo exportador derivado da desvalorização cambial tenha pouco
impacto sobre o nível de atividade agregado.
Pelo lado da política econômica, e iniciando pelo fiscal, uma das principais fontes do impasse está
nas despesas fortemente resistentes à baixa, face a uma arrecadação que despenca a olhos vistos:
em parte como reflexo da recessão, a arrecadação acumulada nos oito primeiros meses deste ano
apresentou queda real de 3,7% frente ao mesmo período do ano passado, ao passo que as
despesas cresceram 0,4% numa comparação similar (acumulado janeiro-julho). Com isso, pioram
as perspectivas de resultado fiscal e agrava-se o efeito sobre as expectativas. Como é conhecido,
estas já são muito ruins e apontam para aumentos na dívida bruta do governo geral.
Nesse contexto, é importante especular sobre qual seria a reação dos agentes no caso de piora
adicional — ou de não melhora — do quadro fiscal, dada sua possibilidade de influenciar a
avaliação da nossa economia pelas agências de classificação de risco. Uma consequência provável
seria a desvalorização cambial que se seguiria pela perda de confiança e fuga de capitais, mesmo
com o resultado em conta corrente mantendo sua trajetória de rápido ajuste. Mas até que ponto
poderia avançar uma “desvalorização controlada” — isto é, que não provocasse uma parada
súbita — sem uma saída ainda mais tumultuada para todos os agentes? E, nessa catastrófica
eventualidade, como seria o day after? Novamente, são especulações no limite do possível, para
as quais não temos resposta pronta.
Dito isso, alguns destaques desta edição do Boletim incluem:
(i) No que diz respeito à evolução do nível de atividade, mostramos que as contrações da indústria
e dos serviços estão associadas à redução do crédito, aos efeitos recessivos da desvalorização
cambial e à piora do mercado de trabalho. Por ser influenciada pelo crédito para bens duráveis e
investimento, a atividade industrial deve recuar novamente no próximo ano. Sendo o crédito um
dos principais determinantes do consumo total, a evolução recente dos juros sugere a
continuidade da contração do consumo das famílias nos próximos trimestres. Esse movimento
afeta especialmente o setor automobilístico, implicando contrações adicionais da produção
industrial. A desvalorização cambial, por sua vez, eleva substancialmente os custos de
investimentos e compromete a situação patrimonial das empresas, grande número das quais têm
dívida indexada ao dólar. (Seção 1)
(ii) Em relação às expectativas, a queda adicional dos índices de confiança do IBRE no terceiro
trimestre reflete, entre outras coisas, a intensificação da queda do PIB no período em uma base de
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comparação interanual. Além da deterioração do ambiente econômico, os sucessivos recordes
negativos de confiança refletem a persistência de tensões no ambiente político, que adicionam
incertezas e levam empresas e consumidores a adotarem posturas ainda mais cautelosas. Estas,
por sua vez, realimentam o processo de desaceleração. (Seção 2)
(iii) Os vetores de desaceleração econômica, particularmente na construção civil e nos serviços,
continuarão a enfraquecer o mercado de trabalho. Isso já aparece na PNAD Contínua do segundo
trimestre deste ano. Nosso analista, no entanto, destaca que, apesar disso, a variação interanual
da renda real passou a ser positiva do primeiro para o segundo trimestre deste ano. Ainda assim,
sua previsão é que a renda real do trabalho recue 2,2% em 2015. (Seção 3)
(iv) A seção dedicada à análise da inflação ocupa-se dos possíveis impactos da desvalorização
cambial sobre os preços internos. Ela conclui afirmando que o repasse cambial acumulado a partir
de julho no IPCA se dará de maneira mais lenta e talvez mais espaçada no tempo do que foi
observado em episódio semelhante em 2014. Com isso, o repasse para o IPCA neste ano será
possivelmente pequeno e, em boa medida, compensado por quedas maiores do que antes
esperadas nos preços de alimentos in natura em agosto e setembro. Mas a crônica do repasse não
termina aqui, pois as pressões de custos derivadas da recente rodada de elevação do dólar
continuarão a se avolumar, com risco de se converterem em aumentos de preços em 2016. (Seção
4)
(v) A análise da política monetária avalia o risco de perda do controle inflacionário advinda das
dificuldades para ajustar as contas públicas, que, como sabemos, vêm provocando alta do risco
país e depreciação cambial. Na hipótese de o BC reagir ao aumento das pressões inflacionárias por
meio de retomada do processo de alta do juro, o resultado fiscal pioraria ainda mais,
realimentando o movimento de alta do risco e do preço do dólar, tornando ineficaz a política
monetária. Alternativamente, o BC poderia recusar-se a reagir às mencionadas pressões, escolha
que, de qualquer modo, prejudicaria as expectativas e a própria inflação. O resultado final seria o
mesmo: a inflação subiria de patamar, num processo de difícil reversão. Esse é o risco que hoje
enfrentamos. (Seção 5)
(vi) A avaliação da política fiscal destaca seu impacto sobre a incerteza do cenário macro. A perda
do grau de investimento tornou imperiosa a defesa de medidas adicionais que aumentem receitas
e reduzam gastos. A grande maioria das medidas propostas depende de aprovação do Congresso e
tem impacto maior pela lado da receita do que pelo do gasto. A incerteza segue como a sensação
predominante em relação à política fiscal. Desconsiderando-se as novas medidas propostas pelo
governo, o cenário do IBRE aponta para déficit primário de 0,6% do PIB em 2015 e de 0,9% em
2016. A tendência é de pressão sobre a dívida pública, pois, além do pífio primário esperado, o
gasto com juro deve seguir muito alto por conta do estoque crescente de dívida. Nossos analistas
concluem que a melhora do cenário de longo prazo depende da adoção de reformas institucionais
que busquem entregar no futuro o que é impossível obter no curto prazo. (Seção 6)
(vii) Na análise do desempenho do setor externo, destaca-se o resultado da balança comercial,
que em agosto registrou superávit de US$ 2,7 bilhões. Com isso, o saldo acumulado no ano chegou
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a US$ 7,3 bilhões e a previsão para o ano como um todo alcança US$ 14 bilhões. A melhora está
associada principalmente a dois fatores: primeiro, uma forte redução no déficit do saldo de
petróleo e derivados, que caiu de US$ 11 bilhões para US$ 3,2 bilhões na comparação entre
janeiro a agosto de 2014 e de 2015; segundo, embora tanto os fluxos de exportações quanto os de
importações estejam em queda, esta é mais acentuada nas últimas. A conta de serviços também
melhorou, tendo o déficit passado de US$ 26,9 bilhões para US$ 23,7 bilhões entre os períodos de
janeiro a julho de 2014 e 2015. Como resultado, o déficit em conta corrente acumulado em 12
meses passou de US$ 103,6 bilhões, em dezembro de 2014, para US$ 89,4 bilhões, em julho deste
ano. (Seção 7)
(viii) O panorama internacional analisa a política monetária nos EUA, destacando o ritmo lento de
crescimento da absorção doméstica e as taxas muito baixas de inflação. Foi nesse ambiente que se
deu a última reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc) do Fed, em meados deste mês de
setembro. A decisão do Comitê foi no sentido de postergar o início da normalização da política
monetária. A seção avalia dois possíveis enfoques relativos ao início do processo de normalização:
um primeiro seria gradual, envolvendo ajustes homeopáticos de juro promovidos em intervalos
irregulares de tempo; um segundo consistiria em aguardar o aparecimento de um quadro incapaz
de deixar dúvida sobre o acerto da decisão, ou seja, demanda realmente aquecida e sinais
concretos de pressões inflacionárias. Nosso analista revela sua preferência pelo último curso de
ação. (Seção 8)
(ix) O Observatório Político, de autoria do Prof. Octávio Amorim, analisa sete fatores que
contribuíram para a piora da situação política do governo e das condições econômicas no último
bimestre. Dois deles — o envio ao Congresso de um projeto de lei prevendo um déficit
orçamentário para 2016 e a perda do grau de investimento na classificação da agência de crédito
Standard & Poor’s — se destacam por terem feito com que a autoridade e a credibilidade da
presidente chegassem “a um nível desesperador”. A partir daí, nosso analista propõe três cenários
para o Executivo e conclui que, sob qualquer um deles, a Pres. Dilma e o PT perdem poder; resta
saber quanto. Se não cederem poder, “não há solução para a grave crise em que agonizam o país e
o governo que signifique a permanência de Dilma no Planalto.” (Seção 9)
(x) A seção Em Foco, finalmente, é de autoria de Silvia Matos. Nela, a autora apresenta e discute o
cenário macroeconômico traçado pelo IBRE para 2015 e 2016 à luz dos resultados do modelo
macroeconométrico desenvolvido no Instituto. (Seção 10)
Boa leitura!
Regis Bonelli, Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos

5|

1. Atividade Econômica
PIB Terá Contração de 3,0% em 2015 e de 2,1% em 2016
A produção industrial de julho e a evolução dos indicadores antecedentes reforçam a visão de que
o PIB continuará a se contrair ao longo deste semestre: esperamos 0,8% e 0,6% de contração do
PIB, respectivamente, no terceiro e quarto trimestres de 2015. Como consequência, o PIB deste
ano recuará 3,0% ante o de 2014.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tabela 1: Taxas de Crescimento do PIB

Atividades
Consumo das famílias

3T2015/2T2015 4T2015/3T2015 2015/2014 2016/2015
0.0%
0.1%
-2.4%
-1.4%

Consumo do governo

0.1%

-1.0%

-1.5%

-1.7%

Formação bruta de capital fixo

-4.0%

-3.8%

-13.6%

-11.3%

Exportação

-1.1%

-3.8%

3.6%

2.2%

Importação

-1.5%

-3.4%

-10.8%

-10.2%

PIB

-0.8%

-0.6%

-3.0%

-2.1%

Agropecuária

-0.4%

0.8%

2.5%

2.4%

Indústria

-1.6%

-1.8%

-6.1%

-5.8%

Extrativa

1.5%

-0.6%

7.4%

0.9%

Transformação

-3.4%

-2.5%

-9.7%

-8.9%

Construção civil

-2.0%

-0.9%

-8.4%

-7.0%

Eletricidade

0.1%

0.6%

-6.2%

1.2%

Serviços

-0.3%

-0.4%

-1.7%

-0.7%

Comércio

-1.2%

-1.5%

-7.7%

-6.4%

Transporte

-1.5%

-1.8%

-6.8%

-6.3%

Serviços de informação

0.3%

1.4%

1.3%

2.5%

Intermediação financeira

-0.2%

0.3%

0.1%

0.1%

Outros serviços

-0.2%

-0.7%

-2.1%

-0.4%

Aluguéis

1.0%

1.0%

3.1%

3.8%

Administração pública

0.7%

-0.2%

0.1%

0.8%

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

A contração de 3,0% do PIB em 2015 gera um carregamento estatístico negativo para 2016 de
1,4%. Como a média das taxas trimestrais de crescimento no próximo ano será de -0,2%, o PIB do
período se contrairá em 2,1%. O crescimento esperado para o PIB, aberto pelas óticas da oferta e
da demanda, é apresentado na Tabela 1.
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As contrações da indústria e do setor de serviços estão associadas à redução do crédito, aos
efeitos recessivos da desvalorização cambial e à piora do mercado de trabalho. Por ser afetada
pelo crédito para bens duráveis e investimento, a atividade industrial deve recuar novamente no
próximo ano. A atividade de comércio, em particular, deve se contrair significativamente com os
efeitos da taxa de câmbio sobre as importações e sobre as vendas domésticas. A atividade de
outros serviços também deve se
Gráfico 1: Taxa Swap entre DI e Pré-fixado para 360 dias (diária)
desacelerar
em
função
das
perspectivas negativas para o
mercado de trabalho, com efeitos
sobre a demanda das famílias. Por
fim, a contração da demanda e da
oferta
creditícia
tende
a
comprometer a geração de valor na
atividade
de
intermediação
financeira. O alto patamar dos juros
aumenta a demanda por crédito de
alto risco e diminui a demanda por
crédito de baixo risco, da mesma
Fontes: BCB e BM&F. Elaboração: IBRE/FGV (barra em vermelho mostra o dia
forma que eleva o custo de captação,
seguinte de pregão após a perda do grau de investimento concedido pela
tanto doméstica como estrangeira.
S&P).
Apesar da manutenção da taxa básica de juros em 14,25% desde o final de julho deste ano, a taxa
de juros um ano à frente subiu consideravelmente em agosto e no início de setembro. No Gráfico
1, está indicada a evolução da taxa swap de 360 dias entre o DI e o juro pré-fixado: de 01/08/2015
a 11/09/2015, período no qual a taxa básica de juros permaneceu em 14,25% ao ano, o swap de
360 dias subiu pouco mais de um ponto percentual. Esta alta, se mantida, tem o poder de reduzir
o crescimento do PIB em até 0,4
Gráfico2: Taxa Swap entre DI e Pré-fixado para 360 dias (mensal)
ponto percentual (pp) entre quatro
e oito trimestres à frente (afetando
parte substancial da taxa de
crescimento do próximo ano).
O Gráfico 2 mostra a evolução da
taxa de juros de financiamentos
automotivos e a média mensal do
swap de 360 dias. É possível ver que
ambas seguem uma dinâmica
bastante parecida, fundamentando
o
repasse,
apresentado
no
parágrafo anterior, dos efeitos de
Fontes: BCB e BM&F. Elaboração: IBRE/FGV
choques na taxa de swap 360 para a
atividade econômica. Testes estatísticos sugerem que choques na taxa de swap, mesmo quando
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não acompanhados de elevação da Selic, elevam a taxa dos empréstimos bancários. Este resultado
é razoável, já que a elevação da taxa de swap aumenta o custo de oportunidade do capital.
Consequentemente, o repasse esperado das taxas de juros um ano à frente para os juros de
financiamento de bens duráveis se traduz em sucessivos choques recessivos na economia. Dessa
forma, a manutenção dos juros de maior maturidade nesse patamar mais elevado tem o potencial
de afetar negativamente o crescimento econômico por até dois anos, sendo o pico do impacto
atingido entre quatro e seis trimestres.
O crédito é um dos principais
Gráfico 3: Taxa de Crescimento em 12 meses do Saldo Real de
determinantes do consumo total. No
Crédito Não Imobiliário para Pessoa Física e Variação Acumulada
Gráfico 3, está indicada a taxa de
em 12 Meses da PMC Ampliada
crescimento (em 12 meses) do saldo
real de crédito para pessoa física
(exceto imobiliário) e a variação em
12 meses da Pesquisa Mensal do
Comércio Ampliada. A evolução
recente das taxas de juros sugere a
continuidade da contração no nível
do consumo das famílias ao longo
dos próximos trimestres. Este
movimento afeta especialmente o
setor automobilístico (de bens
Fonte: BCB. Elaboração: IBRE/FGV
duráveis),
se
refletindo
em
contrações sucessivas da produção industrial.
A desvalorização cambial, por sua vez, eleva substancialmente os custos de investimentos e
compromete a situação patrimonial das empresas cuja dívida é indexada ao dólar. Da mesma
forma, a piora na percepção de risco aumenta o custo de captação das companhias.
Consequentemente, o custo de recursos para investimentos continuará subindo. Portanto, efeitos
de balanço patrimonial sugerem que o investimento ainda se contrairá significativamente ao longo
do próximo ano. Por outro lado, os impactos da desvalorização cambial sobre a competitividade
das exportações devem ocorrer somente após a fase mais intensa da desaceleração.
Esses dois vetores de desaceleração, assim como seus efeitos secundários, levarão a uma
continuidade no enfraquecimento do mercado de trabalho. Este, por sua vez, retroalimenta a
desaceleração do crédito, diminuindo a oferta de crédito para as pessoas desempregadas e
aumentando o risco geral das concessões, pelo aumento do risco idiossincrático. Por essa razão,
os indicadores ainda não sugerem o início da recuperação econômica até o segundo semestre de
2016.
Além desses fatores, a deterioração da dinâmica fiscal tem afetado os preços de ativos
persistentemente. Por exemplo, a elevação do swap 360 após o rebaixamento da nota soberana
pela S&P é visível no Gráfico 1. Nesse sentido, a demora na recuperação da sustentabilidade da
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dinâmica fiscal aumenta o custo de financiamento e acentua a desvalorização cambial observada
nos últimos dias. Assim, o equilíbrio fiscal torna-se indispensável para que a atividade econômica
volte às condições de normalidade.
Em resumo, os dados sugerem contrações de crescimento fortes e significativas em 2015 e 2016.
De acordo com os dados do IBGE (na referência 2000), se confirmadas as projeções do IBRE, esta
será a recessão mais profunda do Brasil desde o início da série histórica, em 1947: afinal, apesar
de as contrações de 1981 e 1990 terem sido pontualmente mais intensas (4,2%), nos anos
posteriores a estes a economia cresceu 0,8% e 1,0%, respectivamente.
Vinícius Botelho e Silvia Matos

2. Expectativas de Empresários e Consumidores1
Incertezas Dificultam Redução do Pessimismo
A redução adicional dos índices de confiança no terceiro trimestre sugere, entre outras coisas, a
intensificação da queda do PIB no mesmo período na base de comparação interanual, como
aponta a Seção Nível de Atividade deste Boletim. Além da deterioração do ambiente econômico,
os sucessivos recordes negativos de confiança refletem a persistência de tensões no ambiente
político, que adicionam incertezas e levam empresas e consumidores a adotarem posturas ainda
mais cautelosas que, por sua vez, realimentam o processo de desaceleração.
Neste terceiro trimestre de 2015, é
razoável supor que a deterioração do
ambiente econômico e político ao
longo do ano já tenha sido
incorporada aos indicadores que
medem confiança e expectativas.
Arriscando o uso de um jargão do
mercado financeiro, a recessão e a
turbulência política já teriam sido
“precificadas” por empresas e
consumidores.

Gráfico 4: Índices de Confiança, Situação Atual e Expectativas
Empresariais (Normalizados, com ajuste sazonal)

Infelizmente, dada a atual conjuntura,
isso não implica maior previsibilidade
*Agregação, por pesos econômicos, dos índices de confiança da Indústria, Serviços,
do rumo desses indicadores daqui por
Comércio e Construção, previamente ajustados sazonalmente.
Fonte e elaboração: IBRE/FGV
diante. Tomemos, por exemplo, o mês
de setembro, para o qual os
resultados das sondagens de tendência ainda não são conhecidos no momento da redação deste
Boletim: na partida, havia o anúncio pelo governo, no final do mês anterior, de um déficit primário

1

O autor agradece a colaboração de Vitor Vidal Velho.
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das contas públicas em 2016; ao
longo do mês, vieram os anúncios
do rebaixamento da nota da dívida
do país pela Standard & Poor’s (no
dia 9) e de um pacote de cortes de
despesas e aumento de receitas (no
dia 14), cujo objetivo é produzir um
superávit primário de 0,7% do PIB
no próximo ano. O resultado líquido
desses movimentos sobre as
expectativas
dos
agentes
econômicos é incerto, embora seja
difícil imaginar uma onda de
otimismo com tamanha volatilidade.

Gráfico 5: Índices de Confiança, da Situação Atual e de Expectativas
do Consumidor (Normalizados, com ajuste sazonal)

Fonte e elaboração: IBRE/FGV

A análise dos fatores apontados pelas empresas como limitativos à melhora dos negócios já vinha
indicando, ao longo do ano, um aumento expressivo da preocupação com ingredientes que vão
além da capacidade preditiva inerente ao mundo dos negócios. Essa tendência tem sido ilustrada
por um inédito aumento de menções espontâneas a fatores como “crise política” e “recessão
econômica”. O Gráfico 6 mostra essa evolução, representada pelo item “Outros”.
O que esperar daqui por diante?
Considerando-se
somente
os
aspectos econômicos, o desânimo
implícito
nas
previsões
de
empresas
em
relação
a
contratações ou à realização de
investimentos produtivos sinaliza
uma economia em contínua rota
descendente até o final do ano.
Choques positivos, como uma
eventual aceleração do programa
de concessões relacionadas a obras
de infraestrutura, estarão limitados
por incertezas no front político.

Gráfico 6: Fatores Limitativos à Melhora dos Negócios
(em % do Total dos segmentos de Serviços, Comércio e Construção,
médias móveis trimestrais)

Fonte e elaboração: IBRE/FGV

Do lado dos consumidores, que
voltam a registrar queda da confiança neste trimestre depois de uma ligeira alta no trimestre
anterior, o desenho não seria muito diferente. Ao longo dos últimos meses de 2015, as taxas de
desemprego continuarão aumentando e a inflação não cederá. Considerando-se a relação
histórica entre as expectativas inflacionárias do consumidor e a evolução dos índices de preços,
caso seja confirmada a desaceleração inflacionária prevista pelo mercado para o início de 2016,
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haveria algum espaço para a redução do pessimismo. Novamente, esse potencial impacto positivo
estaria limitado pelas incertezas relacionadas ao ambiente político e provenientes de outras
fontes.
Aloísio Campelo Jr.

3. Mercado de Trabalho
Fôlego da Renda do Trabalho Será Transitório
O desemprego registrado pela PNAD
Gráfico 7: Decomposição do Crescimento da Renda Média Real de
Contínua do segundo trimestre deste
Todos os Trabalhos em Renda Nominal e Inflação
(em %, tri x tri do ano anterior)
ano confirma que a deterioração do
mercado de trabalho continua em
curso. No entanto, um resultado nos
chamou a atenção. Houve pequeno
salto na renda real do trabalho, que
registrou crescimento de 1,4%
(Gráfico 7), acima da variação dos
últimos meses. Não por coincidência,
no mesmo período no ano passado,
observou-se
desaceleração
do
crescimento
da
renda
real,
principalmente por causa do menor
Fonte: PNAD Contínua/IBGE. Elaboração: IBRE/FGV
reajuste nominal obtido pelos
trabalhadores. Em outras palavras, o motivo de os salários terem sido reajustados positivamente
no segundo trimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2014, é o seu valor ter sido
corrigido em relação a uma base salarial de comparação mais deprimida.
Como o período de maio a agosto do ano passado incluiu a Copa do Mundo, este Boletim investiga
duas possibilidades para o arrefecimento da renda naquele período: (i) a incorporação de
trabalhadores de baixa remuneração, aumentando sua proporção sobre o total de ocupados, o
que pode ter contribuído para conter o crescimento da renda; e (ii) o menor reajuste concedido
pelas empresas, como forma de contenção de custos devido à redução da produção decorrente do
menor número de dias úteis.
A Tabela 2 mostra os resultados da decomposição da variação da renda real em dois efeitos: nível
e composição por faixas de salário mínimo. O efeito composição está relacionado ao ponto (i)
acima. Esse efeito é positivo, o que mostra que a incorporação de trabalhadores de maior salário
suplantou a daqueles com rendimentos inferiores, contribuindo para “puxar” a média salarial para
cima. No entanto, observa-se que o efeito composição diminuiu no 2º trimestre — e, em especial,
no 3º trimestre de 2014 — devido à maior incorporação de trabalhadores de menor salário,
principalmente de até meio salário mínimo, e ao menor ingresso de trabalhadores com três ou
mais salários mínimos no período.
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Tabela 2: Decomposição da Variação da Renda Real Em Efeito Nível
e Composição Por Faixas de Salário Mínimo (em %)

O efeito nível está relacionado ao
ponto (ii) acima. Observa-se que a
desaceleração da renda real no
período da Copa foi afetada também
pelo menor reajuste nominal obtido
por todos os trabalhadores, mas
principalmente por aqueles cujo
rendimento está entre dois e cinco
salários mínimos e acima de 20
salários mínimos.

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

Apesar de os sinais dos dois efeitos apontarem para direções opostas, podemos notar que, da
queda do crescimento interanual da renda real (do 1º para o 3º trimestre do ano passado ela
passou de 3,8% para -0,5%, o que representa recuo de 4,3 pp), a maior parcela (3,6 pp ou 84%)
deveu-se à redução do efeito composição, o que indica que a incorporação no mercado de
trabalho de trabalhadores de baixa remuneração no período da Copa teve um peso maior no
arrefecimento da renda. Como essa desaceleração da renda real do trabalho se estendeu até o 3º
trimestre de 2014, é possível que a renda real ganhe ainda algum fôlego ao longo do 3º trimestre
de 2015. No entanto, a partir do 4º trimestre, a variação desse indicador deve voltar ao campo
negativo. Nossa previsão é que a renda real do trabalho apresente um recuo de 2,2% neste ano,
em virtude do efeito base descrito nesta seção.
Rodrigo Leandro de Moura

4. Inflação
Recessão Retarda Repasse
O dia 15 de maio passado foi a última data em que o dólar custou menos de R$ 3. Desde então, a
moeda americana avançou 30%, alcançando R$ 3,87 na segunda semana de setembro, sem sinais
de arrefecimento. Mesmo que uma parcela da disparada da cotação seja devolvida, como é
habitual em desvalorizações agudas, é natural que se projete algum repasse aos preços finais.
Um marcador convencional da transmissão do câmbio aos preços é o índice denominado materiais
para a manufatura (exclusive alimentares), componente do IPA, calculado pela FGV. Esse índice,
que reúne 85 insumos industriais usados na fabricação de bens de consumo e de capital, é
passagem obrigatória para a maioria dos repasses.
Em março, quando o movimento de alta acelerada do câmbio completava o segundo mês,
atingindo 20%, o índice elevou-se 0,80%. Em abril, os repasses se alastraram e o índice subiu
3,42%. Houve ainda um terceiro aumento, em maio, de 1,93%. A alta do índice acumulada em três
meses totalizou 6,26%.
Após uma breve trégua, a desvalorização cambial voltou a recrudescer em julho. Os insumos
industriais, porém, pouco reagiram até agora. A alta de preços acumulada nos meses de julho e
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agosto não chegou a 0,2%. Embora sejam esperadas novas elevações, o número de empresas
industriais participantes da pesquisa do IPA que mencionaram a desvalorização da taxa de câmbio
como elemento deflagrador de reajustes de preços em agosto foi 43% inferior ao apurado em
abril.
Não chega a ser surpresa que a pressão inflacionária seja menor agora do que no período entre
março e maio. Com a atividade econômica bem mais desaquecida do que no primeiro trimestre, a
transmissão do câmbio aos preços de insumos tem se dado a conta gotas. Além disso, os preços
internacionais de insumos experimentaram quedas de maior amplitude nos últimos dois meses.
Isso não significa que o repasse aos preços finais não ocorrerá. Ao longo de setembro e outubro,
os alimentos processados a partir de matérias-primas comercializáveis deverão mostrar
aceleração. Em condições normais, a transmissão nessa categoria é mais rápida do que nos demais
bens de consumo, especialmente os duráveis. Com a recessão e o acúmulo de estoques, é possível
que os impactos sobre estes últimos demorem ainda mais para aparecer.
O avanço dos repasses ao longo da cadeia produtiva pode ser avaliado pela série do IPA
denominada bens finais (exclusive alimentos in natura e combustíveis para consumo). Em
setembro de 2014, esse índice registrava em 12 meses uma taxa de 5,41%. Em agosto deste ano,
após o câmbio ter se desvalorizado 50%, a taxa em 12 meses chegou a 7,83%. Um cálculo rápido
sugere que, para cada 10% de desvalorização cambial, os bens finais (ao produtor) sofreram, nesse
episódio, aceleração de cerca de 0,5 ponto percentual. Daí ao consumidor, o coeficiente de
repasse é diluído pela incorporação de custos pouco influenciados pelo dólar.
Considerando-se que o repasse da desvalorização cambial acumulada desde julho aos preços de
varejo se dará de maneira mais lenta e talvez mais espaçada no tempo do que no episódio
descrito acima, o acréscimo levado ao IPCA ainda em 2015 será de pequena monta, em boa
medida compensado por quedas além do esperado nos alimentos in natura em agosto e
setembro. A previsão para o ano é de 9,4%. Mas a crônica do repasse não termina aqui. As
pressões de custos derivadas da recente rodada de elevação do dólar continuarão a se avolumar,
com risco de se converterem em aumentos de preços em 2016.
Salomão Quadros e André Braz

5. Política Monetária
Sobre o Risco de Perda do Controle Monetário
A partir de meados de 2014, sinais de intensificação da recuperação da economia dos EUA e seu
impacto sobre a expectativa de início da normalização da política monetária naquele país
produziram forte apreciação da moeda americana. Esse movimento de fortalecimento do dólar
está retratado na parte de baixo do Gráfico 8.
No mesmo gráfico, nota-se, também, que o comportamento de duas variáveis macroeconômicas
de grande relevância – o risco país e a taxa de câmbio – acompanhou essa alta do dólar (medida
pelo dollar index) até meados de março de 2015. No Brasil, onde as condições econômicas e
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Gráfico 8: Risco e Câmbio: Predomínio Recente de Fatores
Domésticos

financeiras são muito voláteis, as
oscilações na percepção de risco
acabam constituindo o principal
determinante dos movimentos da
taxa de câmbio. Em outras palavras,
as duas variáveis tendem a andar
juntas. Note-se que o risco país tende
a subir quando o dólar se fortalece
pelo fato de que tal fortalecimento
costuma deprimir os preços de
commodities, sendo o Brasil percebido
como país dependente dessas
mercadorias.
Em 18 de março último, o Comitê de
Mercado Aberto (Fomc) do Fed
sinalizou que seus integrantes haviam
reduzido
suas
estimativas
de
crescimento do PIB para os próximos
Fonte: Bloomberg. Elaboração: IBRE/FGV (dollar index: conceito major currencies.)
anos, o mesmo acontecendo com os
níveis projetados da taxa de juro. A divulgação dos novos números tirou a força do dólar. O dollar
index parou de subir, e aparentemente a influência dessa variável sobre risco e câmbio no Brasil
persistiu.
A partir de meados de julho, porém, a aderência dessas variáveis ao comportamento do dólar
desapareceu. O descolamento é nítido. O dollar index adquiriu tendência levemente cadente,
enquanto risco e câmbio elevaram-se consideravelmente. Por trás da elevação dessas duas
variáveis está a clara piora das condições políticas e econômicas do país. Primeiro, houve a decisão
do presidente da Câmara dos Deputados de romper com a administração federal. Em seguida,
tivemos o anúncio de novas metas para a política fiscal, bem menos agressivas que as esperadas.
Logo depois, veio a colocação do rating de nossa dívida externa em perspectiva negativa pela
Standard & Poor’s. Mais recentemente, houve o encaminhamento ao Congresso de orçamento
deficitário para 2016, seguido de perda do grau de investimento concedido pela mesma agência.
Nitidamente, o câmbio passou a depender primordialmente de fatores domésticos.
Depreciação cambial prejudica a inflação. Por dois motivos. Pelo seu impacto direto sobre preços
de bens tradables e por sua influência sobre o processo de formação de expectativas.
Independentemente de qual venha a ser o principal canal, o fato é que a forte depreciação
cambial recente tem ajudado a promover alta das expectativas de inflação. Por certo, alimentando
esse processo estão também as contas públicas, em cujo equilíbrio poucos confiam.
O risco que vivemos no momento parece claro. Referimo-nos a uma espécie de dominância fiscal.
Dificuldades para ajustar as contas provocam alta do risco e depreciação cambial. As expectativas
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e a própria inflação sobem, levando o Banco Central a elevar novamente a taxa Selic. O prejuízo
aos números de déficit fiscal e dívida pública é quase imediato. O risco e o preço do dólar sobem
de novo, agravando-se ainda mais o quadro inflacionário. No limite, o Banco Central perde o
controle da inflação.
Uma variante desse raciocínio pode envolver ausência ou lentidão de reação do Banco Central aos
primeiros sinais de aumento das pressões inflacionárias. Isso ocorreria, por exemplo, na hipótese
de o BC desistir de lutar sozinho contra a inflação. De qualquer modo, o resultado final seria o
mesmo. A inflação subiria de patamar, num processo de difícil reversão. Esse é o risco que hoje
enfrentamos.
José Júlio Senna

6. Política Fiscal
Política Fiscal Aumenta Incerteza do Cenário Macro
Diante do cenário macroeconômico desfavorável, e após a divulgação do projeto de Lei
Orçamentária para 2016 (PLOA), em que a meta de saldo primário foi revisada de superávit de
0,7% do PIB para déficit de 0,34%, o ajuste das contas públicas tornou-se ainda mais urgente. As
dificuldades crescentes e a recente perda do grau de investimento concedido pela agência de
rating S&P fizeram com que o governo se movesse de forma mais clara na defesa de medidas
adicionais que aumentem receitas, reduzam gastos e melhorem o resultado fiscal. Estas foram
anunciadas em 14 de setembro último, tendo os Ministérios da Fazenda e do Planejamento
divulgado cada um sua própria apresentação. Nenhuma medida foi ainda convertida em projeto
de ato legal para que se possam compreender os seus detalhes (onde mora o diabo, conforme o
dito popular). A grande maioria depende de aprovação do Congresso. A incerteza segue como
sensação predominante em relação à política fiscal.2
Desconsiderando-se as medidas adicionais ainda não detalhadas, o cenário fiscal vislumbrado pelo
IBRE é preocupante. As projeções apontam para déficit primário de 0,6% do PIB em 2015 e de
0,9% em 2016 (Gráfico 9). O cenário para este ano reflete o que já foi efetivamente realizado até
julho. Para 2106, a conjuntura macro não permite esperar alguma recuperação sem mudanças
estruturais no padrão da receita e do gasto público. A tendência é de pressão sobre a dívida
pública, pois, além do pífio primário esperado, o gasto com juro deve seguir muito alto por conta
do estoque crescente. Nossa simulação indica que a dívida bruta do governo chegará a 72% do PIB
em 2016 (Gráfico 10). Nesse contexto, é certo que medida fiscais são necessárias, mas há grande
incerteza sobre a natureza e o alcance do que está sendo proposto.

Exemplo disso diz respeito à tentativa de reversão da desoneração da folha de salários, em que o governo tentou o ajuste via
Medida Provisória. Esta foi devolvida e a alternativa foi tentar via projeto de lei. Isso impediu que o anunciado para 2015 fosse
efetivado, de modo que a medida só será válida para 2016.
2
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Gráfico 9: Resultado Primário do Setor Público Consolidado
(% do PIB)

Nas medidas adicionais, como o
governo federal as chamou, é
esperado impacto muito maior pela
receita do que pelo gasto. A
ressureição da CPMF é elemento
central no ajuste, mas depende de
emenda constitucional, com uma
hipótese alternativa de ter receita
compartilhada com os governos
regionais. Se for destinado para
cobrir lacunas de gastos já
Fonte: STN, BNDES, CEF, BCB. Elaboração FGV/IBRE.
existentes, obviamente o tributo terá
impacto positivo sobre o resultado primário. Mas esse efeito desaparece se a contribuição for
utilizada, ainda que indiretamente, para expandir novos gastos. A CPMF transitória contradiz o
que seria o objetivo estrutural da reforma tributária, a redução da cumulatividade do sistema.
Já pelo lado do gasto, as medidas
Gráfico 10: Dívida Bruta do Governo Geral (% do PIB)
com impacto mais vultoso pecam por
ter efeitos pontuais (como postergar
aumento de salários de servidores)
ou por envolver recursos que não
tramitam pelo orçamento (como o
uso do FGTS para cobrir gastos do
programa habitacional MCMV ou as
medidas relativas ao Sistema S).
Mesmo em relação às propostas que
reduzem diretamente o gasto, como
o fim do abono de permanência, há
preocupação com os efeitos sobre a
Fontes: BCB e FGV/IBRE. Elaboração FGV/IBRE.
qualidade da gestão. A medida pode
abreviar a permanência de servidores na ativa e afetar o funcionamento de alguns órgãos chave
do governo.
As medidas adicionais são uma tentativa de retomar a liderança após a sensação de perda de
controle da política fiscal decorrente da proposição de um orçamento federal para 2016 com
déficit. Elas se tornaram inevitáveis porque a receita está se comportando de forma oposta à
observada nos ajustes fiscais realizados no passado. A fraca atividade econômica está
contribuindo para reduzir a arrecadação nas três esferas de governo, e todos os esforços fiscais
realizados até o momento, como corte de gastos e reversão de desonerações, são insuficientes
dado o tamanho do ajuste necessário.
A melhora do cenário de longo prazo depende da adoção de reformas institucionais que busquem
entregar no futuro o que é impossível no curto prazo. Mas, mesmo do ponto de vista mais
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imediato, as medidas fiscais adicionais deixam a desejar, quando não são contraditórias com
outras agendas do governo, como no caso da CPMF. Se a política fiscal agora parece apontar na
direção correta e consensualmente reclamada por analistas e pelo mercado financeiro, ainda
parece faltar um plano de voo consistente e coerente para além das boas intenções e das medidas
insuficientes.
Vilma Pinto e José Roberto Afonso

7. Setor Externo
Ajuste do Setor Externo Garantido Pela Recessão
A balança comercial de agosto
registrou superávit de US$ 2,7
bilhões, levando a um saldo
acumulado no ano de US$ 7,3
bilhões. Com esse resultado, o saldo
de 2015 deverá atingir US$ 14
bilhões. A melhora está associada
principalmente a dois fatores.

Gráfico 11: Saldo Comercial: Petróleo e Derivados (em US$ bilhões)

Primeiro, houve forte redução no
déficit do saldo de petróleo e
derivados (Gráfico 11), que caiu de
US$ 11 bilhões para US$ 3,2 bilhões
Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IBRE/FGV
na comparação entre janeiro a
agosto de 2014 e de 2015. Contribuíram para essa queda o aumento na quantidade exportada
(+39%) e o recuo no volume importado (-12%), o que foi acompanhado de redução nos índices de
preços (Gráfico 12). No caso do saldo dos demais produtos (total exclusive petróleo e derivados), o
saldo é superavitário na mesma base de comparação, mas sofreu queda de US$ 11 bilhões para
US$ 10,5 bilhões entre os dois anos.
Segundo, os fluxos de exportações e importações registraram queda, sendo mais acentuada a
tendência declinante das importações (Gráfico 13). No acumulado deste ano até agosto, as
exportações e as importações caíram 17% e 21% em valor, respectivamente, em relação a igual
período de 2014. Nas exportações, a queda foi liderada pelo recuo nos preços, pois a quantidade
total aumentou (+6,3%). No caso das importações, tanto os preços como a quantidade (-11%)
caíram, segundo os índices divulgados pelo MDIC.
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Observa-se que, entre janeiro e
Gráfico 12: Índices de Preços e Quantidade de Petróleo e Derivados
agosto, a desvalorização da taxa de
câmbio efetiva do real calculada
pelo IBRE foi de 22%. No entanto,
ainda não se registra o efeito
positivo
esperado
sobre
as
exportações de manufaturas, que
recuaram em valor (-11%) e
quantidade (-2,3%) na comparação
entre o acumulado até agosto de
2014 e 2015. Num cenário de forte
instabilidade cambial, a reação do
setor exportador tende a ser mais
Fonte: Funcex. Elaboração: IBRE/FGV
lenta. Logo, a melhora na balança
comercial tem sido causada principalmente pela redução do nível de atividade.
A retração também explica a melhora na conta de serviços, em que o déficit passou de US$ 26,9
bilhões, entre janeiro a julho de 2014, para US$ 23,7 bilhões, no mesmo período de 2015. As
maiores quedas foram registradas nos déficits da conta de viagens internacionais, que aumentou
em US$ 2,3 bilhões, e de transportes, que cresceu US$ 1,1 bilhão. Houve, por outro lado, redução
de US$ 1 bilhão no superávit de serviços empresariais, profissionais e técnicos, em que se incluem
os serviços de engenharia. O único item em que houve aumento no déficit foi aluguel de
equipamentos relacionados às operações da Petrobrás.
Em paralelo, o déficit na conta de
rendas primárias acumulou US$ 25
bilhões nos primeiros sete meses de
2015, uma redução de US$ 5
bilhões em relação ao mesmo
período do ano passado. O recuo
deveu-se basicamente a menores
remessas de lucros e dividendos,
que totalizaram US$ 10,1 bilhões no
acumulado de janeiro a julho. Essa
queda está fortemente ligada à
desaceleração
da
economia
doméstica e à depreciação da taxa
de câmbio.

Gráfico 13: Exportações e Importações em Valor

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IBRE/FGV

Incorporando um pequeno superávit de US$ 1,3 bilhão na conta de rendas secundárias, o déficit
em conta corrente acumulado entre janeiro e julho de 2015 atingiu US$ 44,1 bilhões, bastante
abaixo do registrado no mesmo período do ano anterior (US$ 58,3 bilhões).
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De um máximo acumulado em 12 meses de US$ 103,6 bilhões em dezembro de 2014, o saldo em
conta corrente caiu para US$ 89,4 bilhões em julho. Devido ao forte recuo do PIB em dólares, o
ajuste como proporção do PIB é mais tênue, saindo de 4,4% do PIB ao fim de 2014 para 4,3% nos
12 meses acumulados até julho.
No último Boletim, a nossa chamada foi “Novos riscos para o setor externo: o efeito China e o
rebaixamento da nota de crédito do Brasil”. O efeito China não trouxe novidades no último mês e
a previsão de rebaixamento do grau de investimento do país se confirmou. Em termos práticos, há
potencial piora no cenário prospectivo de financiamento do déficit em conta corrente, com maior
restrição de divisas disponíveis e/ou aumento do custo do financiamento no exterior. Mais ainda,
o forte aumento das métricas de risco país sugere depreciação adicional da taxa de câmbio,
atingindo BRL 4,00/USD no final de 2015 e BRL 4,70/USD no fim de 2016 – o que deve, junto à
desaceleração da atividade, intensificar o ajuste da conta corrente mais adiante.
Lia Valls Pereira e Lívio Ribeiro

8. Panorama Internacional
Fed: Sem Pressa para Subir o Juro
Há várias hipóteses capazes de explicar a fraqueza da demanda no mundo industrial,
especialmente nos EUA. Defendida por Larry Summers, a estagnação secular, segundo a qual a
deficiência de demanda tem caráter crônico, é uma delas. Mas é possível também que os países
avançados estejam vivendo um superciclo de dívida, como acredita Rogoff. A suposição levantada
por Bernanke também é válida e diz respeito a um excesso de poupança no mundo. Pode ser que
Richard Koo esteja correto, e muitos países desenvolvidos simplesmente ainda não tenham
deixado para trás suas “recessões de balanço”. É possível, ainda, que cada um desses autores
tenha um pouco de razão.
Por certo, não caberia aqui entrar em detalhe sobre as interpretações possíveis. O fato concreto e
que mais importa é que o ritmo de crescimento da absorção doméstica tem sido lento. E as taxas
de inflação têm se mostrado muito baixas, de modo geral. Nos Estados Unidos e na zona do euro,
por exemplo, as taxas de inflação estão em 0,3% e 0,1%, respectivamente. Medida por índicesnúcleo, a inflação também se mostra modesta – 1,2%, nos EUA, e 0,9%, na zona do euro. Na Ásia,
os preços crescem em ritmo lento nas três principais economias da região. China, Coréia do Sul e
Japão têm taxas de inflação ao consumidor de 1,6%, 0,7%, e 0,2%, respectivamente. E as taxas ao
produtor são fortemente negativas: 5,4%, 4,0% e 3,1%. O fenômeno da inflação baixa parece ter
escala mundial.
Foi nesse ambiente que o Comitê de Mercado Aberto (Fomc) do Fed se reuniu mais uma vez,
agora no meio de setembro. A decisão, a nosso ver correta, foi no sentido de postergar o início da
normalização da política monetária americana, cabendo destacar que a dimensão internacional
dos problemas atuais mereceu menção específica no press release do referido encontro.
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No tocante ao início do processo de normalização, são dois os enfoques possíveis. O primeiro seria
bem gradual, envolvendo ajustes homeopáticos de juro, promovidos em intervalos irregulares de
tempo. Seria equivalente a subir o juro “pedindo desculpas”, estratégia que revelaria falta de
convicção e temor de prejudicar a recuperação econômica. O segundo caminho consistiria em
aguardar o aparecimento de um quadro incapaz de deixar dúvida sobre o acerto da decisão, ou
seja: demanda realmente aquecida e sinais concretos de pressões inflacionárias. Neste caso, o Fed
poderia agir com firmeza, sem a preocupação “de se desculpar”.
Os que acompanham a política monetária nos EUA sabem que, mais adiante, eventual escolha
pelo primeiro caminho terá a ver com o desconforto causado pelo juro zero (sinal claro de
anomalia), medo de provocar alta da inflação e preocupação com prejuízo ao processo de
alocação de recursos na economia. A despeito de os sinais emitidos até hoje indicarem
preferência pelo referido caminho, acreditamos que a alternativa seria preferível.
Quando a economia de fato se aquece, trazendo risco de alta da inflação, os participantes de
mercado percebem isso com clareza e promovem ajustes compatíveis nos preços de ativos,
especialmente nos juros longos. A ação da autoridade monetária torna-se previsível e de certo
modo aceitável. E deixa de haver razão para temer que os passos iniciais da retirada da
acomodação monetária tragam efeitos indesejáveis.
As apreensões que cercaram a reunião de setembro poderão não mais aparecer na hipótese de o
Fed alterar sua preferência. O risco de ficar “atrás da curva” nos parece mais palatável que o de
agir prematuramente.
José Júlio Senna

9. Observatório Político
Exercício de Levitação Política
Desde a segunda metade do mês de julho deste ano, a situação política do governo e as condições
econômicas do país pioraram radicalmente. Sete fatos contribuíram sobremaneira para criar um
estado de pessimismo generalizado: (1) a decisão de Eduardo Cunha, presidente da Câmara de
Deputados, de ir para a oposição depois de ser denunciado pela Operação Lava-Jato, alegando ser
alvo de uma conspiração armada pelo Planalto; (2) a constatação de que Dilma se tornara a mais
impopular presidente desde que as pesquisas de opinião passaram a ser publicadas no país; (3) a
informação de que as receitas da União haviam desabado, levando o Executivo a abandonar as
metas de superávit primário de 2015 e 2016; (4) a renúncia do vice-presidente Michel Temer ao
posto de coordenador político da presidência, sob a justificativa de que seu esforço fora solapado
por ministros do PT; (5) os novos protestos de rua contra o governo realizados no dia 16 de
agosto, os quais, ainda que não tão amplos quanto os de março, deixaram claro o vigor da
mobilização de vários setores da sociedade contra a atual administração; (6) o envio ao Congresso
de um projeto de lei prevendo um déficit orçamentário para o ano de 2016, algo sem precedente
na história republicana; e (7) a perda, pelo Brasil, do grau de investimento na classificação da
agência de crédito Standard & Poor’s.
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Houve apenas uma notícia boa para a Dilma: o crucial apoio que recebeu do alto empresariado e
da alta finança, ambos temerosos de que a destituição da presidente viesse a gerar uma
instabilidade insuportável para o país. Mas esse respaldo começou a se esfumaçar assim que (6) e
(7) se consumaram.
O resultado daquela trágica sucessão de fatos é que a autoridade e a credibilidade da presidente
chegaram a um nível desesperador. Não à toa, a grande questão que hoje paira sobre Brasília é
saber até quando ela resistirá. Em suma, Dilma se encontra agora em pleno exercício de levitação
política, para usar uma expressão cunhada por um dos decanos da ciência política nacional,
Wanderley Guilherme dos Santos, em análise do fatídico governo Jânio Quadros.3
Diante de tudo que se viu nos últimos dois meses, sugerem-se três cenários básicos para Dilma:
Cenário otimista: uma convergência ou alguma forma de pacto entre o Executivo, o Congresso,
governistas, oposicionistas, governadores, empresariado e sindicatos em torno de um programa
mínimo para se ajustarem as contas nacionais no meio da tempestade provocada pela Lava-Jato.
Cenário intermediário: o reforço da atual fórmula governativa por meio da concessão de mais
poder político ao PMDB e ao ministro Joaquim Levy, porém com a novidade da mobilização dos
governadores, que começa a acontecer, de modo a dar credibilidade à promessa de redução do
déficit primário por meio da criação de novos impostos e da redução de gastos públicos. Esse
cenário supõe que o governo e o PMDB não sejam irremediavelmente tisnados pela Lava-Jato.
Cenário pessimista: a destituição de Dilma, seja por conta de um processo de impugnação
decorrente da rejeição das contas do governo pelo TCU, seja pela cassação do diploma da
presidente pelo TSE, seja pela irreversível perda de autoridade e apoio político decorrente da
deterioração da economia e da Lava-Jato.
Com o que se sabe hoje, meados de setembro, o cenário otimista é o menos provável, seguido
pelo pessimista. O cenário mais provável ainda é o intermediário, um típico "muddling through",
que tem sido a marca da Dilma, só que, desta vez, um pouco mais acelerado em vista da
premência de se recuperar a credibilidade do ajuste fiscal. Mas a probabilidade do cenário
pessimista – isto é, a queda de Dilma – só fez aumentar nas últimas semanas.
Ressalte-se que o cenário otimista é ainda muito improvável, mas, se a crise ficar muito feia, sua
probabilidade vai aumentar exponencialmente, junto com a do cenário pessimista. Ou seja, o
cenário otimista implica um consenso com Dilma e, muito provavelmente, sem o PT. Já o cenário
pessimista significa um consenso sem Dilma e sem o PT.
Note-se que, sob todos os cenários, Dilma e o PT perdem poder; a questão é saber quanto. Em
suma, se não cederem poder, não há solução para a grave crise em que agonizam o país e o
governo que signifique a permanência de Dilma no Planalto.
Ver Wanderley Guilherme dos Santos, Poder & Política: Crônica do Autoritarismo Brasileiro (Rio de Janeiro: Forense Universitária,
1978, pp. 21-24).
3
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Durma-se com esse barulho.
Octavio Amorim Neto - Professor da EBAPE/FGV

10. Em Foco IBRE: Cenário Macroeconômico para 2015 e 2016
Economia Internacional
Após mais de seis anos e meio em praticamente zero, há grande expectativa de que o Fed, o
banco central americano, inicie um ciclo de alta em sua taxa básica de juros no mais tardar no
início de 2016. A economia dos Estados Unidos tem mostrado bom desempenho: além da
robustez do mercado de trabalho, os resultados do PIB do segundo trimestre indicaram uma
composição mais favorável da atividade, com melhora no consumo e no investimento não
residencial.
Na Europa, a atividade também continua a mostrar sinais de melhora, e o risco de saída da Grécia
da zona do euro foi atenuado, pelo menos no curto prazo.
Já nos emergentes, o cenário é bem mais turbulento. A economia chinesa continua a se
desacelerar em ritmo um pouco mais rápido do que o esperado, o que pode ser explicado, em
grande medida, pela necessidade de transição da economia para um novo modelo, com maior
relevância do setor de serviços e do consumo das famílias no PIB.
A desaceleração da economia chinesa tem impacto relevante sobre as economias emergentes,
com destaque para a América Latina. A redução dos preços de commodities e, consequentemente,
dos termos de troca, tem pressionado as moedas da região. Ainda que estejamos num quadro de
menor crescimento na América Latina, pressões inflacionárias crescentes inviabilizam o uso de
políticas anticíclicas. Porém, o efeito da desaceleração chinesa não é homogêneo na região. Países
com fundamentos econômicos mais frágeis estão sujeitos a turbulências mais severas. E este é o
caso brasileiro.
Economia doméstica
Nos últimos meses, a deterioração da atividade econômica no Brasil se intensificou. Desde a
última atualização do cenário macroeconômico, em junho de 2015, revisamos a projeção de
contração do PIB para este ano de 1,8% para 3,0%.4 A piora do cenário externo foi apenas um
fator marginal nessa revisão de cenário. A deterioração é explicada fundamentalmente por fatores
domésticos.
O declínio da atividade atinge todos os setores da economia, com destaque para as projeções de
forte recuo da indústria de transformação e da construção, de -9,7% e -8,4%, respectivamente.5
Além disso, espera-se contração do setor serviços de 1,7% este ano. Com a piora de setores
intensivos em trabalho, como serviços e contrução civil, a taxa de desemprego, medida pela PNAD
4
5

No Boletim do mês de agosto, a previsão de retração do PIB de 2015 havia sido revista para 2,6%.
Ver Seção de Atividade Econômica.
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Contínua, deverá atingir 9,0% em 2015, com queda prevista da renda do trabalho de 2,2% em
relação ao ano anterior.
Para 2016, a revisão do desempenho
do PIB também foi severa: em junho
de 2015, esperava-se um ligeiro
crescimento, de 0,5%, mas agora
projeta-se contração de 2,1%.
Nossas estimativas apontam para
forte recuo da demanda doméstica
em 2015 e 2016, de 4,6% e 3,3%,
respectivamente — ou seja, acima da
queda esperada no PIB. De fato,
desde o ano passado, a demanda
interna tem se desacelerado a um
ritmo superior ao do PIB.

Gráfico 14: Relação entre a Demanda Interna e o PIB

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

Como se pode observar no Gráfico 14, a partir 2005 a demanda interna iniciou uma fase de
crescimento acima do PIB, o que elevou consistentemente a relação entre os dois. Após a crise
global, esta relação aumentou expressivamente, o que gerou alguns efeitos colaterais como
aumento do défict externo e pressões inflacionárias. A partir de 2013, entretanto, essa razão
começou a recuar; crescimento de demanda sem contrapartida da oferta não é sustentável no
longo prazo. Para o final do ano de 2016, o valor estimado para a relação entre a demanda interna
e o PIB é de 1,034, similar ao patamar do início de 1999, ou seja, ainda em nível elevado.
A boa notícia é que o setor externo deve contribuir positivamente para o PIB este ano e em 2016
(1,5% e 1,7%, respectivamente). Com a fraqueza da demanda doméstica e a expressiva
depreciação cambial,6 as importações de bens e serviços estão se desacelerando. A previsão é que
as importações recuem 10,8% e 10,2%, respectivamente, neste ano e no próximo. A contribuição
externa poderia ser ainda maior, mas o cenário internacional, a composição da nossa pauta e os
nossos acordos comerciais limitam a expansão das exportações. A previsão é que as exportações
de bens e serviços cresçam apenas 3,6% e 2,2%, respectivamente.
Mesmo com a forte desaceleração da demanda doméstica, a inflação continua muito resistente.
Isso ocorre, em grande medida, por causa do aumento expressivo dos preços administrados e dos
alimentos. Para 2015, estima-se um aumento de 15,2% dos preços administrados, acima do
previsto no Boletim de junho (13,9%). Os preços livres também devem se acelerar em relação a
2014, fechando o ano em torno de 7,6%, frente à previsão anterior de 7,1%. Porém, essa
Estimamos que a taxa de câmbio média em 2015 seja de R$ 3,3, o que representa uma depreciação de 41% em relação à média
do ano passado, de R$ 2,4. Para 2016, a depreciação esperada é de 32%. A depreciação cambial pode ser explicada tanto por
fatores externos como domésticos. Mas o componente de risco-país tem sido particularmente importante nos últimos meses para
explicar seu movimento.
6
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aceleração é explicada por maior pressão da alimentação domiciliar, de 11% (ante 9,0%), e dos
bens industriais, de 5,0%, que está relacionada aos problemas climáticos e à maior depreciação
cambial. A inflação de serviços, que apresenta maior rigidez, deve fechar o ano em torno de 8,0%
(ante 8,3%), o que significa um
Gráfico 15: Inflação de Preços Livres e Administrados (%)
pequeno alívio num grupo que nos
últimos anos tem se mantido muito
acima do topo da faixa de tolerância,
de 6,5%. Consequentemente, a
inflação deve encerrar o ano em
9,4%, frente à previsão anterior de
8,8%, do Boletim de junho de 2015.
No entanto, deve-se mencionar uma
possível fonte de pressão: se houver
aumento da CIDE de 10% sobre a
gasolina, o IPCA poderá atingir 9,8%
no final do ano (Gráfico 15).
Fontes: IBGE e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV
Para 2016, o cenário será ainda mais
desafiador. A nova rodada de depreciação cambial tende a elevar a inflação para 6,4%, ante
previsão anterior de 5,4%. Mesmo com o aperto monetário e a retração na atividade, as
expectativas inflacionárias para o próximo ano estão se deteriorando gradualmente.
Conforme mencionado anteriormente, o ajuste do setor externo está em curso. A previsão para
2015 é que o déficit em conta corrente recue de U$ 104 bi para U$ 66 bi. Em proporção do PIB, o
déficit deve recuar para 3,7%, em contraposição à previsão anterior de 4,5%. Em 2016, o ajuste
externo continuará e o déficit deverá diminuir para 3,5% do PIB (Gráfico 16).
De qualquer forma, o quadro
brasileiro se deteriorou nos últimos
meses. As dificuldades na condução
de um ajuste fiscal crível e perene
contribuíram para a perda do grau
de investimento concedido pela
agência Standard & Poor’s. Com
isto, o risco país, a taxa de juros
longa e a bolsa têm sido afetados,
contribuindo para uma piora do
cenário de curto e médio prazo.7
As
novas
medidas
fiscais
representam apenas um pequeno
7

Ver Seção de Atividade.

Gráfico 16: Transações Correntes* (% do PIB)

* Os valores anteriores a 2014 estão na metodologia antiga.
Fontes: Bacen e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV
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alento, mas não resolvem o problema fiscal estrutural do Brasil: o aumento contínuo de gastos a
uma velocidade superior à do PIB. Se isso não for solucionado, a dinâmica da dívida bruta
continuará insustentável.
Se o país não equacionar essa questão, o rebaixamento por mais uma agência será inevitável. Sem
dúvida, os desafios são imensos, mas têm que ser enfrentados; não há outra saída.
Silvia Matos

Revisão Editorial do Boletim Macro IBRE: Fernando Dantas
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