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Moderado otimismo, com incerteza ainda elevada
A mudança de comando na administração da economia e da política que vem ocorrendo ao longo
deste mês, e que se prolongará pelo próximo, tem gerado expectativas moderadamente otimistas
entre os agentes econômicos, especialmente nas empresas. Isso, apesar de o novo governo ter
advertido que a situação das contas públicas é possivelmente muito pior do que se imaginava até
pouco tempo atrás.
Esse otimismo deriva de três fatores principais. Primeiro, a percepção de que o novo governo
conta com uma equipe de qualidade e que goza de maior credibilidade perante os agentes
econômicos. A seleção de uma equipe econômica altamente capacitada para lidar com a crise
fiscal e capitanear o Banco Central e grandes estatais representa um avanço considerável que
pode virar decisivamente o jogo das expectativas.
Segundo, que, em tese pelo menos, o governo conta com maior apoio congressual e da sociedade
civil, ainda que se reconheça que esse apoio ainda precise passar pelo teste das reformas.
Terceiro, há sinais de que a forte contração da absorção doméstica e a correção de preços
relativos têm dado resultados, abrindo algum espaço para relaxar a política monetária,
especialmente se a política fiscal ficar menos expansionista.
Por outro lado, permanece uma enorme incerteza sobre a capacidade de o novo governo lidar
com o enorme déficit público herdado da administração anterior. De fato, a correta aferição das
despesas, receitas e passivos públicos e sua incorporação ao cálculo do déficit fiscal indicam que
esse déficit é ainda maior do que o já gigantesco número anunciado meses atrás. Devido à
frustração de receitas, por conta da não aprovação da CPMF, de menos recursos originados na
repatriação de capitais do exterior, do não pagamento da dívida dos estados, e à existência de
diversos “esqueletos”, o quadro fiscal, que já era ruim, mostra-se agora ainda mais complicado.
Obviamente, o fato de haver esse reconhecimento já representa, por si só, avanço considerável
em relação à situação de baixa transparência e grande incerteza que prevalecia antes dele. Nesse
sentido, é unânime a avaliação de que é melhor reconhecer logo todo o tamanho da armadilha
fiscal para permitir as negociações de medidas no Congresso no sentido de começar a desmontála.
Por outro lado, isso não significa que as reformas que são necessárias para reequilibrar as contas
públicas a mais longo prazo tenham se tornado necessariamente mais fáceis de aprovar. Em parte
por isso, nossas projeções para a economia brasileira não incorporam perspectivas brilhantes para
o restante do ano em curso, para o qual continuamos a esperar nova queda acentuada do PIB,
inflação ainda alta, desemprego crescente e renda em baixa. De positivo, um ajuste externo
significativo e um possível alívio nos juros a partir do segundo semestre.
O país ainda carece, porém, de um ajuste estrutural mais forte. Assim, por exemplo, deve-se
reconhecer que, como o ajuste externo foi feito principalmente pela redução nas importações
devido à recessão e à desvalorização cambial, o déficit em transações correntes tenderá a
aumentar futuramente com a retomada do nível de atividade, quando esta vier a ocorrer.
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De qualquer forma, essa retomada não virá neste ano, para o qual prevemos uma contração de
3,8% do PIB. E mesmo no ano que vem o desempenho não deve ser brilhante: a previsão do IBRE é
de uma taxa quase nula para o crescimento do PIB em 2017 — o que significa que a retomada será
lenta e gradual, até que seja possível uma recuperação significativa da absorção interna. Com
efeito, na nossa previsão, a digestão da crise fiscal, e suas sequelas, se prolongarão por bastante
tempo, ainda que reconheçamos que há, potencialmente, espaço para uma recuperação cíclica
mais forte, caso o governo surpreenda com ajustes mais significativos do que os que estão nos
preços até aqui.
Dito isso, o restante desta edição do Boletim Macro IBRE apresenta os seguintes destaques:
1. No que se refere ao nível de atividade, os indicadores não autorizam otimismo neste ano.
Começando pelo lado da oferta, vemos que as sondagens do consumidor e as perspectivas para o
mercado de trabalho no curto prazo impõem limites à expansão da atividade de serviços, setor
que, pela previsão do IBRE, deve experimentar contração de quase 3% neste ano. Pelo lado da
demanda, o investimento tem mantido a tendência de queda, com resultados negativos na
absorção de máquinas e equipamentos. Nossas estimativas indicam que no primeiro trimestre de
2016 o PIB recuou 0,3% em relação ao trimestre imediatamente anterior. A previsão para o
segundo trimestre também é de contração: 0,8%. (Seção 1)
2. A análise das expectativas de empresários e consumidores confirma análise anterior de que a
confiança dos primeiros teria chegado ao fundo do poço no primeiro trimestre de 2016 e poderia
evoluir favoravelmente até o final do ano; mas essa parte do cenário ainda está sujeita à evolução
do ambiente político. Quanto aos consumidores, a limitação à retomada da confiança é dada pelas
condições ainda muito precárias das finanças familiares e seu impacto negativo nas perspectivas
de consumo. Com efeito, os consumidores enfrentam neste ano uma combinação de queda da
massa salarial, aperto creditício e nível elevado de comprometimento com serviços de dívida.
Nossas sondagens indicam que a percepção sobre a situação financeira das famílias é a pior desde
2005. A visão dos nossos analistas é que esse ajuste de contas financeiras será lento e gradual.
(Seção 2)
3. O mercado de trabalho continua em baixa no primeiro trimestre deste ano, com elevação da
taxa de desemprego para 10,9% segundo a PNAD Contínua — ou seja, 0,7 pp acima da taxa do
trimestre dezembro-fevereiro — e forte queda do emprego formal, com o fechamento líquido de
120 mil vagas em março. Projeções para o restante do ano indicam que o cenário do mercado de
trabalho é relativamente pouco sensível ao nível de atividade no curto prazo. Na trajetória mais
otimista traçada pelos nossos analistas, a taxa de desemprego cai pouco, para 11,6% em
dezembro de 2016, contra 12,4% no cenário base. Da mesma forma, a trajetória mais pessimista
não levaria a um aumento expressivo da taxa de desemprego até o fim deste ano, com alta apenas
moderada: de 12,4%% no cenário base para 12,8% na trajetória mais pessimista. (Seção 3)
4. Nossos analistas da seção de inflação destacam que a taxa em 12 meses do IPCA desacelerou-se
em apenas 0,1 pp em abril relativamente a março, quando alcançou 9,28%. Para maio, a
expectativa é de que a desaceleração seja ainda mais gradual — ou até marginalmente revertida,
a julgar pela sinalização dada pelo IPCA-15. Ao especular sobre possíveis trajetórias para o
aumento do IPCA neste ano, os autores da seção concluem por projetar uma taxa acumulada de
7% em dezembro. Essa estimativa pode ser um pouco menor se a confiança de empresas e
famílias melhorar. Nesse cenário, uma nova rodada de valorização cambial se encarregaria de
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acelerar o retorno da inflação ao atual intervalo de tolerância estabelecido pelo sistema de metas.
(Seção 4)
5. Na avaliação da política monetária, nosso analista se debruça sobre o timing e a magnitude de
uma possível redução da taxa básica de juros neste ano. De início, deixa claro que uma decisão de
promover redução agressiva e isolada de taxa de juro teria consequências desastrosas. Entre
outras coisas, pelas magnitudes das projeções de mercado: seria difícil justificar queda do juro
diante dessas projeções. Por outro lado, acabou se formando uma expectativa generalizada de
que o juro básico será reduzido no futuro próximo. Como agir face a essa expectativa? Nosso
analista sugere que o BC adote uma meta ajustada para o próximo ano “com base no argumento
de que no regime de metas o combate à inflação é prioritário, mas não a qualquer custo.” A
justificativa está no grave quadro recessivo, que recomendaria algum alívio. E mais adiante: “Para
evitar que tal decisão viesse a ser interpretada como indicadora de falta de compromisso com
inflação mais baixa, o BC procuraria levar o CMN a decidir pela redução da meta para 2018,
prevista para ser anunciada no final de junho.” (Seção 5)
6. Na seção dedicada à avaliação da política fiscal, nossa analista se detém, como não poderia
deixar de ser, nas projeções de resultado primário para este ano e para o próximo. Adotando as
projeções de evolução do nível de atividade do IBRE (-3,8% em 2016 e -0,1% em 2017) e uma
inflação de 6,9% em 2016 e 6,4% em 2017, obtém-se um resultado primário do setor público
consolidado de -1,8% do PIB em 2016 (podendo chegar a 2,7% do PIB, caso sejam incorporados
alguns riscos fiscais, passivos e despesas já contratada) e de -2,0% em 2017. Em outro cálculo,
nossa analista retira o efeito cíclico e o resultado não recorrente, chegando a uma expansão fiscal
de cerca de 1% do PIB em 2016 e de 0,1% em 2017. Na conclusão, afirma que mesmo que a
economia melhore no curto prazo, resultados fiscais mais robustos só voltarão a ocorrer a mais
longo prazo. (Seção 6)
7. Na análise do setor externo destaca-se a redução do déficit em transações correntes em
proporção do PIB, que chegou a 2,4% nos 12 meses terminados em março, com queda de um
ponto percentual ante o resultado de 2015. O ajuste deve continuar no restante do ano. Duas
questões importantes continuam em pauta quando se analisa as perspectivas para o comércio
exterior brasileiro, em especial a balança comercial. A primeira se refere à questão cambial; a
segunda ao papel da China e das commodities, cujos preços começam a apresentar leve melhora,
mas ainda seguem em queda em relação ao primeiro quadrimestre de 2015. Na conclusão, nossa
analista destaca que o desafio para assegurar um equilíbrio sustentável na balança comercial
passa pela diversificação da cesta e da geografia dos mercados de destino de nossas exportações.
(Seção 7)
8. O Panorama Internacional aborda, inicialmente, o processo de normalização do mercado de
trabalho nos EUA. Nosso analista sugere em seguida que a economia norteamericana continuará a
crescer em 2016 acima do seu potencial. Logo, o mercado de trabalho tende a melhorar, mesmo
com baixo crescimento. Somando-se a melhora no mercado de trabalho e a inflação de serviços
— já que a componente de serviços da inflação ao consumidor tem rodado há algum tempo na
casa de 3% ao ano — há indicações de que a inflação nos EUA irá convergir para 2% em algum
ponto do segundo semestre deste ano ou no primeiro de 2017. Com isso, “o processo de
normalização das taxas de juros deve continuar, mesmo que lentamente. A economia americana
vagarosamente deixará para trás a inusitada situação de juros reais negativos”. (Seção 8)
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9. Já o Observatório Político, de autoria do Prof. Octávio Amorim Neto, traça cenários para o
governo Temer. No primeiro a coalizão interpartidária consegue dar ao governo uma estável
maioria legislativa com mais de 60% dos votos na Câmara e no Senado, que permite aprovar
reformas constitucionais importantes para desmontar a armadilha fiscal. O segundo cenário é
semelhante ao do início do Governo Itamar, em 1992. Nele o presidente encontraria dificuldades
para imprimir uma ação coerente aos ministros e solidificar sua base parlamentar. O terceiro,
bem mais pessimista, implica uma reedição do padrão do governo Dilma, com uma mistura de
paralisia decisória, rejeição do governo pelo eleitorado e contaminação mútua entre crise política
e crise econômica. Para o autor, o cenário intermediário parece ser o de mais alta probabilidade
de ocorrência. (Seção 9)
10. A seção Em Foco, finalmente, de autoria de Claudio Monteiro Considera, Lia Valls Pereira,
Juliana Carvalho Cunha, propõe uma análise metodologicamente pioneira do papel das
importações na indústria de transformação brasileira. (Seção 10)
Boa leitura!
Regis Bonelli, Silvia Matos e Armando Castelar Pinheiro

5|

1. Atividade Econômica
Tendências indicam que PIB permanecerá praticamente estável em 2017, após queda expressiva
em 2016
As
recentes
divulgações
de
indicadores
relacionados à atividade econômica ainda não são
suficientes para levar a uma revisão do nosso
cenário projetado para 2016. As sondagens de
confiança têm oscilado entre estabilidade e leve
melhora da perspectiva do setor industrial, mas as
sondagens do consumidor e as perspectivas para o
mercado de trabalho no curto prazo continuam
impondo limites à expansão da atividade de
serviços.

Tabela 1: Taxas de Crescimento do PIB

Pelo lado da demanda, o investimento tem mantido
a tendência de queda, com resultados negativos na
absorção de máquinas e equipamentos. Por outro
lado, os resultados do setor externo têm
confirmado a visão de que as exportações líquidas
de bens e serviços contribuirá positiva e
fortemente para a expansão do PIB em 2017, tal
como em 2016.
Apesar de os sinais de recuperação não se
apresentarem suficientes para uma revisão da
contração deste ano, indicada na tabela 1, as
Projeção: IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV
trajetórias da atividade indicam que o PIB de 2017
ficará próximo da estabilidade. Tanto a Indústria quanto os Serviços já devem apresentar
crescimento positivo na segunda metade de 2017, fazendo com que, na comparação anual, o PIB
de 2017 diminua somente 0,1% em relação a 2016. Mantida essa tendência, em 2018 a economia
crescerá 0,8% e, em 2019, 1,1% (já próxima do potencial atualmente estimado; ver a seguir).
Esse cenário se baseia em estimativas do produto potencial que seguem a tendência observada
nos últimos anos. Ele foi construído a partir de um modelo que supõe que todo o ciclo econômico
pode ser capturado pela evolução de indicadores de sondagem (a sondagem da indústria e a
sondagem do consumidor), o câmbio real e a taxa de juros real. Ao incorporar essas variáveis e o
Monitor do PIB num modelo VAR, é possível estimar a taxa de longo prazo da tendência de
crescimento da economia, hoje (e esta estimativa equivale ao estado estacionário do modelo).
Todas as variáveis que capturariam o ciclo de crescimento do PIB convergiram para valores
razoáveis: a estimativa da taxa de juros real de equilíbrio ficou próxima daquela que resulta das
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nossas estimativas da curva IS do
Modelo de Pequeno Porte (por volta
de 6%) e a taxa de câmbio de
equilíbrio, a preços de hoje, também
ficou por volta de R$ 3,20/US$. Além
disso, os indicadores de confiança
convergiram para níveis considerados
neutros (próximos de 100). Esse
conjunto de resultados corrobora a
visão de que o modelo parece
convergir para um equilíbrio razoável.
Nesse equilíbrio, a economia cresce
1,1%.

Gráfico 1: Trajetórias de Crescimento do PIB
(mês contra mesmo mês do ano anterior, sem ajuste sazonal)

Projeção: IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV.

No curto prazo, mantida a velocidade
de convergência dos preços e dos índices de confiança ao equilíbrio, o modelo indica crescimento
de -3,5% em 2016 e -0,5% em 2017 (esse é o cenário base da simulação). Ou seja, a continuidade
da tendência de ajuste econômico tenderia a nos levar a uma nova contração no próximo ano. Por
outro lado, caso os preços de mercado e os índices de confiança atingissem, já hoje, seus níveis de
longo prazo (cenário de “crescimento rápido”), a economia tenderia a crescer por volta de 1,0%
em 2017. Nesse cenário, contudo, a contração do PIB em 2016 não seria próxima de 4,0%, mas de
2,9%. Esses resultados podem ser analisados no Gráfico 1. Evidentemente, o cenário apresentado,
de contração de 0,1% em 2017 e expansão de 0,8% em 2018, é uma combinação das
possibilidades dos cenários deste e de outros modelos usados para a projeção da atividade
econômica.
O que nos diz essa análise? Ela nos mostra que o histórico de velocidade de recuperação da
atividade econômica não confirma uma retomada mais significativa em 2017, a menos que ela
tenha início em 2016. Ou seja, ela vai contra o que indicava em 13/05/2016 a mediana da
expectativa de crescimento econômico do Boletim Focus, do Banco Central, que apontava
contração de 3,9% para o PIB em 2016 e 0,5% de expansão em 2017.
Nossas estimativas indicam que, no primeiro trimestre de 2016, o PIB recuou 0,3% (em relação ao
trimestre imediatamente anterior), como mostra a Tabela 2, feita com os dados do Monitor do
PIB.1 Nossa previsão para o segundo trimestre também é de contração, até um pouco maior: 0,8%.
Apesar de isso indicar uma aparente piora significativa da atividade econômica, quando
incorporamos todo o nosso cenário de crescimento até o final de 2017, a contração do primeiro
trimestre de 2016 é revisada para 0,6% e a do segundo para 0,7%. Assim, os resultados dos nossos
modelos indicam que a atividade econômica permanece em contração significativa no primeiro
semestre deste ano.

1

Para o relatório completo do Monitor, acessar o site http://portalibre.fgv.br/.
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Tabela 2: Monitor do PIB

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

Silvia Matos e Vinícius Botelho

2. Expectativas de Empresários e Consumidores
Saída mais fácil pelo investimento
Na edição de abril deste Boletim Macro
IBRE sugerimos que a confiança
empresarial teria chegado ao fundo do
poço no primeiro trimestre de 2016 e
poderia evoluir favoravelmente até o
final deste ano, considerando-se o
cenário de mercado para as principais
variáveis econômicas. Esse cenário
estaria sujeito aos contratempos do
ambiente político e limitado pelas
condições ainda muito precárias das
finanças familiares, com impacto
negativo nas perspectivas de consumo.

Gráfico 2: Índices de Confiança Empresarial* e do Consumidor
(dados dessazonalizados)

* Agregação, por pesos econômicos, dos índices de confiança da Indústria,
Serviços, Comércio e Construção. Fonte e elaboração: IBRE/FGV.
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Esse último ponto nos parece
Gráfico 3: Expectativas de 6 Meses Ensaiam Recuperação
particularmente preocupante. O
(Indicadores empresariais da situação atual e de expectativas os 6
meses seguintes, dados dessazonalizados)
consumidor enfrenta em 2016 uma
combinação de redução da massa
salarial, aperto creditício e nível
elevado de comprometimento com
serviços de dívida. Esse último fator
surge intensificado pelas políticas
observadas nos anos anteriores, de
expansão
da
oferta
e
das
modalidades de crédito, e pelas
medidas de caráter anticíclico que
visavam a antecipação de consumo.
Fonte e elaboração: IBRE/FGV.
Talvez por essa combinação, o
consumidor brasileiro vem reduzindo
fortemente seus gastos desde o ano passado e mesmo assim não consegue equilibrar as contas.
Os sinais extraídos da Sondagem do
Gráfico 4: Percepção da Situação Financeira Familiar no Pior
Consumidor são alarmantes.
A
Momento
(Indicadores da situação econômica geral e financeira da família,
percepção sobre a situação financeira
dados padronizados e dessazonalizados)
das famílias é a pior desde 2005,
início da série. Desde janeiro de 2015,
há mais consumidores avaliando a
própria situação como ruim do que
aqueles que a avaliam como boa.
Antes de 2015, um saldo negativo
para esse quesito havia sido
registrado em somente duas de 112
observações. A despeito da queda do
consumo das famílias e da postura de
comedimento nas compras eletivas
Fonte e elaboração: IBRE/FGV.
captada pela Sondagem nos últimos
trimestres,
a
proporção
de
consumidores que afirmam estar cobrindo despesas correntes com recursos de poupança vem
crescendo continuamente, tendo alcançado o recorde de 18,1% do total em abril.
Ainda que as medidas a serem anunciadas pelo novo governo nos próximos meses contemplem
pontos que possam colaborar para o reequilíbrio dos orçamentos domésticos, este ajuste de
contas será lento e gradual. Além de os indicadores de sondagem mostrarem que a situação
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financeira dos consumidores é ruim e continua piorando, as expectativas dos analistas para a
evolução do mercado de trabalho permanecem bastante pessimistas para o restante do ano.
Em síntese, a confiança dos consumidores pode até ser afetada positivamente no curtíssimo prazo
pela mudança de governo, mas o cenário para o segundo semestre continuará limitado pelas
perspectivas desalentadoras da massa salarial.
Já a confiança empresarial tende a evoluir mais favoravelmente nesse período por responder mais
rapidamente a fatores como o afrouxamento da política monetária (espera-se o início de uma fase
de redução de juros nominais no segundo semestre), aos movimentos de aceleração cíclica da
economia e a medidas que sinalizem melhora da situação fiscal presente ou futura.
O quadro descrito acima sinaliza que – do ponto de vista da confiança como um fator indutor de
crescimento econômico – os investimentos produtivos, e não o consumo, parecem consistir na
porta de saída mais rápida e eficiente para a crise este ano.
Aloisio Campelo Jr. e Viviane Seda Bittencourt

3. Mercado de Trabalho
Cenário mais positivo para a economia faria muita diferença no desemprego em 2017
O mercado de trabalho permaneceu
em baixa no primeiro trimestre do
ano, como se depreende dos
resultados da taxa de desemprego de
10,9% da PNAD Contínua (PNAD-C).
Essa taxa representa uma alta de 0,7
ponto percentual (pp) sobre a do
trimestre dezembro-fevereiro.
Já o emprego formal registrou forte
queda em março, com o fechamento
líquido de 120 mil vagas. Trata-se do
pior resultado histórico da série do
CAGED para o mês.

Gráfico 5: Estimativas da Taxa de Desemprego
(PNAD Contínua IBRE/FGV x Mediana do Mercado x Dados
Observados, %)

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

As últimas projeções do IBRE para a
taxa de desemprego, a partir dos dados da PNAD-C, têm apresentado razoável índice de acerto.
No Gráfico 5 vemos que, em relação às últimas sete pesquisas divulgadas pela PNAD-C, o IBRE
acertou quatro das suas estimativas. A mediana do mercado obteve três acertos. Em 2016, o
desemprego observado nos trimestres terminados em janeiro e março coincidiu com os valores
divulgados pelo IBRE: 9,5% e 10,9%, respectivamente. Para o trimestre findo em abril, prevemos
leve aumento da taxa de desemprego, que deve chegar a 11,1%.
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Os dados do trimestre janeiro-março da PNAD-C também apontam para queda na renda média
real, com redução de 1,1% na média dos últimos quatro trimestres, contra a média dos quatro
trimestres anteriores. Nossa previsão é de que essa tendência de diminuição da renda média real
se mantenha ao longo de 2016 em razão do cenário de aumento do desemprego, que reduz o
poder de barganha de trabalhadores e sindicatos. O enfraquecimento da posição desses agentes
econômicos leva a reajustes nominais menores, o que, em um quadro inflacionário, implica perdas
reais na renda do trabalho.
O cenário econômico para 2016 e 2017 permanece incerto, dada a grande volatilidade das
expectativas de consumidores e investidores. A recuperação da atividade dependerá em grande
parte da reversão do pessimismo dos agentes. A recente mudança de governo, com sua
sinalização de reformas, terá influência decisiva sobre os rumos da economia nos próximos meses.
Por um lado, a aprovação das reformas pode melhorar as expectativas dos agentes como um todo,
possibilitando a retomada do crescimento. Por outro lado, a eventual incapacidade do novo
governo em aprovar as medidas propostas tende a exercer impacto negativo sobre as expectativas
e a aprofundar a crise.
Neste boletim tentamos estimar em
Gráfico 6: Trajetória da Taxa de Desemprego PNAD Contínua
que medida o desempenho do novo
Estimada para 2016-17 (%)
governo nos próximos meses, pode
afetar o mercado de trabalho.
Consideramos
três
cenários
hipotéticos para realizar esse
exercício. No cenário pessimista há
aprofundamento da atual crise
econômica. O quadro de queda da
atividade é consistente, por exemplo,
com um cenário em que há,
conjuntamente, deterioração do
quadro fiscal, alta do câmbio e
Fonte: PNAD Contínua (IBGE). Elaboração: FGV/IBRE
aumento da inflação. Já no cenário
otimista há recuperação da economia.
O ciclo de crescimento, nesse caso, pode vir de um contexto exatamente contrário ao pessimista
(queda da inflação, valorização do câmbio, etc.). Finalmente, o cenário base é um em que não há
grandes alterações nos rumos da economia. O Gráfico 6 apresenta os resultados do exercício.
Observamos que, pelo cenário mais pessimista, o desemprego pode alcançar taxas de até 14,7%
ao final de 2017. Por outro lado, no cenário mais otimista, o desemprego pode chegar a 11,0% no
mesmo período.
Os resultados mostram que o cenário do mercado de trabalho é relativamente rígido para o ano
de 2016. Na trajetória mais otimista não há grande redução na taxa de desemprego, que passa de
12,4%, valor que seria observado em dezembro de 2016 no cenário base, para 11,6%. De forma
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semelhante, a trajetória mais pessimista não sugere aumento expressivo da taxa de desemprego
até o final de 2016. Esse indicador apresenta apenas um leve crescimento no mês de dezembro,
saindo de 12,4%% no cenário base para 12,8% na trajetória mais pessimista.
Alternativamente, os resultados indicam que existe bastante espaço para mudanças na taxa de
desemprego até dezembro de 2017. Na trajetória mais pessimista ocorre aumento significativo da
taxa de desemprego, que passa de 13,1% (no cenário base) para 14,7%. Analogamente, a
trajetória mais otimista sugere redução expressiva da taxa de desemprego. Este indicador chega a
11,0% em dezembro de 2017, valor que é substancialmente menor do que o previsto no cenário
base.
Bruno Ottoni Eloy Vaz e Tiago Cabral Barreira

4. Inflação
Clima, câmbio e recessão contribuem para a desaceleração da inflação
Depois de recuar 1,4 ponto percentual (pp) em fevereiro e março, a taxa em 12 meses do IPCA
desacelerou-se em apenas 0,1 pp em abril, alcançando 9,28%. Para maio, a expectativa é de que a
desaceleração seja interrompida. A principal razão é o fim do sistema de bônus, adotado pela
Sabesp no pico da crise hídrica, há quase dois anos, acompanhado de um reajuste de 8,5% na
tarifa residencial de água. O impacto das duas medidas além de outros aumentos antecipados
pelo IPCA-15, como o dos automóveis usados, elevaram a inflação esperada de maio para 0,8%,
deixando para trás a taxa de 0,5%, projetada no início do mês. Caso a expectativa se verifique,
como a inflação de maio de 2015 foi de 0,74%, a continuidade da redução da taxa em 12 meses
será adiada.
Nos meses de junho e julho, a inflação voltará a cair em ritmo mais veloz, o que deve se repetir em
novembro e dezembro. Nos dois momentos, aguarda-se uma contribuição destacada da
alimentação no domicílio. Estas contribuições resultam da expectativa de normalização das
condições climáticas, que em 2015, especialmente nos meses mencionados, provocaram
elevações anormais dos preços de produtos in natura. Quanto aos alimentos processados, a
recente valorização da taxa de câmbio vai certamente contribuir para a desaceleração ao longo do
segundo semestre. Com isso, a expectativa é de que a taxa de variação da alimentação no
domicílio recue sucessivamente até chegar a 9% no fim do ano.
Afora a contribuição esperada dos alimentos, outros fatores já vêm atuando para que a inflação
ceda. Nos serviços livres, o ritmo de alta está perdendo força há cinco meses. De novembro
passado a abril deste ano, a taxa recuou de 8,3% para 7,3%. A amplitude da desaceleração em
intervalo de tempo relativamente reduzido por certo decorre do fraco desempenho da atividade
econômica, que trouxe consigo o aumento do desemprego. Além disso, o recuo dos serviços é
generalizado, o que indica a sua consistência.
Apesar da expressiva desaceleração, a estimativa é de que a taxa permaneça até o final do ano em
patamar próximo ao atual. O motivo é a revisão metodológica introduzida pelo IBGE no cálculo
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dos itens “empregados domésticos” e “mão de obra para reparos”, que tornou os respectivos
índices menos sensíveis às condições do mercado de trabalho. O novo procedimento substitui os
dados da recém-descontinuada Pesquisa Mensal de Emprego pelo aumento pró-rata do salário
mínimo.
Os preços administrados registraram em abril seu quarto recuo consecutivo, passando de 18,3%,
em dezembro de 2015, para 10,7% no mês passado. A desaceleração ainda está longe do fim e,
mesmo levando em conta reajustes previstos de 14% para planos de saúde e 15% para água e
esgoto após a mudança na tarifação da Sabesp, a taxa em 12 meses deste grupo pode recuar para
6,4%.
Os bens de consumo em geral, e não apenas os alimentos, também têm dado a sua contribuição.
A taxa de variação dos duráveis, medida pelo IPCA, recuou de 3,3%, em dezembro de 2015, para
2,7%, em abril de 2016. Na indústria, de acordo com o IPA, os bens intermediários inverteram a
trajetória de aceleração e recuaram de uma taxa em 12 meses de 12,70%, em fevereiro, para
7,51%, em outubro. Esta redução, que teve origem na valorização do câmbio, vai se transmitir aos
bens finais, permitindo novas desacelerações no varejo. A estimativa é de que o grupo, excluídos
os alimentos, possa terminar 2016 com alta de 5,5%.
Tudo somado, projeta-se para o IPCA uma taxa de 7% nos 12 meses encerrados em dezembro. O
número poderia até ficar um pouco abaixo deste valor caso a política econômica adotada pelo
novo governo restabelecesse, ao menos em parte, a confiança de empresas e famílias. Neste
cenário, uma nova rodada de valorização cambial se encarregaria de acelerar o retorno da inflação
ao atual intervalo de tolerância estabelecido pelo sistema de metas.
Salomão Quadros e André Braz

5. Política Monetária
“Meta ajustada” de inflação para 2017 e redução do objetivo para 2018
O quadro recessivo predominante no Brasil é seríssimo. No ano, o desemprego médio ficará
próximo de 12,0%. A prazo curto, a demanda agregada dificilmente mostrará recuperação
significativa. De um lado, as empresas não parecem estimuladas a investir, em razão das baixas
taxas de rentabilidade recentemente observadas, do alto grau de capacidade ociosa e da própria
falta de perspectiva de recuperação da demanda por bens e serviços em horizonte razoável de
tempo. De outro, preocupadas com a situação do mercado de trabalho e pressionadas por queda
da renda real e (em muitos casos) endividamento excessivo, as famílias tendem a conter seus
gastos. Por seu turno, a demanda do setor público provavelmente sofrerá contração, em função
dos necessários ajustes.
Mudanças de governo associadas a perspectivas de reformas estruturais importantes
frequentemente alimentam expectativas de melhora do quadro econômico. No caso brasileiro
atual, isto “está na conta” de muita gente mas, seguramente, não constitui fator que
isoladamente consiga produzir recuperação satisfatória. Nesse contexto, é bem provável que a
política monetária seja acionada para dar sua contribuição.
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Por certo, eventual decisão de promover redução agressiva e isolada de taxa de juro teria
consequências desastrosas. Não custa lembrar que, em 12 meses, as taxas correntes de inflação
encontram-se acima de 9,0% ao ano (e provavelmente permanecerão acima de 8,0% até
setembro), enquanto as expectativas Focus para este e o próximo ano estão em 7,0% e 5,5%,
respectivamente. Além disso, projeções para 2017 feitas com base no modelo básico do Banco
Central situam-se em 4,7%-4,8% no cenário de referência e 5,3%-5,4% no cenário de mercado.
Projeções como as acima referidas talvez sejam o principal obstáculo enfrentado pelo BC para
reduzir o juro básico da economia. Ficaria difícil justificar queda do juro diante das mencionadas
estimativas. O problema é que acabou se formando expectativa generalizada de que o juro básico
será diminuído, proximamente. Que fazer?
A nosso ver, há duas possibilidades. A primeira seria “tirar a mão” do câmbio, ou seja, interromper
as operações de swap reverso, permitindo que o real se valorize a ponto de trazer para abaixo da
meta de 4,5% as projeções de inflação para 2017. Se isto se mostrar possível, o problema estará
resolvido e a Taxa Selic poderá ser reduzida. A questão é que essa estratégia pode ser julgada
indesejável (muitos reagem mal à ideia de real mais valorizado) e de difícil concretização.
A segunda possibilidade parte da premissa de que o regime em vigor (inflation targeting) é
calcado em transparência, não sendo viável o novo comando do Banco Central deixar de sinalizar
o objetivo de inflação a ser perseguido em 2017. Em outras palavras, “ficar na moita” não é opção.
O BC terá de avisar se perseguirá 4,5% em 2017 ou não. Eventual resposta positiva não seria
compatível com promover a tão esperada redução de taxa de juro.
A solução seria adotar uma “meta ajustada” para 2017, com base no argumento de que no regime
de metas o combate à inflação é prioritário, mas não a qualquer custo. O quadro recessivo é por
demais grave para que não se promova algum alívio de taxa de juro. Para evitar que tal decisão
viesse a ser interpretada como indicadora de falta de compromisso com inflação mais baixa, o BC
procuraria levar o CMN a decidir pela redução da meta para 2018, prevista para ser anunciada no
final de junho.
Por fim, para acabar de compor a sugestão, números como 5,2% ou 5,3% de meta ajustada para
2017 e redução do objetivo de 2018 para 4,25% parecem-nos razoáveis. Seria uma maneira de
viabilizar a tão desejada redução de taxa de juro, sem abandonar o compromisso com inflação
mais baixa.
José Júlio Senna

6. Política Fiscal
O desafio fiscal da nova equipe econômica
Michel Temer assumiu interinamente a presidência da República e formou uma nova equipe para
a condução da política econômica e fiscal. Os desafios são grandes, pois, além da incestuosa
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relação entre o Tesouro Nacional e empresas estatais, como analisado em artigo de 2015 de
Afonso et al,2 a economia passou por forte deterioração nos últimos anos.
A nova equipe econômica assume a gestão em um cenário muito fragilizado: queda de 3,8% do
PIB em 2015, e que deve se repetir este ano; resultado primário deficitário em 1,9% do PIB em
2015 (já considerando o pagamento das pedaladas fiscais); desemprego em alta; e deterioração da
confiança de empresários e consumidores. Iniciar uma gestão em meio a esse desastroso cenário
exige esforços excepcionais e paciência para conseguir recuperar o que se perdeu nos últimos
anos.
Na questão fiscal, há que se levar em
conta que as despesas primárias
aumentam independentemente do
ciclo econômico, enquanto as receitas
são fortemente sensíveis ao ciclo e se
deterioraram com a atual recessão.
Como se vê no Gráfico 7, as receitas
administradas pela RFB — ou seja,
receitas de impostos e contribuições
exceto as previdenciárias — saíram de
um crescimento real em 12 meses de
3,7% em outubro de 2014 para uma
queda real de 6,2% em abril de 2016;
uma piora de 9,9 pontos de
percentagem em menos de dois anos.

Gráfico 7: Receita Administrada pela RFB
(Taxa de Crescimento móvel em 12 meses, %)

Fonte: MF/RFB. Elaboração IBRE/FGV.

Por outro lado, é importante saber que direção a política fiscal vem tomando. Para isso, é preciso
conhecer as projeções de resultado primário e, principalmente, de resultado estrutural do
governo — ou seja, o resultado livre de efeitos não recorrentes e do ciclo econômico.
Nossas projeções de resultado primário levam em conta um cenário de atividade em que o PIB
recua -3,8% em 2016 e -0,1% em 2017. Além disso, se considera uma inflação de 6,9% em 2016 e
6,4% em 2017. Neste cenário, o resultado primário do setor público consolidado é de -1,8% do PIB
em 2016, podendo chegar a 2,7% do PIB, caso sejam incorporados alguns riscos fiscais, passivos e
despesas já contratadas;3 e de -2,0% em 2017. Além do reajuste do salário mínimo de 11,68% em
termos nominais, que pressionou fortemente cerca de 50% das despesas primárias, houve
deterioração da base tributária devido ao baixo crescimento econômico. Neste contexto, se
retirarmos o efeito cíclico e o resultado não recorrente, chegamos a uma expansão fiscal de cerca
de 1% do PIB em 2016 e de 0,1% em 2017.

2
3

Disponível em: http://oglobo.globo.com/opiniao/incestos-esqueletos-16454678.
Para o detalhamento desses novos esqueletos, que somam R$ 56,6 bilhões, ver: http://www.planejamento.gov.br/meta-fiscal.pdf.
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Quando levamos em conta a possibilidade de que o governo consiga passar algumas reformas, de
modo a restaurar a confiança e relançar a economia, podemos imaginar um cenário em que o
crescimento do PIB é menos negativo em 2016 (-2,9%) e levemente positivo em 2017 (1,0%).
Neste caso, a inflação e o desemprego são menores e o resultado primário é melhor, se
comparado ao cenário anterior. O primário passaria a ser de -1,0% do PIB em 2016 e de -1,1% em
2017. Ou seja, mesmo que a economia melhore no curto prazo, resultados fiscais mais robustos só
poderão ocorrer a mais longo prazo.
Vilma Pinto

7. Setor Externo
Equilíbrio externo está dado no momento, mas não está assegurado se economia voltar a
crescer
No acumulado de 12 meses até março, a relação déficit em transações correntes (TC)/PIB foi de
2,4%, com queda de um ponto percentual ante o resultado de 2015. A retração no nível de
atividade, levando ao recuo da importação de bens e serviços, tem sido o principal motor para a
melhora nas TC, o que deverá se repetir nos próximos meses. A balança comercial de abril
confirma essa tendência. Na comparação entre os primeiros quadrimestres de 2015 e 2016, as
exportações caíram 3,4% em valor e as
importações, 28%.
Gráfico 8: Índice da Taxa de Câmbio Efetiva Real
As captações líquidas na conta
financeira, embora tenham diminuído
no primeiro trimestre de 2016 em US$
18 bilhões em relação a igual período de
2015, não causam temores. O nível das
reservas internacionais (US$ 365 bilhões
na primeira semana de maio) assegura o
financiamento das TC. Além disso, a
mudança de governo é vista num
primeiro momento como fator favorável
à entrada de investimento estrangeiro.

(base Jan/99=100)

* Deflatores IPCA Brasil e IPC dos países da cesta de moedas.

Conclui-se, portanto, que não se espera
Fontes: Bloomberg e Banco Central do Brasil. Elaboração IBRE/FGV.
que o novo governo adote medidas de
impacto para o equilíbrio do setor externo, ao menos no curto prazo. No entanto, algumas
questões continuam em pauta quando se analisa as perspectivas para o comércio exterior
brasileiro, em especial a balança comercial.
A primeira se refere à questão cambial (Gráfico 8). Após as fortes desvalorizações entre agosto de
2015 e fevereiro de 2016, que elevaram a taxa efetiva de câmbio acima da de janeiro de 1999,
pela primeira vez desde agosto de 2005, o câmbio voltou a se valorizar em termos reais (9% entre
fevereiro e abril). A principal preocupação são as exportações de manufaturas, pois a queda no
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nível de atividade compensa em parte
possível
barateamento
nas
importações. O volume exportado de
manufaturas pelo índice da FUNCEX
cresceu 12%, no acumulado no ano até
abril, entre 2015 e 2016, concentrado
nas exportações de automóveis e
commodities
de
manufaturas
(laminados siderúrgicos, suco de
laranja).

Gráfico 9: Índice das Commodities
(Variação, %, jan-abril2015/jan-abril2016)

Não se espera que o câmbio volte para
patamares
abaixo
de
US$
Fonte: MDIC. Elaboração IBRE/FGV.
3,20/US$3,30.
Por
outro
lado,
assegurar crescimento das exportações
com uma cesta diversificada, quando da retomada do crescimento econômico, não é apenas uma
questão cambial. Logo, o novo governo enfrenta o desafio de adotar medidas que favoreçam a
competitividade (produtividade) da indústria brasileira, pois só câmbio não é suficiente.
Não podemos esquecer que o equilíbrio externo entre 2002/2012 está associado à melhora da
balança comercial via boom no preço das commodities liderado pela demanda chinesa. Esse tema
nos leva à segunda questão: qual o papel da China e das commodities nessa nova etapa?
Os preços das commodities começam a
apresentar
leve
melhora,
mas
continuam em queda em relação ao
primeiro quadrimestre de 2015
(Gráfico 9). O índice de preços da cesta
de commodities IBRE caiu 23%, mas a
quantidade aumentou em 26%, com
destaque para o complexo soja (+48%).
As exportações para a China
aumentaram na comparação dos
primeiros quadrimestres de 2015 e
2016 em 17%, levando a participação
do país na pauta de destino das
exportações brasileiras a 20% (Gráfico
10).

Gráfico 10: Participação (%) dos Países nas Exportações
Brasileiras

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IBRE/FGV.

Diversificação da cesta de exportações e da geografia dos mercados de destinos continua na
agenda do comércio exterior. Este é o desafio para assegurar o equilíbrio sustentável da balança
comercial.
Lia Valls Pereira
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8. Panorama Internacional
Economia americana: caminha o processo de normalização do mercado de trabalho
O ano iniciou-se com o mercado precificando uma possível recessão americana. Não veio. A rigor,
a primeira divulgação da atividade econômica no primeiro trimestre veio bem fraca. Segundo o
Bureau of Economic Analisys (BEA), a economia americana no primeiro trimestre cresceu 0,5%
ante o quarto trimestre de 2015.
O acompanhamento da atividade sugere que a segunda divulgação das contas nacionais
americanas revisará o crescimento do primeiro trimestre de 2016 de 0,5% para 1%, e que a
atividade no segundo trimestre tem rodado a 2% ou pouco mais ao ano. Adicionalmente,
consolida-se entre os analistas a visão de que o fraco desempenho no primeiro trimestre deveu-se
principalmente a alterações no padrão de sazonalidade da atividade econômica americana. O BEA,
diferentemente do IBGE, não atualiza com frequência os parâmetros sazonais da série.
Ou seja, a economia americana continuará a crescer em 2016 acima do crescimento potencial, que
hoje se situa por volta de 1,5% ao ano. E, portanto, o mercado de trabalho continuará a melhorar,
mesmo com o baixo crescimento.
Há sinais de que a economia americana tem conseguido criar muitos postos de trabalho. A
pesquisa Jolts mostra que, há quase um ano, a taxa de criação de vagas encontra-se em níveis
extremamente elevados. O mesmo aplica-se para a taxa de saída do emprego por desejo do
empregado, conhecida por quit rate, um indicador do poder de barganha do trabalhador no
mercado de trabalho, e a taxa de criação de empregos, conhecida por hiring rate.
Além disso, a componente de serviços da inflação ao consumidor (consumer price index, CPI) tem
rodado há algum tempo na casa de 3% ao ano. A baixa inflação deve-se à queda do preço do
petróleo e à deflação de bens que a Ásia tem exportado para o mundo. Mas, diferentemente do
que ocorre na Europa, por exemplo, não parece que a economia americana venha sendo incapaz
de produzir inflação.
Tudo somado — a contínua melhora do mercado de trabalho e a inflação de serviços —, parece
que o processo de convergência da inflação para 2% ao ano deve ocorrer em algum momento do
segundo semestre de 2016 ou do primeiro semestre de 2017.
Ou seja, o processo de normalização das taxas de juros deve continuar mesmo que lentamente. A
economia americana vagarosamente deixará para trás a inusitada situação de juros reais
negativos.
Samuel Pessôa

9. Observatório Político
Três cenários para Temer
No dia 12 de maio Dilma Rousseff foi afastada da chefia do Estado pelo Senado Federal para ser
julgada, por essa mesma Casa Legislativa, por crime de responsabilidade. Dificilmente não será
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condenada. Naquele mesmo dia, Michel Temer assumiu interinamente o comando do país. Em
suma, em 24 anos, o Brasil testemunhou a segunda destituição de um presidente diretamente
eleito.
Naquele mesmo dia Temer nomeou seu ministério. Com um inequívoco ar de restauração
conservadora, o novo gabinete presidencial se destaca pela conspícua presença de homens da
terceira idade e de jovens herdeiros de dinastias políticas e pela deplorável ausência de mulheres
e negros. Ainda assim, o primeiro escalão do Executivo propicia – potencialmente – ao governo
uma base legislativa que inclui 69% de deputados e 74% de senadores. Conta também com o
apoio parlamentar do SD e PSC (juntos, somam 23 deputados e 1 senador), que deverão receber
cargos do segundo escalão. Convém, todavia, registrar que o partido de Temer, o PMDB, recebeu
uma percentagem de pastas ministeriais (30,4%) bem superior à contribuição da sigla à base
legislativa na Câmara (o partido detém 18,3% dos deputados da base). Já na Câmara Alta, contudo,
a contribuição do PMDB ao contingente legislativo do presidente é de exatamente 30% dos
senadores.
O que esperar do governo Temer? A seguir, esboçam-se três cenários para o novo chefe de
governo.
No cenário otimista, a ampla coalizão interpartidária formada por Temer logra dar-lhe uma estável
maioria legislativa superior a 60% da Câmara e do Senado, o que lhe permitiria aprovar cruciais
reformas constitucionais, como por exemplo, a da Previdência Social. A política econômica deverá
satisfazer as expectativas do mercado, gerando um choque de credibilidade à la Macri na
Argentina. O novo presidente aproveita a curta lua de -mel que terá para propor reformas que
apontem para a estabilização da economia e a retomada do crescimento no médio prazo.
Fundamental para a materialização do cenário otimista é o não envolvimento do novo presidente
na Lava-Jato. O contrário seria simplesmente devastador. Além disso, o processo de impugnação
da chapa Dilma-Temer não pode prosperar no TSE. Temer deve também saber se distanciar de
Eduardo Cunha e lidar de maneira rápida e íntegra com os ministros que venham a ser
denunciados em casos de corrupção. Neste segundo caso, procurando emular o exemplo do expresidente Itamar Franco (1992-1995), que, em 1993, afastou o então chefe da Casa Civil,
Henrique Hargreaves, quando surgiram denúncias do envolvimento dele em desvios de verbas
públicas.
O cenário otimista requer também que o PT e os movimentos sociais não consigam deslegitimar e
desmoralizar a nova presidência de Temer. Será muito importante que o novo governo saiba lidar
com os protestos de rua que aqueles atores certamente organizarão. Para tanto, Temer deverá
utilizar com destreza seus principais ativos: sua moderação e paciência, o lastro que lhe dá sua
base estadual paulista, sua influência sobre o PMDB e seu conhecimento de direito constitucional.
Para manter unida sua coalizão governativa, Temer precisará emitir sinais que deem credibilidade
à promessa de não se candidatar à reeleição em 2018, reassegurando o PSDB, e saber satisfazer e,
simultaneamente, dar claros limites à poderosa direita varejista (PSD, PP, PR, PTB e PRB) presente
em sua administração. Ou seja, a chave para o cenário otimista é a criação de um bom ambiente
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negocial que facilite a implementação de amplas reformas econômicas. Sob esse cenário, o PIB
começa a ressuscitar no segundo semestre de 2016 e, em 2017, a popularidade de Temer inicia
uma trajetória ascendente. Adicionalmente, o PMDB e seus aliados têm um desempenho aceitável
nas eleições municipais de outubro de 2016.
Sob o cenário intermediário, verifica-se um começo caótico como o da presidência de Itamar
Franco em 1992. Temer encontra grandes dificuldades para imprimir uma ação coerente aos
ministros e solidificar sua base parlamentar. Consequentemente, o apoio político do governo no
Congresso não será tão grande quanto o esperado sob o cenário otimista, mas o novo presidente
logra, pelo menos, formar uma maioria absoluta. De maneira complementar, o receio da queda de
mais um chefe de Estado estimula a cooperação interpartidária na aprovação de apenas algumas
medidas importantes para enfrentar a crise econômica. Tal como sob o cenário otimista, Temer
não é envolvido na Lava-Jato e nem o processo de impugnação da chapa Dilma-Temer prospera no
TSE. O PT e os movimentos sociais tentam deslegitimar o governo, mas são enredados em suas
contradições e enfraquecidos pelo fracasso do governo Dilma. Um desempenho frustrante, mas
não desolador, caracteriza o resultado do PMDB e dos seus aliados no pleito municipal de 2016.
Ao fim e ao cabo, Temer consegue se equilibrar, mas sem ter força política suficiente para avançar
com amplas reformas. Assim, a economia apenas sai da UTI sob esse cenário. Temer vai
capengando até o final de 2018.
Por último, o cenário pessimista implica a reiteração do padrão verificado sob Dilma, isto é, uma
mistura explosiva de paralisia decisória, rejeição do governo pelo eleitorado e contaminação
mútua entre crise política e crise econômica. Observa-se também o envolvimento do alto escalão
do governo em escândalos de corrupção, seguido de respostas equivocadas pelo presidente. A
oposição se revela vigorosa no Congresso e nas ruas, gerando uma aguda crise de legitimidade
para o Executivo. O atoleiro econômico continua. Temer renuncia ou é destituído.
A essa altura, é difícil crer na prevalência do exigente cenário otimista. Entretanto, é duvidoso que
Temer caia. Assim, o cenário intermediário parece ter a mais alta probabilidade. De qualquer
modo, senhoras e senhores, façam suas apostas.
Octavio Amorim Neto - Professor da EBAPE/FGV

10. Em Foco IBRE: As importações na indústria de transformação4
A Indústria de Transformação brasileira vem sofrendo queda na sua participação no PIB desde
1985, quando alcançou seu maior valor (aproximadamente 27%). Em 2015 a participação foi de
apenas 11,4%. Esse processo é frequentemente identificado como desindustrialização. Para alguns
analistas, no entanto, trata-se de fenômeno natural: à medida que os países se industrializam e se
tornam mais desenvolvidos, a indústria perde participação frente à atividade de serviços, como de
fato ocorreu nas nações mais ricas.

4

Os autores agradecem os comentários de Lívio Santos Leite Ribeiro e a André Luiz de Souza pela preparação das estatísticas.
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Uma forma alternativa de olhar esse processo é avaliar como tem evoluído a participação da
Indústria de Transformação nacional em termos da sua oferta doméstica de produtos. Outra
abordagem da questão é a da participação da Indústria de Transformação na pauta de
exportações e importações brasileiras. É ainda relevante avaliar o quanto da oferta doméstica dos
produtos desta indústria é exportado, o que não é objeto desta nota.5
O foco deste texto são os dois primeiros aspectos: a participação da Indústria de Transformação
na pauta de importações e exportações brasileiras; e a participação das importações na oferta
doméstica de produtos da Indústria de Transformação. Os objetivos são dois: primeiro, examinar a
proeminência da Indústria de Transformação brasileira no comércio exterior; segundo, examinar a
proposição disseminada de que haveria um processo em curso de reversão da tendência
observada desde janeiro de 2001, de crescente participação das importações na oferta doméstica
de produtos da Indústria de Transformação – ou seja, uma reindustrialização através de novo
processo de substituição de importações. A relevância deste ponto seria a possibilidade de
retomada da economia através da recuperação da Indústria de Transformação, ao produzir
produtos anteriormente importados e aumentar as exportações com a desvalorização cambial.
Iniciando pelo primeiro aspecto, como pode ser visto no Gráfico 11, as exportações da Indústria da
Transformação eram, de 1997 até 2005, responsáveis por aproximadamente 74% do total das
exportações brasileiras, enquanto as importações de produtos do mesmo setor estavam em torno
de 67% do total das importações brasileiras. A partir de 2006, a participação das exportações
começou a declinar, até chegar a 54,2% em 2014; e teve discreto aumento para 56,8% em 2015.A
participação dos produtos da Indústria de Transformação nas importações, por sua vez, se
manteve em torno de 68% até 2015.
Gráfico 11: Participação da Indústria de Transformação na
Exportação e Importação (%)

Fontes: IBGE, Contas Nacionais e MDIC. Elaboração: IBRE/FGV.

Gráfico 12: Produtividade da Indústria de Transformação
(1995-2014) - PNAD População Ocupada

Fontes: IBGE, Contas Nacionais e PNAD. Elaboração: IBRE/FGV.

Essa avaliação é feita em C. Considera, Lia Vals e Juliana Cunha, “Nota sobre a Indústria de Transformação – participação na
economia brasileira desde 2000”, texto em elaboração.
5
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Em resumo, os produtos da Indústria de Transformação perderam 18,4 pontos percentuais em
participação nas exportações entre 1997 e 2015, enquanto as importações de produtos desta
indústria declinaram 3,0 pontos percentuais. Entretanto, quando se olha o período mais recente,
de 2010 em diante, parece haver no lado das importações tendência de reversão da trajetória: as
importações de produtos da Indústria de Transformação se reduzem para 67,1% até 2015. Por sua
vez, as exportações se mantêm estáveis e, em 2015, a participação de produtos da Indústria de
Transformação na pauta é de 56,8%.
Esses resultados podem ser atribuídos a diversos fatores. Entre outros, à maior ou menor abertura
comercial ao longo desses anos e à taxa de câmbio, que favorecem ou desfavorecem as
exportações ou as importações. Entretanto, os resultados evidenciam de fato a queda da
competitividade da Indústria de Transformação brasileira, cuja produtividade do trabalho, como
se vê no Gráfico 12, se reduziu em 2003 para 81% do seu valor de 1995, e desde então se manteve
relativamente estável em torno desse valor.

Gráfico 13: Participação dos Setores nas Exportações
Brasileiras
(%)

Gráfico 14: Participação dos Setores nas Importações
Brasileiras (%)

Fontes: IBGE, Contas Nacionais e MDIC. Elaboração: IBRE/FGV.
Fontes: IBGE, Contas Nacionais e MDIC. Elaboração: IBRE/FGV.

No Gráfico 13, comparativamente às outras atividades destacadas, é possível observar que a
Indústria de Transformação foi a única que perdeu espaço na pauta de exportações entre 1997 e
2015. A agropecuária e o conjunto “Demais Atividades” cresceram significativamente (6,3 pp e 4,6
pp, respectivamente), mas o grande destaque foi a Extrativa Mineral, com um crescimento
expressivo de 7,5 pp.
O Gráfico 14 mostra as participações de cada setor da economia na pauta de importações
brasileiras entre 1997 e 2015. Diferentemente da pauta de exportações, não ocorreu nenhuma
grande mudança de participação entre os setores nesse período. A Agropecuária e a
Transformação caíram 1,3 pp e 3,0 pp, respectivamente; e a Extrativa Mineral e o grupo “Demais
Atividades” cresceram 0,3 pp e 3,9 pp, respectivamente.
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O segundo aspecto é que estaria havendo um processo de reversão da tendência observada desde
janeiro de 2001, de crescente participação das importações dos produtos da indústria de
Transformação na sua oferta doméstica.
Gráfico 15: Indústria de Transformação: Participação (%)
das Importações de seus Produtos na sua Oferta a Preços
Básicos

Fontes: IBGE, Contas Nacionais e MDIC. Elaboração: IBRE/FGV.

Gráfico 16: Produtos da Indústria de Transformação por
Categorias de Uso: Participação (%) das Importações na
Oferta Doméstica (com ajuste sazonal)

Fontes: IBGE, Contas Nacionais e MDIC. Elaboração: IBRE/FGV.

O Gráfico 15 ilustra essa participação desde janeiro de 2001, quando era de 16%, até março de
2016, com 24%, tendo chegado a 27% em julho de 2015. Há algumas marcações importantes
nesse período: a primeira a chamar a atenção é a ocorrida com a desvalorização cambial de 20022003, proveniente do “efeito Lula”; passado o susto, esta participação retorna para a faixa de 1416%. A segunda marcação ocorre com a crise mundial em 2008-2009, registrando-se o ápice de
21,5% — mas com o indicador logo retornando à faixa mencionada anteriormente.
Entretanto, a partir de 2010 há uma clara e forte tendência de crescimento dessa participação,
que vai até julho de 2015, quando a forte desvalorização projeta uma tênue trajetória de queda,
sem que se possa ainda se falar em tendência.
As Tabelas de Recursos e Usos das Contas Nacionais do IBGE e as informações do MDIC permitem
fazer uma avaliação desagregada dessa informação, utilizando-se dados mensais
dessazonalizados, conforme ilustrado no Gráfico 16.6 Observa-se que os produtos de consumo
final e de bens de capital – que representam, respectivamente, cerca de 16% e 17% das
importações de produtos da Indústria de Transformação – alcançam seus ápices de participação
na oferta doméstica de 15,6% e 43,8%, respectivamente, em julho de 2015. A partir daí, passam a
declinar, atingindo, em março de 2016, 12% e 39,6%, respectivamente. Por sua vez, os bens
intermediários, que representam cerca de 66% das importações de produtos da Indústria de
As Tabelas de Recursos e Usos (TRU) estão disponíveis de 2000 a 2013 de forma adequada a essa avaliação (desagregação nível
68); para os anos de 2014 e 2015, entretanto, a TRU publicada (nível 12) obrigou a que se utilizasse o Monitor do PIB para
desagregar a Indústria de Transformação e estender esse período incluindo os primeiros meses de 2016.
6
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Transformação, alcançaram seu ápice de participação na oferta doméstica (30%) em novembro de
2015 e, em março de 2016, declinaram para 26,1%.
As observações do Gráfico 16 podem ser refinadas desagregando-se cada uma dessas categorias
de uso. Fazendo isso, no Gráfico 17, comparativamente ao mesmo mês do ano anterior (não é
possível dessazonalizar essas séries), observa-se, inicialmente, o que ocorre com os produtos da
categoria de bens intermediários.7
Gráfico 17: Participação das Importações na Oferta
Doméstica: Bens Intermediários - Principais Grupos de
Produtos (diferença contra igual mês do ano anterior em
pontos percentuais)

Fontes: IBGE, Contas Nacionais e MDIC. Elaboração: IBRE/FGV.

Gráfico 18: Participação das Importações na Oferta
Doméstica: Bens de Capital - Principais Grupos de Produtos
(diferença contra igual mês do ano anterior em pontos
percentuais)

Fontes: IBGE, Contas Nacionais e MDIC. Elaboração: IBRE/FGV.

Fica evidente que esses quatro grupos de produtos têm uma tendência declinante das
importações na sua oferta doméstica desde meados de 2015.
Por sua vez, o Gráfico 18 mostra os produtos da categoria de bens de capital (ver nota 4). Observase, para esses quatro grupos de produtos, tendência de queda da participação das importações
nas suas ofertas a preço básico.
O Gráfico 19 ilustra os produtos da categoria de bens de consumo final (ver nota 4). Para os quatro
grupos destacados registra-se clara tendência de declínio da participação de importações em suas
ofertas domésticas.
Por último, algumas considerações adicionais sobre a proposição de que estaria em curso um
processo de substituição de importações na Indústria de Transformação, impulsionado pela forte
desvalorização cambial. O termo “forte” se justifica quando se observa que, entre 2014 e 2015, a
taxa de câmbio R$/US$ desvalorizou-se 30% em termos reais, e a taxa de câmbio efetiva em 23%
(Gráfico 20). Observa-se, porém, que a partir de setembro de 2015, o ritmo da desvalorização
cambial desacelerou-se (Gráfico 21).
Cada grupo de produtos abrange produtos que são bens intermediários e outros que são bens finais ou até mesmo bens de
capital; para fazer a separação, considera-se a parcela de sua oferta que se destina a consumo intermediário, consumo final ou
formação bruta de capital fixo, segundo a Tabela de Recursos e Usos de cada ano.
7
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Gráfico 19: Participação das Importações na Oferta
Doméstica: Bens de consumo - Principais Grupos de
Produtos (diferença contra igual mês do ano anterior em
pontos percentuais)

Fontes: IBGE, Contas Nacionais e MDIC. Elaboração: IBRE/FGV.

Gráfico 20: Índices de taxa de Câmbio Real (média anual)

Fonte: Cesta de moedas da taxa efetiva: dólar americano, euro, libra
esterlina, peso argentino, iene, yuan. Base janeiro 1999. Deflator: IPCA
Brasil/IPC dos países. Elaboração: IBRE/FGV.

Para analisar o tema da substituição de importações, calculou-se, além do indicador da
participação das importações na oferta doméstica anteriormente comentado, o coeficiente de
importações (participação das importações no consumo aparente). Destaca-se na análise o
período de janeiro de 2014 a março de 2016. Os maiores coeficientes em 2015 em relação a 2014
podem ser explicados pela desvalorização cambial. No entanto, a queda a partir de
outubro/novembro de 2015, quando o câmbio está em trajetória de ligeira valorização, sugere
alguma possível substituição de importações. Em março de 2016, o coeficiente foi de 24,7% e, em
igual mês de 2015, de 25,2%.

Gráfico 21: Índice de Câmbio Real: R$/US$ e Taxa Efetiva

Fonte: Cesta de moedas da taxa efetiva: dólar americano, euro, libra
esterlina, peso argentino, iene, yuan. Base janeiro 1999.
Deflator: IPCA Brasil/IPC dos países. Elaboração: IBRE/FGV.

Gráfico 22: Coeficiente de Importações da Indústria de
Transformação (em valor)

Fontes: IBGE, Contas Nacionais e MDIC. Elaboração: IBRE/FGV.
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Para eliminar o efeito da variação nominal do câmbio nos fluxos importado, foi calculado um
índice de penetração das importações, obtido pelos índices de quantidade das importações e do
consumo aparente a partir da classificação das Contas Nacionais. Nesse caso, conforme mostra o
Gráfico 23, o índice cai em relação a 2014, em especial a partir de agosto de 2015.
Em seguida, foram destacadas as categorias de bens intermediários e bens de capital que, como
visto antes, têm maior peso na oferta doméstica. O comportamento da média móvel semestral
desde 2008 mostra que, para os bens intermediários, há uma possível tendência de queda no
índice a partir de meados de 2015, o que não ocorre em relação aos bens de capital. A
substituição de importações no setor de bens capital tende a ser mais demorada e depende da
qualidade e da disponibilidade da oferta doméstica.
Gráfico 23: Índice de Quantum da Penetração das
Importações da Indústria de Transformação

Gráfico 24: Índice de Penetração das Importações de Bens
Intermediários e Bens de capital

Fontes: IBGE, Contas Nacionais e MDIC. Elaboração: IBRE/FGV.
Fontes: IBGE, Contas Nacionais e MDIC. Elaboração: IBRE/FGV.

Em conclusão, o principal objetivo desta seção Em Foco foi o de fazer uma análise do comércio
exterior na Indústria de Transformação a partir das Contas Nacionais. Quanto ao tema da
substituição de importações, apesar da queda do índice de penetração das importações da
indústria, este é um movimento recente e é preciso avaliar de forma detalhada os setores.
Adicionalmente, num cenário recessivo, com incertezas e instabilidade cambial, mudanças
permanentes na esfera da produção demoram a ocorrer.
Claudio Monteiro Considera, Lia Baker Valls Pereira e Juliana Carvalho Cunha

Revisão Editorial do Boletim Macro IBRE: Fernando Dantas
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