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De Mal a Pior: Agrava-se o Quadro Recessivo 

A rápida deterioração do ambiente econômico e político, bem registrada no noticiário do último 
mês, traduz-se, como não poderia deixar de ser, na piora das projeções em diversas áreas da 
economia brasileira por analistas das mais diversas instituições.  As da equipe do IBRE não são 
exceção. Essa deterioração aparece, inclusive, na revisão das estimativas para o próximo ano, 

passando-se a projetar queda do nível de atividade também em 2016 — quando antes taxas 
negativas só eram previstas para este ano —, cenário que seria considerado ousado, ou irrealista, 
há bem pouco tempo.  

De fato, os sinais recentes não dão trégua no fluxo de indicadores ruins. Entre eles destacam-se: a 
redução dos índices de confiança de empresas e consumidores, possivelmente reforçada por um 
quadro político que crescentemente agrega elementos policiais aos políticos; o enfraquecimento 
do mercado de trabalho, até recentemente foco de notícias positivas, com aumento do 
desemprego e queda da renda real; uma inflação dos preços ao consumidor que teima em subir, 
mesmo em itens em que seria de se esperar um arrefecimento, como resultado das políticas 
monetária e fiscal adotadas desde fins de 2014; a dificuldade de cumprir a meta fiscal proposta no 
final do ano passado, fruto da debilidade das receitas de impostos e contribuições e da pujança 

dos gastos públicos — apesar da severa contenção fiscal que vem sendo praticada nos três níveis 
de governo.  

O setor externo é a única área em que apareceram sinais positivos, apesar de tímidos, com a 

balança comercial do primeiro semestre registrando saldo positivo — ainda que mais pela retração 
das importações, fruto da fragilidade do nível de atividade, do que da expansão das exportações, 
em que pesem a redução do custo unitário do trabalho e a desvalorização cambial. A conta 
corrente também deverá fechar o semestre com pequena melhora em relação ao ano passado, 
mas parte dela por conta da desvalorização cambial, que reduz o valor do PIB em dólares. O 
aspecto negativo é a incerteza quanto à atratividade do Brasil para os investidores estrangeiros, 
face ao duplo desafio à frente: a previsível piora na classificação de risco do país e a elevação dos 
juros nos EUA, que deve ocorrer em algum ponto deste segundo semestre. 

Tudo isso prenuncia um segundo semestre amargo, quando possivelmente se acumularão 
dificuldades econômicas e políticas, como as de coordenação da base aliada, com o corolário de 
que as medidas de ajuste fiscal dificilmente serão aprovadas sem substanciais alterações em 
relação às propostas originais. Não é exagero afirmar que um ajuste meia-sola não é exatamente 
um sinal alvissareiro para o futuro. Aliás, nem mesmo um ajuste forte talvez fosse capaz de 
permitir uma virada vigorosa na passagem deste para o próximo ano e, por essa via, uma 
retomada do crescimento a médio prazo. Algumas condições para essa retomada a mais longo 
prazo são analisadas nesta edição do Boletim, destaques do qual incluem: 
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• A seção de análise da atividade econômica tem como destaque a previsão de uma variação 
levemente negativa do PIB em 2016, além da revisão da queda projetada para o ano em curso: de 
-1,8% para -2,2%. A seção também explora possíveis fontes de dinamismo a médio prazo, como a 
substituição parcial de importações pela produção doméstica de produtos e serviços, como 
resultado da forte depreciação cambial dos últimos trimestres — que deve prosseguir no futuro, à 
medida que se normalizem as condições monetárias nos Estados Unidos  — e da queda de salários 
reais, que reduz o custo unitário do trabalho; a possível retomada do consumo derivada do 
reequilíbrio do mercado de trabalho, em ajuste que ocorrerá após a mudança de nível dos salários 
reais; e o fim do impulso negativo gerado pelo ajuste fiscal e a alta das taxas de juros, após a 

moderação da inflação e o reequilíbrio orçamentário do governo. (Seção 1) 

• Na análise das expectativas de empresários e consumidores, destaca-se que as sondagens 
de junho “lançaram uma ducha de água fria sobre a hipótese de virada da tendência, iniciada no 
ano passado, de aumento do pessimismo de empresas e consumidores”. As informações indicam 
que a manutenção das expectativas em níveis extremamente baixos em maio e junho foi 
determinada majoritariamente pela piora no estado geral da economia, embora o quadro político 
continue contribuindo como um fator de incerteza. E mesmo que venha a ser identificado um 
ponto de virada das expectativas nos próximos meses, os índices de confiança devem continuar 
em patamares baixos por algum tempo. (Seção 2) 

• Os resultados da PNAD Contínua revelam que o mercado de trabalho continuou piorando 

em maio de 2015. A taxa de desemprego ficou em 8,1% no trimestre encerrado em maio, com alta 
de 1,1 ponto percentual (pp) em relação ao mesmo trimestre do ano anterior: este é o maior valor 
desde o início da série histórica da PNAD Contínua, em 2012. Como a recessão deve se estender 
por todo o ano de 2015, o mercado de trabalho também tenderá a piorar, pelo menos até o 
último trimestre, quando o aumento sazonal das contratações daria um alívio temporário ao 
desemprego. A previsão do nosso analista para a média anual de desemprego na PNAD Contínua 
neste ano é de 8,3%. (Seção 3) 

• A expectativa de inflação para 2015 avançou de 8,25% para 9,10% nos últimos dois meses, 
segundo os top five da pesquisa Focus. A magnitude da elevação contrasta com o gradualismo dos 
dois meses anteriores, que apontava para uma acomodação da taxa inflacionária. A revisão da 
taxa esperada para 2015 foi motivada em grande medida pela alta da alimentação no domicílio 

(1,61% no IPCA de maio). Esse movimento, atípico para o período, ocorreu por conta de aumentos 
de preços em três categorias com pesos destacados na estrutura do índice: alimentos in natura, 
derivados do trigo e carnes bovinas. Oferta insuficiente, desvalorização da taxa de câmbio e 
aumento das exportações explicam essas elevações, que ficaram concentradas em alguns itens. A 
alta dos alimentos in natura no primeiro semestre deste ano, aliás, superou o padrão histórico. 
Mas o ajuste das expectativas não parou aí. Outro fator deflagrador dos aumentos das 
expectativas de inflação foi o aumento dos preços dos jogos de azar, em vigor a partir de 18 de 
maio. (Seção 4) 

• Nosso analista da política monetária nota uma inflexão na comunicação sobre o processo 
de aperto monetário que vimos atravessando. Um fato concreto é que, a partir de manifestação 
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pública recente de um dos diretores do BCB, os participantes de mercado revisaram para baixo o 
ritmo de ajuste da taxa Selic. Nosso analista se indaga se estaríamos diante de uma mudança de 
estratégia. Sua resposta é que, aparentemente, não. A seu ver, os dirigentes do BCB perceberam 
que, diante de uma desaceleração econômica bem mais severa que a antes prevista, as próximas 
projeções de inflação provavelmente mostrarão números compatíveis com o cumprimento da 
meta em 2016. Sendo assim, “seria plenamente justificável elevar a Selic para 14% (mais provável) 
ou 14,25%, mantendo-a no patamar escolhido por alguns meses.” (Seção 5) 

• A seção dedicada à análise da política fiscal foca no instigante tema, enfatizado nos últimos 

meses, dos efeitos da Selic sobre a dinâmica da dívida bruta. Isso porque a alta da taxa básica de 
juros constituiu um grande desafio para as autoridades fazendárias, já que seus efeitos sobre a 
dívida pública, sobretudo a bruta, vão na contramão do ajuste fiscal e do objetivo final de manter 
a dívida em uma trajetória sustentável. Nossa analista destaca também que, independentemente 
da decisão de política monetária tomada pelo Banco Central, a dívida bruta seguirá uma tendência 
crescente no médio e no longo prazo. (Seção 6) 

• A análise do desempenho do setor externo centra as atenções na melhora sinalizada pelos 
resultados mais recentes. De fato, a balança comercial de junho registrou superávit de US$ 4,5 
bilhões, levando o saldo acumulado no ano, deficitário até maio, a registrar um superávit de US$ 
2,2 bilhões no primeiro semestre de 2015. O saldo positivo foi liderado pela queda mais acentuada 
nas importações do que nas exportações. Fica a percepção de que o saldo positivo se deve mais à 

redução do nível de atividade do que à depreciação cambial. Não obstante, além desta, 
indicadores como o custo unitário do trabalho apontam para um cenário mais favorável para a 
expansão das manufaturas. A melhora na balança comercial deverá contribuir para redução no 
déficit da conta corrente. (Seção 7) 

• A seção dedicada ao panorama internacional discute o novo acordo da Grécia e as 
inconsistências da União Europeia. (Seção 8) 

• Já o Observatório Político, de autoria do Prof. Octavio Amorim, esboça interessante 
analogia entre o discurso político e a linguagem bélica por parte de nossos dirigentes. Nas palavras 
do autor: ‘A atual conjuntura política brasileira está coberta pela neblina da guerra. Enfatize-se a 
capacidade que esta tem de “fazer as coisas parecerem grotescas e maiores do que realmente 

são”. (Seção 9) 

• A seção Em Foco, por fim, de autoria do Prof. Rodrigo Leandro de Moura, analisa a 
dinâmica do mercado de trabalho brasileiro por setores, vínculos e condição ocupacional a partir 
do uso dos microdados da PNAD Contínua. (Seção 10) 

Boa leitura! 

Regis Bonelli, Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos
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Gráfico 1: Demanda Interna Acumulada com Preços Constantes de 
1995 em 4 trimestres em Relação ao PIB com Preços Constantes de 

1995 Acumulado em 4 trimestres 

 

Fontes: IBGE e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV (dados projetados em azul claro) 

 

1. Atividade Econômica                                                                                              

PIB Negativo Também em 2016 

A redução expressiva do crescimento 

econômico, iniciada no segundo 

semestre de 2013, é o começo de um 

processo de reversão da vigorosa 

expansão da demanda doméstica 

observada desde 2005. Como mostra 

o Gráfico 1, desde 2005 a demanda 

doméstica cresceu a taxas maiores do 

que as do PIB. Desde 2013 e, segundo 

as nossas projeções, até 2016, esse 

processo vem sendo parcialmente 

revertido: ao final de 2016, nossa 

demanda doméstica deve estar 

próxima aos patamares observados 

no final de 2011. 

Como a desaceleração observada é essencialmente da demanda da economia, fica a dúvida sobre 

quais fatores da demanda devem acompanhar o reinício do crescimento econômico no futuro. No 

nosso cenário, eles são três.  

O primeiro é a substituição parcial de importações pela produção doméstica de produtos e 

serviços. Isso resultará da forte depreciação cambial dos últimos trimestres (e que deve prosseguir 

no futuro, conforme se normalizem as condições monetárias nos Estados Unidos) e da queda de 

salários reais, que reduz o custo unitário do trabalho. Portanto, apesar da significativa contração 

esperada na atividade econômica, a redução das importações deve ser ainda mais expressiva e 

impulsionar, ainda que timidamente, o crescimento doméstico. O segundo é a retomada do 

consumo pelo reequilíbrio do mercado de trabalho: esse ajuste será observado após a mudança 

de nível dos salários reais, que os compatibilizará com a produtividade da economia, ponto a 

partir do qual eles devem voltar a crescer. O terceiro é o fim do impulso negativo gerado pelo 

ajuste fiscal e das taxas de juros, após o reequilíbrio orçamentário do governo e a moderação da 

inflação. Evidentemente, esses três elementos estão interligados. 

Contudo, ainda é difícil precisar o momento da recuperação. Existe uma divergência entre os 

modelos nesse aspecto: os modelos de pequeno porte, que levam em consideração somente a 

dinâmica das políticas fiscal e monetária, sugerem que, em 2016, o crescimento será de 1,5%, 

permanecendo ao redor deste patamar em 2017 e 2018. Já os modelos que usam os indicadores 

de confiança apontam para um cenário pior: crescimento de 0,5% no próximo ano e por volta de 
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Gráfico 3: Taxa de Crescimento Trimestral do PIB em 2016 

                                                                                                                              

 
 

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

Gráfico 2: Média Trimestral da Confiança da Indústria                                 
(sem ajuste sazonal) 

 

 

  

Fonte e elaboração: IBRE/FGV (dados em azul claro são projetados) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tabela 1: Taxas de Crescimento em 2016 

Atividades 2016/2015 

Consumo das famílias -0.6% 

Consumo do governo -0.1% 

Formação bruta de capital fixo -2.1% 

Exportação 1.3% 

Importação -4.1% 

PIB -0.1% 

Agropecuária 2.4% 

Indústria -0.5% 

Extrativa 5.4% 

Transformação -3.9% 

Construção civil 0.3% 

Eletricidade 4.0% 

Serviços 0.0% 

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

1,0% em 2017. Todavia, há diversos elementos 

que indicam que o crescimento será ainda mais 

lento. É isso que mostram nossas projeções para 

2016 na Tabela 1.  

Como está implícito no Gráfico 2, os modelos que 

indicam que o crescimento em 2016 seria de 

0,5% pressupõem uma sólida recuperação da 

confiança a partir do segundo semestre deste 

ano — o que dificilmente se verificará. As 

dúvidas sobre essa melhora vêm justamente dos 

indicadores de sondagem sobre o mercado de 

trabalho, que sugerem que o processo de ajuste 

do emprego ainda está em curso, como 

argumenta a Seção de Confiança. Não parece 

haver, portanto, elementos para ser otimista 

quanto ao futuro.  

Nesse sentido, 0,5% de crescimento em 2016 é um cenário otimista. Aliás, a demora na retomada 

poderá comprometer até mesmo o crescimento em 2017. Como mostra o Gráfico 3, no nosso 

cenário a recuperação da economia só deve ocorrer a partir do segundo semestre do próximo 

ano, quando a economia voltará a crescer por volta de 0,3% por trimestre.  

Logo, os indicadores de confiança sugerem que a recuperação a partir do quadro recessivo atual 

tem uma característica muito diferente da das recessões observadas em 1998, 1999, 2001 e 2009. 

A Tabela 2 mostra as taxas de crescimento nos anos anteriores e posteriores a essas recessões. 
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Gráfico 4: Índices da Situação Atual Empresarial* e do Consumidor 
(índices normalizados, média=100 e desvio padrão=10, com ajuste 

sazonal) 

 

*Agregação, por pesos econômicos, dos índices de confiança da Indústria, Serviços, 
Comércio e Construção, previamente ajustados sazonalmente.                         

Fonte e elaboração: IBRE/FGV 

O momento atual parece mais complexo até mesmo do que o ajuste de 1998 e 1999, quando 

crises internacionais e fragilidades macroeconômicas do Brasil fizeram com que fossem 

necessários fortes ajustes nas taxas de juros e nas contas públicas. Afinal, a atual desaceleração é 

mais intensa; no entanto, a taxa de crescimento esperada após a crise ainda é bastante baixa, e 

abaixo do potencial da economia.  

Nosso cenário, portanto é de contração em 2015 e 2016 de 2,2% e 0,1%, respectivamente.  

Silvia Matos e Vinícius Botelho  

2. Expectativas de Empresários e Consumidores                                        

Ducha de Água Fria 

As sondagens de junho lançaram uma 

ducha de água fria sobre a hipótese 

de virada da tendência, iniciada no 

ano passado, de aumento do 

pessimismo de empresas e 

consumidores. A análise do conjunto 

de informações disponíveis indica que 

a manutenção das expectativas em 

níveis extremamente baixos em maio 

e junho foi determinada 

majoritariamente pela piora no 

estado geral da economia, embora o 

quadro político continue contribuindo 

como um fator de incerteza.  

A análise das expectativas ganha 

relevância neste momento em 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tabela 2: Taxas de crescimento do PIB nas imediações dos anos de recessão 

 
Fonte: IBRE/FGV. *Estimativas do IBRE. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Gráfico 5: Índices de Expectativas Empresarial* e do Consumidor 
(índices normalizados, média=100 e desvio padrão=10, com ajuste 

sazonal) 

 

*Agregação, por pesos econômicos, dos índices de confiança da Indústria, Serviços, 
Comércio e Construção, previamente ajustados sazonalmente.                         

Fonte e elaboração: IBRE/FGV 

Gráfico 6: Indicadores de Ímpeto de Contratação (Saldo, em pontos 
percentuais de empresas prevendo aumento menos diminuição do 

quadro de pessoal nos três meses seguintes, com ajuste sazonal) 

 

* Comércio ampliado. Fonte e elaboração: IBRE/FGV 

primeiro lugar porque, 

historicamente, os índices de 

expectativas vêm mostrando um 

perfil antecedente, com comprovada 

relação de causalidade, no sentido 

de Granger, em relação aos índices 

de situação atual nas cinco 

sondagens mensais produzidas pela 

FGV/IBRE.1  

Além disso, mesmo que venha a ser 

identificado um ponto de virada das 

expectativas nos próximos meses, os 

índices de confiança devem 

continuar girando em patamares 

baixos por algum tempo. Um 

exercício feito com dados da OCDE 

para 18 países, incluindo o Brasil, mostra que o tempo de retorno à média histórica em quedas 

prolongadas de confiança industrial2 está em torno de 60% do tempo da queda. O resultado do 

exercício, embora preliminar, é válido tanto para países emergentes quanto para os 

desenvolvidos. Em apenas 15% dos casos, o retorno à média ocorreu em menos de 30% do tempo 

total de queda. Em outras palavras, 

ainda que os indicadores de confiança 

entrem em rota ascendente nos 

próximos meses, deve levar algum 

tempo para que o sentimento dos 

agentes econômicos passe a 

contribuir positivamente para a 

economia.  

Um exemplo do efeito negativo do 

pessimismo sobre as decisões 

empresariais é dado pelos indicadores 

de ímpeto de contratações pelo setor 

produtivo. O Gráfico 6 mostra que em 

todos os quatro setores econômicos 

monitorados pelas sondagens da 

                                                           
1 Rejeita-se a hipótese nula de que os IE não granger causem os ISA a 1% de nível de significância em todos os índices empresariais. 
No caso do consumidor, a 10% de nível de significância. Em todos os casos, a hipótese nula não é rejeitada no sentido contrário 

(ou seja, ISA não granger causa IE). 

2 O exercício considerou dados normalizados desde 1980 e procurou considerar somente as quedas idiossincráticas, isto é, 

desvinculadas de períodos de desaceleração generalizada da economia mundial. 
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Gráfico 7: Contribuição da Variação da PO e da PEA para a 
Variação da Taxa de Desemprego (em p.p., mês x mês do ano 

anterior) 

 

Fonte: PNAD /IBGE. Elaboração: IBRE/FGV 

FGV/IBRE, a diferença entre o percentual de empresas prevendo aumento e diminuição do quadro 

de pessoal continuou negativa em junho. No caso das sondagens criadas mais recentemente, o 

resultado era inédito até 2015. Na Indústria, a postura mais incisiva de ajustes no quadro de 

pessoal não é vista, em termos de duração e intensidade, desde o final da década de 1990. Saldos 

negativos desses indicadores sinalizam persistência da tendência de desmobilização de mão de 

obra. 

O desenho da política econômica atual deixa pouca margem para uma melhora significativa da 

economia no curtíssimo prazo. Nos próximos meses, portanto, uma reação das expectativas 

dependerá de outros fatores, como uma leitura mais favorável da conjuntura política ou o 

encaminhamento de medidas com impacto potencialmente positivo sobre o nível de atividade.  

Aloísio Campelo Jr. 

3. Mercado de Trabalho                                      

Evolução da PEA e da PO Contribuem para Aumento do Desemprego 

Os dados mais recentes do desemprego da PNAD Contínua, referentes a maio de 2015, revelam a 

persistência da tendência de piora do mercado de trabalho. A taxa de desemprego de 8,1% no 

trimestre encerrado em maio, com alta de 1,1 ponto percentual (pp) em relação ao mesmo 

trimestre do ano anterior, é o maior valor desde o início da série histórica da PNAD Contínua, em 

2012. Como a recessão deve perdurar por todo o ano de 2015, o mercado de trabalho também 

tenderá à piora, pelo menos até o último trimestre, quando o aumento sazonal das contratações 

daria um alívio temporário ao desemprego. A nossa previsão para a média anual de desemprego 

na PNAD Contínua em 2015 é de 8,3%.  

Pelo Gráfico 7, observa-se que a alta do 

desemprego pode ser explicada não 

somente pela queda do crescimento da 

população empregada (PO), mas 

também pelo aumento da população 

em busca de emprego (PEA).  A piora 

da economia tem obrigado membros 

da família que tendem a participar 

menos do mercado de trabalho (como 

jovens e mulheres) a buscarem 

emprego.  Isto levou a um aumento da 

PEA de 1,59% (sobre maio de 2014). 

Apesar da estagnação do ritmo de 

crescimento da PEA nos últimos meses, 

sua elevação já é bem superior à média 

dos anos anteriores (crescimento médio de 1,5% em 2015, contra 0,98% em 2014). Ao mesmo 

tempo, houve queda no ritmo de contratações, com a PO registrando uma taxa média de 
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Gráfico 9: Saldo Líquido (admitidos menos desligados)                          
Caged – acumulado últimos 12 meses, em milhares  

 

Fonte: Caged/MTE. Elaboração: IBRE/FGV 

Gráfico 8: Taxa de Variação da População Ocupada Formal (AsA, %) 

 

Fontes: Caged/MTE, PNAD/IBGE, PME/IBGE. Elaboração: IBRE/FGV 

crescimento de 0,8% em 2015, contra 

1,5% em 2014. Nos últimos meses, a 

taxa de crescimento da PO 

desacelerou-se fortemente (variação 

de 1,12% em janeiro para 0,3% em 

maio, ano sobre ano – AsA), o que 

indica intensa perda de ritmo das 

novas contratações. Ainda assim, 

surpreende o fato de a PO ainda estar 

crescendo, dado o cenário econômico 

fortemente contracionista. Isto é 

explicado pelo aumento do número 

de trabalhadores por conta própria, 

enquanto o contingente dos 

empregados com carteira de trabalho assinada recua. 

Nesse sentido, quando analisamos as 

diferentes pesquisas, sob a ótica dos 

empregados formais, observamos 

que a população ocupada em maio de 

2015 medida pelo Caged registra 

queda de 1,7% (Gráfico 8), muito 

próxima do encolhimento observado 

na PO formalmente empregada 

medida pela PNAD (queda de 1,9%).  

Por sua vez, a PME, que abrange 

apenas as principais regiões 

metropolitanas, apresenta também 

queda da PO formal, mas a um ritmo 

menor, em torno de -0,5% no mês de 

maio. 

Como os dados da PNAD Contínua são muito recentes, há pouca informação sobre a dimensão da 

retração atual do emprego em comparação com as crises anteriores. Entretanto, os dados mensais 

de admitidos e desligados do Caged, com série iniciada em 1997, permitem uma base de 

comparação para o mercado de trabalho. O saldo líquido entre o total de admitidos e de 

desligados, acumulado nos últimos 12 meses, é negativo em 593 mil vagas para maio deste ano 

(Gráfico 9), o pior resultado já registrado em toda série histórica. Portanto, o ritmo atual de 

geração de vagas de emprego em maio é o pior do mês desde o governo FHC, além de ser um 

resultado inferior ao registrado nas crises anteriores, como a de 2009. A situação do emprego no 

Brasil permanece em franca deterioração.                          

                   Rodrigo Leandro de Moura e Tiago Cabral Barreira 
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4. Inflação   

Apertando o Passo 

A expectativa de inflação para 2015 avançou de 8,25% para 9,10% nos últimos dois meses, 

segundo os top five da pesquisa Focus. A magnitude da elevação contrasta com o gradualismo dos 

dois meses anteriores, que apontava para uma acomodação da taxa inflacionária. 

A primeira revisão da taxa esperada para 2015 foi motivada em grande medida pela alta da 

alimentação no domicílio, de 1,61% de acordo com o IPCA de maio. Este movimento – atípico para 

o período – ocorreu por conta de aumentos de preços em três categorias com pesos destacados 

na estrutura do índice: alimentos in natura, derivados do trigo e carnes bovinas. Oferta 

insuficiente, desvalorização da taxa de câmbio e aumento das exportações explicam aumentos, 

respectivamente, de: cebola (35,59%), pão francês (1,60%) e carnes (2,32%).  

A alta dos alimentos in natura no primeiro semestre deste ano tem superado o padrão histórico. 

De acordo com dados do IPA, esse grupo acumulou, no primeiro semestre deste ano, elevação de 

23,96%, acima da média do período de 2009 a 2014, de 16,84%. A escassez de água, mais 

pronunciada nos meses do verão, prejudicou a oferta de hortaliças e legumes, que usam 

intensamente a irrigação. Segundo o IBGE, a produção de batata-inglesa cairá 6,3%, em 2015; a de 

cebola, 5,1%; e a de tomate, 18,3%. Com base nessas estimativas de redução de oferta, é razoável 

supor que as altas de preços registradas até aqui não serão compensadas pelas quedas sazonais já 

em curso, incorporando-se em parte à inflação do ano. 

Mas o ajuste das expectativas não parou aí. O fato deflagrador das novas revisões foi o aumento 

dos preços dos jogos de azar, em vigor a partir de 18 de maio. As estimativas iniciais para o 

reajuste médio desse preço administrado estavam subestimadas até a divulgação do IPCA de 

maio, quando os jogos de azar subiram 12,76% e o mercado refez suas contas.  

O impacto dos preços administrados na inflação de 2015, estimado em 3,7 pontos percentuais, 

ainda pode avançar. Importantes reajustes da tarifa de energia elétrica ocorrerão no segundo 

semestre e, diante do déficit orçamentário ainda remanescente entre as distribuidoras, não 

podem ser descartadas majorações que superem as taxas ora previstas.  Há também que se 

considerar a possibilidade de um novo aumento do preço da gasolina, tema em relação ao qual o 

presidente da Petrobras, instado a se pronunciar, reafirmou a intenção de acompanhar a paridade 

internacional. Se este for o caso, vale notar que a defasagem nas refinarias já está além dos 10%.  

Enquanto os preços da alimentação e os administrados sofrem contínuas revisões ascendentes, os 

serviços livres ainda não emitiram sinais firmes de uma possível desaceleração. Tendo chegado ao 

fim de 2014 com taxa em 12 meses de 8,32%, os serviços livres avançaram em janeiro para 8,76%, 

recuaram para 8,02% em março, voltaram a subir e descer, e em junho ficaram em 7,90%, abaixo 

de 8% pela primeira vez desde fevereiro de 2011.  

Essa desaceleração do percentual acumulado, entretanto, se deve muito mais ao descarte da taxa 

de junho do ano passado, que atingiu 1,10%, do que ao resultado de junho deste ano, de 0,80%. 

Em julho, na aritmética do indicador de 12 meses, a taxa a ser descartada, a de julho de 2014, foi 
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de -0,05%. Mesmo com uma redução no resultado mensal que leve a taxa de serviços para 0,5%, 

por hipótese, o resultado em 12 meses voltará para 8,4%, semelhante ao de dezembro passado. A 

conclusão é que a inércia dos serviços persiste e progressos mais palpáveis na contenção deste 

componente inflacionário só se farão notar nos meses finais do ano. 

Salomão Quadros e André Braz 

5. Política Monetária    

Sobre o Limite da Política Monetária 

Na seção sobre política monetária do Boletim Macro de junho argumentamos que o Banco Central 

deveria dar continuidade ao processo de aperto monetário ora em curso. Eventual interrupção ou 

abandono desse processo poderia acarretar custos ainda mais expressivos que os atualmente 

enfrentados pela economia brasileira. Na ocasião, acrescentamos que os dirigentes do BCB 

pareciam pensar da mesma maneira. Na presente edição voltamos ao assunto, esmiuçando um 

pouco mais nossa linha de argumentação.  

A questão inicial diz respeito aos motivos pelos quais muitos imaginam que seria melhor aliviar o 

aperto monetário, respaldando tal decisão na adoção de uma meta ajustada de inflação para 

2016. Nesse caso, a meta de 4,5% seria cumprida apenas em 2017. Dentre os que imaginam que 

esta seria uma boa opção, há os que consideram que o custo da luta contra a inflação já se mostra 

bastante elevado e os que temem uma situação conhecida por dominância fiscal.  

Para os que simplesmente pensam no custo da estratégia anti-inflacionária, vale lembrar os 

seguintes aspectos. Primeiro, eventual mudança de estratégia traria de volta a ideia de que o BCB 

se contenta com números acima de 4,5% ao ano, como no passado recente. Na cabeça de muitos 

viria o raciocínio de que o ajustamento da meta para 2016 abriria a possibilidade de revisão do 

objetivo também para 2017, e assim por diante. As expectativas piorariam, fazendo com que, mais 

adiante, quando de fato se decidisse por um combate firme à inflação, o custo fosse bem mais 

alto.  

Segundo, faz mais sentido praticar política monetária apertada quando outros instrumentos de 

política econômica são acionados na mesma direção do que quando a autoridade monetária tenta 

sozinha resolver a questão. No momento, temos aperto de tarifas, de crédito e de gastos públicos. 

E isso ajuda na obtenção do resultado desejável.  

Terceiro, vivenciamos o problema de perda de confiança dos agentes econômicos no futuro da 

economia. A nosso ver, ao contrário do que muitos imaginam, firmeza na condução da política 

monetária pode ajudar no resgate da confiança, à medida que os agentes econômicos de fato 

percebam que as autoridades se mostram comprometidas com o ajustamento macroeconômico. 

Afinal, país que não consegue manter a inflação sob controle passa sempre uma péssima imagem.  

Sobre dominância fiscal, o medo é que juros reais muito altos prejudiquem excessivamente as 

contas públicas e contribuam para elevar demasiadamente a dívida bruta, provocando alta dos 
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prêmios de risco e depreciação cambial. Neste caso – segue o argumento – a inflação subiria, e 

não o contrário, tornando ineficaz a política monetária. Em resposta a esse raciocínio o que se 

pode dizer é que inexiste qualquer sinal de que as variáveis chave (risco e câmbio) tenham 

deixado de responder aos ventos externos, como de modo geral acontece.  

De qualquer modo, o fato concreto é que, a partir de manifestação pública recente de um dos 

diretores do BCB, os participantes de mercado revisaram para baixo o ritmo de ajuste da taxa 

Selic. Seria isso uma resposta a preocupações como as acima mencionadas? Estaríamos diante de 

uma mudança de estratégia?  

Aparentemente não. A nosso ver, os dirigentes do BCB perceberam que, diante de uma 

desaceleração econômica bem mais severa que a originariamente imaginada, as próximas 

projeções de inflação provavelmente mostrarão números compatíveis com o cumprimento da 

meta em 2016. Sendo assim, seria plenamente justificável elevar a Selic para 14% (mais provável) 

ou 14,25%, mantendo-a no patamar escolhido por alguns meses.   

José Júlio Senna 

6. Política Fiscal 

Efeitos da Selic sobre a Dinâmica da Dívida Bruta 

Diante de um cenário macroeconômico desfavorável e da necessidade de conter a inflação via 

aumento do juro, um tema muito relevante no âmbito fiscal ganha força: a questão dos impactos 

das decisões de política monetária sobre a trajetória do endividamento do governo geral e do 

central, em particular.  

A alta da Selic tem sido um grande desafio para as autoridades fazendárias, pois seus efeitos sobre 

a dívida pública, sobretudo a bruta, vão na contramão do ajuste fiscal e do objetivo final de 

manter a dívida em uma trajetória sustentável. Em maio de 2015, a dívida líquida do setor público 

consolidado registrou 33,6% do PIB e a dívida bruta do governo geral, 62,5% do PIB (no conceito 

brasileiro), com os juros da dívida líquida acumulando uma taxa implícita de 24,8%, o maior nível 

da história e quase o dobro da taxa SELIC.   

Essa taxa implícita reflete o volume líquido de juros devidos pelo governo, deduzido do que ele 

tem a receber (pelas aplicações das reservas internacionais e concessões de créditos aos bancos 

oficiais). No acumulado até maio, as despesas com juros da dívida pública líquida somaram R$ 

408,8 bilhões, equivalente a 7,2% do PIB em 12 meses; já os juros pagos sobre a dívida bruta 

foram de R$ 362,5 bilhões e 6,4% do PIB no acumulado em 12 meses, o que representa um avanço 

de 2,5 pontos percentuais (pp) e 1,0 pp do PIB na comparação com o mesmo período do ano 

anterior, respectivamente. Muito desse aumento pode ser explicado pela elevação da inflação e 

da Selic, que representam 23,3% e 38,6% do total da dívida bruta, respectivamente; ou seja, a 

participação destes dois indexadores responde por mais de 50% do total da dívida bruta do 

governo geral. 
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Tabela 3: Premissas Consideradas no Cenário 

 
 

Fontes: Banco Central e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV. 

Gráfico 10: Trajetória de DBGG para Diferentes Cenários de Taxa 
SELIC 

 

Fontes: Banco Central e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV. 

 

 

Diante desse cenário e das possíveis 

trajetórias da Selic que o Banco 

Central pode perseguir com 

objetivos de trazer a inflação para o 

centro da meta, é possível traçar 

diferentes cenários fiscais, sendo 

que a variável estimada é o 

comportamento de longo prazo da 

dívida bruta do governo geral. 

Foram traçados três cenários, com 

hipóteses diversas para os 

parâmetros que condicionam o 

tamanho e a trajetória da dívida 

bruta. O primeiro considera que o 

Banco Central irá perseguir uma 

inflação na meta já para 2016; o segundo, que o Banco Central levará a inflação para a meta em 

2017 com credibilidade; e, por último, o BC leva a inflação para o centro da meta em 2017, porém 

sem credibilidade (Tabela 3 e Gráfico 10). 
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Gráfico 11: Índice do Custo Unitário do Trabalho 
(junho/1994=100) 

 

Fonte: Banco Central. Elaboração: IBRE/FGV. 

Como evidenciado pelos resultados, independentemente da decisão de política monetária tomada 

pelo Banco Central, a dinâmica de dívida bruta seguirá uma tendência crescente no médio e no 

longo prazo, face às hipóteses mais prováveis de comportamento das receitas, dos gastos e dos 

juros. Esta evidência é preocupante, pois parece necessário traçar uma estratégia mais clara e 

objetiva para enfrentar a expansão da dívida pública bruta (que nem foi medida pelo conceito 

internacional nos cenários aqui traçados), com medidas como, por exemplo, a venda de ativos 

públicos e privatizações. 

Vilma Pinto  

7. Setor Externo 

Afastado o risco externo? 

A balança comercial de junho registrou 

superávit de US$ 4,5 bilhões, levando 

o saldo acumulado no ano, deficitário 

até maio, a registrar um superávit de 

US$ 2,2 bilhões no primeiro semestre 

do ano. O saldo positivo é liderado 

pela queda mais acentuada nas 

importações (-18% na comparação 

entre os meses de junho de 2014 e 

2015) do que nas exportações (-4,1%). 

Logo, a redução do nível de atividade, 

mais do que a depreciação cambial, 

tem sido o principal determinante 

para a melhora do saldo comercial. No 

entanto, em junho as exportações de manufaturas aumentaram 9,3%. Seria o início do fim da 

primarização das exportações?  

Além da depreciação cambial, indicadores como o custo unitário do trabalho mostram um cenário 

mais favorável para a expansão das manufaturas. O custo mostra tendência de queda (Gráfico 11) 

e, no acumulado do ano até maio, tinha recuado 14% em relação ao mesmo período de 2014. A 

análise das exportações de manufaturas indica melhora nas vendas do setor automotivo e de 

produtos siderúrgicos, mas o resultado positivo é explicado pelas exportações das plataformas de 

petróleo. Sem estas vendas, as exportações de manufaturas teriam caído 1%. Estamos longe, 

portanto, de um processo de reversão da composição da pauta que levasse as manufaturas a 

liderarem o aumento das exportações. 
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Gráfico 13: Contribuição para a Queda das Importações                     
(entre jan-jun 2014/jan-jun2015) 

 

Fonte: Secex/MDIC. Elaboração: IBRE/FGV 

Gráfico 12: Índice IBRE de Commodities (base média de 2006) 

 

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

No primeiro semestre de 2015, 85% 

da queda nas exportações é 

explicada pela cesta das 23 principais 

commodities. Logo, a queda nos 

preços das commodities (Gráfico 12) 

é o principal fator na piora do 

desempenho das exportações — o 

índice de preços caiu 29%, e o de 

quantum subiu 11%, entre os dois 

primeiros semestres de 2014 e 2015. 

Chegar ao final do ano com aumento 

em valor nas exportações é pouco 

provável, pois não se espera que as 

exportações de manufaturas 

compensem a queda das commodities. 

A queda nas importações continua, portanto, como o principal fator para explicar o superávit 

comercial esperado para este ano. Neste caso, além da desaceleração do nível da atividade, o 

recuo no preço do petróleo tem ajudado. Como mostra o Gráfico 13, a contribuição dos 

combustíveis para a retração nas 

importações (33%) é próxima à dos 

bens intermediários (36%). 

A melhora na balança comercial 

deverá contribuir para uma nova 

redução no déficit da conta corrente 

do balanço de pagamentos. Até maio, 

o déficit acumulado era de US$ 36 

bilhões, ou US$ 9 bilhões menor do 

que o do mesmo período no ano 

passado. Como o PIB está em queda, 

a relação déficit conta corrente/PIB 

deverá continuar por volta de 4% este 

ano. A questão central, porém, é se a 

entrada de capital é suficiente para 

cobrir o déficit.  

Até maio, o saldo acumulado de 

reservas no balanço era positivo (US$ 1,7 bilhão), mas inferior ao de igual período (US$ 3,8 

bilhões) de 2014. Como o déficit em conta corrente é menor, a queda é explicada pelo menor 

entrada de capital no país. No caso do investimento direto no país (IDP), o fluxo de maio 

corresponde ao maior valor registrado em 2015. Ainda assim, na comparação do acumulado entre 

2014 e 2015, o IDP recua de US$ 39 bilhões para US$ 25 bilhões.  
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Os fluxos de entrada de investimentos estrangeiros em títulos da renda fixa são positivos, mas 

caem entre abril e maio e também na comparação dos acumulados do ano: de US$ 18 bilhões 

para US$ 17 bilhões. As reservas internacionais ao longo do ano sofreram pequenas perdas e 

estão ao redor de US$ 371 bilhões. Não há, portanto, sinais de crise cambial próxima, embora os 

fluxos voluntários de financiamento do déficit mostrem tendência de queda em relação ao ano de 

2014.  

O cenário antes descrito assume que não ocorrerão graves turbulências advindas de crises 

político-institucionais. 

Lia Valls Pereira 

8. Panorama Internacional  

O Acordo da Grécia e as Inconsistências da União Europeia 

Todos conhecem as enormes inconsistências da união monetária (UM) do euro. As economias, ao 

abrirem mão do instrumento cambial, ficam dependentes do desemprego para reduzir salários 

nominais, como único instrumento de correção de desajustes de competividade. Ou seja, a 

redução de salários nominais é o grande instrumento para corrigir a relação câmbio-salários 

sempre que necessário. 

É sabido que a inexistência de uma união fiscal potencializa os problemas da UM. Gastos públicos 

— principalmente associados ao sistema de seguro social, como, por exemplo, o seguro 

desemprego — precisam ser administrados ao nível da federação dos países, e não do país. Se a 

economia de certo país está em dificuldade e ela não tem o instrumento cambial para agir, faz 

sentido que o seguro desemprego seja custeado pela UM e não pelo país em questão. Se a 

economia passa por dificuldades, o Tesouro nacional também passa por dificuldades. 

Evidentemente, o desafio da construção da UM, com relação ao seguro desemprego, por exemplo, 

é a harmonização entre os seus membros de critérios de elegibilidade, tempo de fruição, 

contrapartidas e valores do benefício. Estes são passos necessários para, em seguida, criar-se um 

seguro desemprego da UM custeado com arrecadação de um Tesouro da UM. 

Em decisão surpreendente, e após vencer um referendo, o primeiro-ministro grego voltou à mesa 

de negociação e aceitou, em troca de resgate, acordo com condições duríssimas. 

O site do Conselho da Comissão Europeia apresenta o comunicado de 12 de julho com as linhas 

gerais do acordo (http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/07/12-euro-

summit-statement-greece/). O comunicado do dia 18 de julho do “Eurogrupo”, reunião mensal e 

informal dos ministros das Finanças dos membros da UM, também no site do Conselho da 

Comissão Europeia, oferece boas vindas ao resultado da votação do parlamento grego que aceitou 

as linhas gerais do acordo. O comunicado também oferece boas vindas à decisão do Conselho de 

oferecer ajuda financeira de curto prazo no valor de 7,6 bilhões de euros para que o Tesouro 

grego salde suas pendências com o FMI, com o Banco da Grécia e com outros credores nas 
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próximas semanas. Os recursos foram sacados do Mecanismo Europeu de Estabilidade Financeira, 

ou EFSM na sigla em Inglês. 

Foi menos notada a ressalva no terceiro parágrafo: “In this context, the Eurogroup agrees in 

principle to transfer the 2014 SMP (Securities Markets Program) equivalent profits to be held at an 

ECB account to ensure legally enforceable rights to protect non euro area Member States from a 

risk of loss resulting from an EFSM programme to Greece.” Ou seja, há o entendimento que os 

problemas da Grécia são consequência da união monetária e, portanto, os países da União 

Europeia não deveriam ficar expostos. 

A zona do Euro é uma UM no interior de uma união maior, a União Europeia (UE), em que há 

elevadíssima mobilidade de bens e serviços e de trabalho e capital. O EFSM é pensado para ajudar 

países da UE com dificuldades de balanço de pagamentos. A dificuldade é separar aquelas crises 

de balanço de pagamento cuja origem está na UM e não na UE. Haja confusão! 

Para piorar, a mobilidade do trabalho requer que outros itens do estado de bem estar social sejam 

compartilhados. Por exemplo, se um trabalhador grego migra para trabalhar em Londres, a 

contribuição para a previdência deveria custear os aposentados gregos. O que, evidentemente 

não ocorre. Ou seja, a forte mobilidade do trabalho requer harmonização na UE dos sistemas 

previdenciários. 

Sem um aprofundamento da integração fiscal e harmonização mais profunda de todo o estado de 

bem estar social será difícil avançar mesmo na integração econômica sem integração monetária. 

Entende-se por que o movimento de saída da UE ganha corpo na Inglaterra, por exemplo.   

 

  Samuel Pessôa 

9. Observatório Político 

A Crise Política e a Neblina da Guerra 

Ao sabor das crises que têm marcado todo o segundo mandato da presidente Dilma, o ambiente 

político nacional está ficando cada vez mais enervado. Flagrante dessa tensão, as palavras dos 

nossos principais líderes começam a se aproximar da linguagem bélica. Não à toa, em fevereiro o 

ex-presidente Lula falou em mobilizar o “exército do Stédile”, ao se referir aos militantes do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e ao seu líder, João Pedro Stédile. Na semana 

passada, em entrevista à Folha de São Paulo, Dilma, ao responder a uma pergunta sobre a 

possibilidade de ser destituída, bradou “não vou, não vou, não caio, não caio”, lembrando um 

general cercado no campo de batalha, mas disposto a lutar até o último soldado. As acusações de 

golpismo dirigidas à oposição pelo PT também trazem à mente os diversos golpes perpetrados 

pelas Forças Armadas ao longo da história republicana, eventos em que atividades militares e 

políticas simplesmente se fundiram. 

Quando se analisam as relações entre a política e a guerra, é inevitável convocar a sabedoria de 

Carl von Clausewitz, o grande pensador militar prussiano. Discutindo a precária fiabilidade das 
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informações durante conflitos bélicos, Clausewitz afirma que “toda a ação tem lugar, por assim 

dizer, numa espécie de crepúsculo, que, como a neblina ou o luar, tende amiúde a fazer as coisas 

parecerem grotescas e maiores do que realmente são.3 Essa é a definição da chamada “neblina da 

guerra”. 

A atual conjuntura política brasileira está coberta pela neblina da guerra. Enfatize-se a capacidade 

que esta tem de “fazer as coisas parecerem grotescas e maiores do que realmente são”. Primeira 

coisa grotesca: desprezar o avanço do ajuste fiscal. Esquece-se que as principais peças legislativas 

do ajuste foram aprovadas. Trata-se de um dos principais ativos políticos com que conta hoje a 

presidente Dilma. Sim, as propostas do ministro Joaquim Levy não foram aceitas integralmente 

pelo Congresso. Mas é justamente para isso que se tem um Poder Legislativo: para retificar ou 

qualificar as decisões do Executivo. Um ajuste fiscal é um dos atos mais difíceis que pode perfazer 

uma democracia. Portanto, um certo “cinzelamento” político das opções recomendadas pelos 

economistas da Fazenda e algumas concessões às preferências dos congressistas ajudarão na 

sustentabilidade de médio e longo prazos da nova política fiscal. 

Sim, o Congresso aprovou, com o lamentável apoio do PSDB – o autoproclamado partido da 

responsabilidade fiscal – três medidas que poderão ter graves efeitos sobre as contas públicas, 

como o fim do fator previdenciário, a indexação das aposentadorias aos generosos critérios de 

ajuste do salário mínimo e um aumento salarial muito acima da inflação para os funcionários do 

Poder Judiciário. Mas essas decisões não são para valer. Trata-se, sobretudo, de uma tomada de 

posição visando transferir os custos políticos da crise econômica para o Palácio do Planalto. Serão 

todas ou vetadas ou amplamente modificadas pela Presidente. Ainda que embutam um risco para 

o esforço que tem feito o ministro Levy, geraram o benefício de forçar a sempre vacilante chefe de 

governo a se comprometer inequivocamente com a estabilidade macroeconômica. Aqui é 

fundamental registrar que a óbvia fragilidade política e a ampla impopularidade de Dilma não 

implicaram a derrota do ajuste, ponto em relação ao qual não têm atentado vários líderes e 

analistas, cobertos que estão pela neblina da guerra. O governo teve uma maioria parlamentar, 

conquanto relutante, para aprovar uma dura e absolutamente necessária contenção do gasto 

público. 

Sim, Dilma se encontra ameaçada em vários flancos. Nos próximos meses, poderá ter as 

“pedaladas fiscais” que deu em 2014 declaradas ilegais pelo Tribunal de Contas da União (TCU), 

justificando um pedido de abertura de um processo de impeachment. O Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) poderá também rechaçar suas contas de financiamento da campanha eleitoral do ano 

passado, o que poderia levar à cassação do diploma da Presidente. Mas, como bem mostrou 

Alberto Almeida em sua coluna no Valor de 10.07.2015, Dilma conta com importantes aliados em 

ambos os tribunais, além de ter a prerrogativa de recorrer ao Supremo Tribunal Federal, caso seja 

derrotada no TCU e/ou no TSE. 

                                                           
3 Minha tradução da versão para o inglês do clássico Vom Kriege (On War, traduzido por Michael Howard e Peter Paret, Princeton 

University Press, 1976, p. 140). 
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Gráfico 15: Saldo Líquido da Transição de Trabalhadores da 
Indústria para Demais Setores ou Condição Ocupacional 

(Acumulado 4 trimestres, em milhares) 

             

                                                                                                                  
 

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

Gráfico 14: Crescimento da População Ocupada                            
(Taxa Acumulada em 4 trimestres) 

 

 

  

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

Em suma, Dilma, apesar de estar no pior momento da sua gestão em virtude da diminuta 

popularidade e das várias derrotas que tem colhido no Congresso, ainda não perdeu a guerra pela 

sobrevivência política. Além dos consideráveis obstáculos jurídicos a qualquer tentativa de 

destituí-la do cargo, conta ainda, do ponto de vista político, com uma maioria legislativa, aliados 

nos tribunais e apoio nos sindicatos e movimentos sociais. No que toca à economia, tudo indica 

que se comprometeu de vez com o ajuste fiscal e, aos trancos e barrancos, está logrando 

implementá-lo. Já que a oposição não quer arcar com os custos desse inelutável programa de 

governo, faria sentido apear Dilma do Planalto justamente agora? A resposta negativa é outro 

grande ativo de que dispõe a Presidente. 

        Octavio Amorim Neto - Professor da EBAPE/FGV                   

10. Em Foco IBRE: Dinâmica do Mercado de Trabalho por Setores, Vínculos e 
Condição Ocupacional 

Segundo os dados da PNAD Contínua, a população ocupada (PO) ainda permanece em expansão 

no início deste ano, mas em ritmo mais lento do que antes. O Gráfico 14 mostra que sua taxa de 

crescimento acumulada em quatro trimestres vem diminuindo desde o 3º trimestre do ano 

passado, até atingir 1,2% no 1º trimestre de 2015. Esta queda foi puxada pela contração dos 

setores da agropecuária e da construção, enquanto serviços e indústria geral ainda apresentam 

crescimento acima de 2,5%. 

Nesta seção, analisamos mais detalhadamente a dinâmica do emprego, investigando tanto as 

transições de trabalhadores entre diferentes setores e vínculos quanto transições para o 

desemprego ou para fora da PEA. Essas transições decorrem da diferença de oportunidades entre 

setores e meios de contratação (com ou sem carteira de trabalho assinada, conta própria e 

empregador). Para esses cálculos, lançamos mão dos micro-dados da PNAD Contínua, utilizando 
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Gráfico 17: Saldo Líquido da Transição de Trabalhadores da 
Construção para Demais Setores ou Condição Ocupacional 

(Acumulado 4 trimestres, em milhares) 

                                                                                                                              
 

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

Gráfico 16: Saldo Líquido da Transição de Trabalhadores de 
Serviços para Demais Setores ou Condição Ocupacional 

(Acumulado 4 trimestres, em milhares) 

 
 

  

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

um conjunto de variáveis que identifica o domicílio ao longo dos períodos em que a pesquisa é 

realizada. Utilizamos a data de nascimento para identificar cada indivíduo dentro do domicílio ao 

longo do tempo.  

Primeiramente, realizamos a análise considerando os três grandes setores da economia: indústria 

(incluindo construção), serviços (incluindo comércio) e agropecuária. O Gráfico 15 mostra o saldo 

líquido da transição de trabalhadores da indústria para os demais setores ou condição ocupacional 

(desemprego ou fora da PEA), acumulado em quatro trimestres. Percebe-se que, até o 1º 

trimestre de 2014, o fluxo da indústria para serviços era negativo, ou seja, o primeiro absorvia 

trabalhadores do segundo. Após esse trimestre, ocorre uma inversão no fluxo: o setor de serviços 

passou a absorver trabalhadores da indústria. Com relação à transição entre indústria e 

agropecuária, não há grande mudança de padrão no período analisado – a indústria sempre 

absorveu mão de obra da agropecuária. Quanto à transição para as demais condições 

ocupacionais, há um fluxo elevado de trabalhadores da indústria transitando para fora da PEA, o 

que pode representar aumento das aposentadorias no setor. Adicionalmente, ocorre redução do 

fluxo de trabalhadores da condição de desempregado para a de empregado na indústria, 

principalmente no 1º trimestre de 2015, o que indica elevação dos desligamentos no setor. 

O Gráfico 16 mostra que o setor de serviços absorve trabalhadores da agropecuária, mesmo 

padrão observado na indústria. Isto apenas confirma as mudanças estruturais que já vêm 

ocorrendo há anos na agropecuária, que desemprega mão de obra devido ao processo de 

mecanização. O movimento de trabalhadores do setor de serviços para fora da PEA vinha 

decaindo ao longo de 2014, mas desde o início deste ano voltou a crescer, o que pode ser reflexo 

não apenas da elevação das aposentadorias, mas também da piora da economia. Aliado a este 

movimento, observa-se forte desaceleração da transição de trabalhadores desempregados para 

ocupados no setor de serviços, o que indica que muitos estão sendo desligados nos últimos meses.  
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Gráfico 19: Saldo Líquido da Transição de Trabalhadores com 
Carteira para demais tipos de Vínculos                                   
(Acumulado 4 trimestres, em milhares) 

                                                                                                                              

 
 

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

Gráfico 18: Saldo Líquido da Transição de Trabalhadores da 
Indústria Geral para Demais Setores ou Condição 

Ocupacional (Acumulado 4 trimestres, em milhares) 

 

 

  

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

Até agora, observou-se um elevado fluxo de trabalhadores transitando para fora da PEA e para o 

desemprego, principalmente no 1º trimestre de 2015, e uma mudança na transição de 

empregados entre indústria e serviços. Assim, analisamos este fluxo com uma abertura maior 

desses setores. O Gráfico 17 mostra a transição dos trabalhadores da construção para os 

segmentos cujos fluxos foram mais elevados. A mudança no padrão de transição de trabalhadores 

da indústria para serviços ocorreu principalmente da construção para serviços prestados às 

empresas. Em menor magnitude, registra-se aumento da transição da construção para a indústria 

geral e para o comércio. Esse movimento pode ser explicado pela desaceleração no setor da 

construção desde o ano passado, aliado ao rompimento de contratos e atraso de pagamentos às 

construtoras no âmbito dos investimentos da Petrobras e à redução dos repasses de recursos 

públicos atrelados ao PAC e ao MCMV para empresas do setor de construção. Com isso, muitos 

trabalhadores deste setor acabaram buscando oportunidades nos subsetores mencionados. No 

entanto, o fluxo para serviços prestados às empresas diminuiu nos dois últimos trimestres 

registrados pela pesquisa, o que mostra que a capacidade de absorção desses empregados por 

empresas de outros setores é limitada, devido ao cenário recessivo em que o país se encontra. 

Quando analisamos a indústria geral, observamos que os fluxos são menores (Gráfico 18), mas 

indicando crescimento na transição para serviços prestados às empresas e para a administração 

pública (APU). 

Por fim, analisamos a transição entre tipos diferentes de vínculos empregatícios. O Gráfico 19 

mostra um fluxo elevado de trabalhadores em empregos sem carteira de trabalho assinada para 

empregos com carteira assinada. Apesar da desaceleração desde meados do ano passado, esse 

resultado indica que o processo de formalização prossegue. Para os demais vínculos, há 

desaceleração na transição de estatutários para celetistas e estabilidade na transição de conta 

própria para celetistas. 
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Gráfico 21: Saldo Líquido da Transição de Trabalhadores de 
Fora da PEA para Demais Setores ou Condição Ocupacional 

(Acumulado 4 trimestres, em milhares) 

            

                                                                                                                  
 

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

Gráfico 20: Saldo Líquido da Transição de Trabalhadores 
sem Carteira para demais tipos de Vínculos                                

(Acumulado 4 trimestres, em milhares) 

 

 
 

  

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

O Gráfico 20 mostra que, até o fim de 2013, a maioria dos trabalhadores por conta própria 

migrava para a condição de empregados sem carteira assinada. A partir de 2014, o fluxo se 

inverteu e um número crescente de trabalhadores informais tem passado a trabalhar por conta 

própria.  

Analisando-se a transição de desemprego para os diferentes tipos de vínculo, verifica-se que os 

assalariados (com ou sem carteira) foram afetados com perda de emprego, enquanto que muitos 

desempregados estão buscando ocupações por conta própria como forma de enfrentar a crise, 

principalmente a partir do primeiro trimestre deste ano. 

O fluxo de trabalhadores de fora da PEA para empregos informais, por sua vez, permanece num 

patamar elevado (acima de 1,3 milhão no acumulado em quatro trimestres), apesar de ter se 

desacelerado no início deste ano. Já o contingente de formais saindo da força de trabalho cresce 

continuamente, alcançando quase 1,4 milhão de pessoas (acumulado em quatro trimestres) no 1º 

trimestre de 2015. 

Finalmente, o Gráfico 21 corrobora a análise realizada na seção Mercado de Trabalho, ao 

confirmar o aumento da força de trabalho decorrente, na maior parte, do aumento do fluxo de 

trabalhadores que estavam à margem do mercado de trabalho e passaram a procurar emprego,  

tornando-se desempregados. Este movimento deve continuar neste e no próximo ano, devido à 

piora das condições financeiras das famílias. 

          Rodrigo Leandro de Moura 

 

Revisão Editorial do Boletim Macro IBRE: Fernando Dantas 
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