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Ano novo, velhos desafios 

Na análise de conjuntura, como na vida, a virada de ano é sempre uma oportunidade para 
analisar o que ocorreu no ano que se encerra e alinhar expectativas para aquele que começa. 
Isso é ainda mais verdade quando a virada de ano coincide com a de governo, como é o caso 
agora. Em particular, é o momento de examinar o que ocorreu durante o governo Temer, que 
chega ao fim, e o que este deixa de herança para a administração que toma posse em 1º de 
janeiro.  

Quando Michel Temer assumiu o governo, em um momento conturbado de nossa história, 
muitos duvidavam de sua capacidade de sobreviver, em meio à baixa popularidade e dado o 
tamanho da crise econômica que engolfava o país: estávamos passando por uma das piores 
recessões de nossa história, com a inflação em alta e as contas públicas ameaçando jogar o país 
em uma crise ainda mais profunda. Com pouco tempo pela frente, havia certo consenso de que 
seria praticamente impossível o novo governo implementar um programa profundo de 
reformas estruturais. O máximo que se podia almejar parecia ser que o governo construísse a 
tal “ponte para o futuro”, permitindo estabilizar a economia até a chegada do governo seguinte. 

Nesse sentido, apesar de certa decepção com a retomada da economia, não podemos negar 
que o governo Temer, mesmo com sua baixa popularidade, conseguiu aprovar algumas 
medidas importantes, destacando-se: a reforma trabalhista; a criação da TLP, que mudou para 
melhor a forma de atuação do BNDES; e a Emenda Constitucional 95, que estabeleceu um limite 
superior para o crescimento do gasto primário da União, exercendo papel fundamental na 
ancoragem das expectativas. Nesse período o Banco Central recuperou sua credibilidade e as 
contas públicas se tornaram outra vez mais transparentes.  Tudo isso contribui para a queda do 
risco país, a valorização da taxa de câmbio e a redução da inflação e da taxa de juros.  

Também houve conquistas importantes na área fiscal, como a redução do déficit primário, mas 
o ajuste fiscal estrutural não ocorreu, em especial com a frustração com relação à aprovação 
da reforma da previdência, que em meados de 2017 chegou a parecer uma possibilidade real. 
Conseguimos estabilizar as despesas recorrentes do governo federal como proporção do PIB, 
que foram mantidas em torno de 19,5% do PIB, bem acima, portanto, dos cerca de 14,5% do 
PIB registrados no início dos anos 2000. Assim, enquanto na metade meio cheia do copo temos 
a significativa redução da taxa de crescimento real das despesas primárias do governo central, 
para 1,5% no último triênio, uma fração do ritmo dos anos anteriores, na metade vazia temos 
o desafio de trazer essa taxa para zero, que é o que demanda a regra do teto. Este é o grande 
desafio do novo governo.  

Os agentes econômicos parecem acreditar que o novo governo vai conseguir avançar mais nas 
reformas e na melhoria do quadro econômico. Pelo menos é o que sugerem os indicadores de 
confiança do FGV IBRE. Empresários e consumidores estão muito confiantes sobre o próximo 
ano, em que pese o humor em relação ao presente ainda continuar morno, com os indicadores 
de situação atual de empresários e consumidores se mantendo relativamente estáveis em 
patamares moderados.  

De fato, o quarto trimestre tem decepcionado com relação ao desempenho da atividade 
econômica, o que nos levou a rever a previsão de crescimento do PIB de 2018 de 1,4% para 
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1,3%. Por outro lado, a inflação também tem surpreendido, mas para melhor, devendo fechar 
o ano em 3,7%.  

Para 2019 a previsão é que a inflação fique em torno de 4,1%, ligeiramente abaixo da meta 
(4,25%). Esse cenário mais benigno para a inflação, em um contexto de expectativas de inflação 
bem ancoradas, deve permitir ao Banco Central manter a taxa básica de juros inalterada em 
6,50% a.a. por mais tempo. Porém, a manutenção de um cenário de taxa real de juros 
estruturalmente mais baixa dependerá do ritmo e da intensidade das reformas estruturais. A 
ver. De qualquer forma, a recuperação da confiança e os estímulos monetários devem ser 
suficientes para que a economia cresça mais rápido em 2019, ajudando a reduzir o desemprego 
e aliviando um pouco as contas públicas. 

Outro tema que deve merecer atenção em 2019 é o cenário internacional, que promete 
permanecer volátil e desafiador, conforme prossegue o processo de normalização monetária e 
aumenta o risco político. O aperto das condições financeiras se tornou mais generalizado, 
indicando uma desaceleração da economia nos países desenvolvidos. Na Europa, há sinais 
generalizados de fraqueza na economia e de tensões políticas. Na China, os dados de atividade 
também mostram desaceleração. Nos EUA, a economia também deve se desacelerar, mas não 
é claro em que ritmo. Adicionalmente, o risco de intensificação da guerra comercial entre China 
e Estados Unidos permanece, apesar da trégua acordada entre os dois países por 90 dias, e não 
se podem descartar outros conflitos comerciais no ano à frente. 

É pouco claro como esse cenário externo mais volátil irá impactar as economias emergentes, a 
não ser pelo fato de que estas também devem sofrer com a volatilidade elevada. Em especial, 
a forte queda do preço petróleo e a perspectiva de um dólar mais fraco, em particular caso se 
confirme, como espera nosso analista, que os juros americanos não superem a taxa neutra, 
podem ajudar países que, como o Brasil, estão em uma fase mais retardada do ciclo econômico. 
Isso em nada diminui, porém, o fato de que é imprescindível corrermos contra o tempo para 
superarmos os nossos velhos desafios. 

Um resumo desta edição do Boletim Macro IBRE inclui os seguintes destaques: 

1. Na seção sobre atividade econômica, aponta-se que os primeiros dados do quarto 
trimestre, referentes a outubro, mostraram, mais uma vez, crescimento da indústria aquém do 
esperado pela mediana de mercado. Por outro lado, a atividade do comércio varejista ampliado 
seguiu exibindo crescimento robusto, corroborando a expectativa de que o grande destaque 
do ano será o crescimento do consumo das famílias, para o qual esperamos alta de 1,9%. Nossa 
projeção para o quarto trimestre é de crescimento do PIB de 0,4% TsT (1,9% AsA), levando a 
expansão do PIB em 2018 para 1,3%. Finalmente, para 2019, nosso cenário base é que o PIB 
cresça 2,4%. (Seção 1) 

 

2. Nas sondagens, o efeito Lua de Mel – comum entre o fim do período eleitoral e o início 
de um novo governo no Brasil – tornou-se mais evidente e os indicadores de confiança voltaram 
a subir.  As altas foram mais uma vez impulsionadas pelas expectativas, que ultrapassaram a 
marca dos 100 pontos, alcançando os maiores valores desde 2013 e passando a sinalizar 
otimismo moderado. O cenário para o primeiro semestre de 2019 ainda é incerto, considerando 
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a difícil situação fiscal do país e o fato de que a trajetória ascendente da confiança no médio 
prazo dependerá de medidas potencialmente impopulares, que poderão provocar desgastes e 
conter temporariamente a tendência de alta da confiança. (Seção 2)  

 

3. Na seção sobre mercado de trabalho, discute-se que a taxa de desemprego na PNAD 
Contínua caiu mais 0,2 ponto percentual, chegando a 11,7% no trimestre terminado em 
outubro de 2018. O CAGED, por sua vez, acelera-se e gera um saldo de 58 mil empregos formais, 
acima do projetado pela FGV IBRE e pela mediana dos analistas. Para 2019, tendo em vista os 
movimentos coincidentes entre o crescimento do PIB e o emprego formal (CAGED e PNAD 
Contínua), a partir da previsão de aceleração do crescimento da atividade para o próximo ano, 
espera-se uma variação positiva no setor formal, pela primeira vez desde 2014. (Seção 3)    

   

4. A seção sobre inflação aponta que esta vai fechar o ano abaixo da meta (4,5%), o que 
não deixa de ser surpreendente, depois da desvalorização cambial, da greve dos caminhoneiros 
e do aumento de preços administrados. Era difícil imaginar que haveria espaço para o IPCA se 
desacelerar depois de tantos choques. Mas a boa safra agrícola e a demanda fraca acabaram 
prevalecendo e impedindo que se tivesse um ambiente propício para o repasse aos preços das 
pressões inflacionárias de 2018. Dessa forma, a taxa em 12 meses do IPCA, que em julho se 
aproximou da meta deste ano, arrefeceu e vai terminar 2018 próxima de 3,7%, número previsto 
pelos analistas Top Five do Focus um ano atrás. (Seção 4) 

 

5. A seção sobre política monetária observa que, em setembro e outubro últimos, as 
projeções oficiais de inflação para 2019 mostravam-se bem próximas da meta. Isso provocou 
um alerta do BC, no sentido de que, na eventualidade de piora do cenário prospectivo para a 
inflação, teria início um processo de retirada gradual da acomodação monetária. Números 
revelados logo após o Copom deste mês, porém, indicam projeções abaixo da meta, razão pela 
qual o referido alerta foi abandonado. Com isso, e com sinais adicionais de inflação bem-
comportada mais adiante, nosso analista acredita na estabilidade da taxa Selic por boa parte 
de 2019. (Seção 5)   

 

6. Na seção sobre contas públicas, ratifica-se a projeção de que o resultado primário do 
setor público consolidado para o final do ano fique significativamente abaixo da meta fixada na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Mas o fato de o resultado observado ser melhor que a 
meta fixada na LDO não indica que a situação fiscal esteja equilibrada. A razão é que já estamos 
caminhando para o sexto ano consecutivo de déficit primário, com expansão da dívida pública 
– tanto a líquida quanto a bruta. Nossas projeções sugerem que o resultado primário deve se 
situar perto da meta em 2019, mas ainda assim com aceleração da dívida. Importa destacar 
que, para garantir a sustentabilidade da regra do teto dos gastos, é importante que também 
seja realizado ajuste estrutural pelo lado das despesas. (Seção 6) 
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7. A seção sobre setor externo discute que, em um ano tão conturbado quanto 2018, 
tivemos inúmeras mudanças de direção nos três grandes vetores que regem a conta corrente: 
diferencial de crescimento entre o mundo e o Brasil, termos de troca e comportamento da taxa 
de câmbio real efetiva. Incorporando tanto os novos indicadores para esses fundamentos como 
questões metodológicas do regime REPETRO, ajustamos a nossa projeção de déficit em conta 
corrente de 2018 para US$ 15bi (0,7% do PIB) e elevamos a previsão para 2019 para déficit de 
US$ 33bi (1,5% do PIB). Os valores a serem financiados continuam baixos para padrões 
históricos. (Seção 7) 

 

8. Na seção internacional, nosso analista examina o comportamento observável das 
variáveis macroeconômicas relevantes e os sinais recentemente emitidos pelos dirigentes do 
Fed. Com base nisso, ele argumenta que há baixa probabilidade de experimentarmos aperto 
monetário proximamente nos EUA; ou seja, que dificilmente teremos juros de política 
monetária acima dos juros neutros. Embora isso não garanta condições financeiras 
internacionais mais favoráveis em 2019, parece inegável que se trata de uma boa perspectiva 
para emergentes como o Brasil. (Seção 8) 

 

9. E por fim, a seção Em Foco, de autoria de Fernanda Delgado de Jesus, Guilherme 
Armando Pereira, Paulo César Cunha e Vanderlei Affonso Martins, discute os dilemas do setor 
energético brasileiro. (Seção 9) 

 

Isso posto, aproveitamos para desejar um Feliz Natal e um 2019 que, mesmo repleto de 
desafios, traga a todos muita alegria. 

                 
          Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos 
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1. Atividade Econômica                                                                                                                                                                                    

PIB do terceiro trimestre reforça cenário de continuidade do processo de recuperação da 
atividade 

O crescimento do PIB de 0,8% na 

passagem do segundo para o terceiro 

trimestre de 2018 veio em linha com 

as expectativas do IBRE e reflete, em 

parte, a base de comparação muito 

deprimida do segundo trimestre, 

quando a greve dos caminhoneiros 

debilitou a atividade econômica. Em 

segundo lugar, o crescimento do 

trimestre também incorpora as 

revisões das Contas Nacionais que 

sempre ocorrem na divulgação do PIB 

em todos os terceiros trimestres. 

Apesar de o PIB de 2017 ter sido 

ligeiramente revisto de um 

crescimento de 1% para 1,1%, houve 

alterações significativas na 

composição das atividades, 

mostrando que o consumo das 

famílias foi ainda mais importante para a recuperação da economia no ano passado.  À luz dos 

dados do terceiro trimestre e das revisões nas séries das Contas Nacionais, nossa expectativa 

para o quarto trimestre é de crescimento de 0,4% TsT (1,9% AsA), levando o crescimento de 

2018 para 1,3% (Tabela 1). Para 2019, finalmente, nosso cenário base é de crescimento de 2,4%.  

Os primeiros dados de atividade econômica do quarto trimestre, referentes ao mês outubro, 

mostraram, mais uma vez, crescimento da indústria aquém do esperado pela mediana de 

mercado (1,1% AsA). Por outro lado, a atividade do comércio varejista ampliado segue exibindo 

crescimento robusto (6,3% AsA), corroborando a expectativa de que o grande destaque do ano 

será o crescimento do consumo das famílias, para o qual esperamos expansão de 1,9% em 2018. 

Pelo lado da oferta, nossa expectativa é de crescimento positivo nos três grandes setores da 

atividade no quarto trimestre. O fraco desempenho da indústria no ano foi bastante 

influenciado pelo péssimo desempenho da construção civil, único setor que ainda está 

encolhendo em 2018. Outro fator que contribuiu para um desempenho mais fraco do setor 

industrial foi a piora do setor automotivo e de outros segmentos industriais que têm na 

Argentina um mercado relevante. A crise econômica no país vizinho, que é um dos nossos 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tabela 1: PIB: Projeções 

 

Fonte e Elaboração: IBRE/FGV 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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principais parceiros comerciais de manufaturados, tem gerado impactos negativos na indústria 

de transformação ao longo do segundo semestre deste ano. 

No lado da demanda, a introdução do novo regime aduaneiro, que concede tratamento 

tributário especial aos investimentos feitos no setor de petróleo e gás (Repetro-Sped), 

impactou de forma significativa as projeções para investimento, exportações e importações do 

país. Ao considerar as importações de bens de capital incluindo plataformas de petróleo, 

obtemos um crescimento do investimento no quarto trimestre de 6,4% AsA; ao desconsiderá-

las, a alta do investimento cai para 3,7% AsA.  

Para 2019, nossa projeção de crescimento de 2,4% resulta dos impactos defasados do ciclo de 

queda da taxa básica de juros e do patamar ainda bem-comportado do câmbio. Os principais 

riscos para o cenário do próximo ano envolvem a implementação da agenda de reformas fiscais 

necessárias para reequilibrar as contas públicas do país, a escalada da guerra comercial entre 

Estados Unidos e China, bem como os já conhecidos gargalos de oferta de energia que podem 

impossibilitar a retomada mais robusta do crescimento nos próximos anos. 

                  Silvia Matos e Luana Miranda 

2. Expectativas de Empresários e Consumidores 

Otimismo em relação ao mercado de trabalho 

Em novembro, o efeito Lua de Mel 

sobre os índices de confiança – comum 

entre o fim do período eleitoral e o 

início de um novo governo no Brasil – 

tornou-se mais evidente e os 

indicadores voltaram a subir.  O Índice 

de Confiança Empresarial (ICE) 

avançou 3,8 pontos, para 95,0 pontos, 

e o Índice de Confiança do Consumidor 

(ICC) cresceu 7,1 pontos, para 93,2 

pontos. Ambos retornaram aos níveis 

de 2014, período de transição para a 

grande recessão.  

As altas foram mais uma vez 

impulsionadas pelas expectativas, que ultrapassaram a marca dos 100 pontos, alcançando os 

maiores valores desde 2013, e passando a sinalizar otimismo moderado. Já os indicadores da 

situação atual avançaram de forma bem mais tímida e continuam em níveis baixos, comparáveis 

aos do segundo trimestre deste ano.   

Gráfico 1: Índices de Confiança Empresarial e 
Consumidor (Dados dessazonalizados e padronizados) 

 

Fonte e elaboração: IBRE/FGV. 
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A distância entre os indicadores de expectativas e da situação atual lança dúvidas sobre a 

capacidade de conversão das expectativas, agora mais favoráveis, em ações que induzam uma 

aceleração da economia neste momento. Dado o ainda elevado grau de incerteza econômica, 

é possível que os agentes aguardem as primeiras ações do novo governo, e suas repercussões, 

antes de abandonarem as posturas cautelosas que vêm sendo mantidas há algum tempo. De 

qualquer forma, a melhora dos indicadores de expectativas sobre o mercado de trabalho na 

maioria dos setores e entre os consumidores adiciona um componente mais objetivo à onda de 

otimismo. Em novembro, houve melhora das perspectivas de contratação em três dos quatro 

grandes setores pesquisados. A exceção é a Indústria de Transformação, setor que vinha bem 

no primeiro semestre do ano, mas que foi afetado pelos efeitos do acirramento das disputas 

comerciais internacionais sobre segmentos exportadores de commodities e pela crise na vizinha 

Argentina. A nota favorável é o registro da primeira vez, desde agosto de 2014, em que há mais 

empresas prevendo contratar que demitir no setor da Construção.   

Os consumidores estão bastante esperançosos com relação à possibilidade de recuperação do 

mercado de trabalho. A diferença de 28,8 pontos entre os que esperam maior e os que esperam 

menor facilidade para conseguir emprego nos meses seguintes atingiu, em novembro, o maior 

nível da série iniciada em novembro de 2005. Parte desse otimismo demanda cautela por 

refletir uma expectativa possivelmente inflada em função dos números ainda muito ruins do 

emprego neste período de transição de governo, além de estatísticas contundentes, como os 

mais de 12 milhões de desempregados no país. A retomada mais consistente do consumo 

dependerá também da recuperação da saúde financeira dos consumidores de menor poder 

aquisitivo: no grupo com renda familiar inferior a R$2,1 mil mensais, 27,9% das famílias se dizem 

endividadas ou utilizando recursos de poupança para quitar despesas correntes, enquanto, 

para os consumidores com maior renda, esta proporção cai para 16,5%.  

O cenário para o primeiro semestre de 2019 é ainda incerto, considerando a difícil situação 

fiscal do país. O presidente eleito precisa de apoio do Congresso para aprovar reformas e de 

apoio do mercado para trazer o dinamismo necessário à recuperação econômica, gerando mais 

Tabela 2: Perspectivas de Emprego  

Saldos de respostas para perspectivas de contratações (empresas) e expectativas para a oferta de emprego 
(consumidores), em pontos, com ajuste sazonal 

 

Fonte e elaboração: IBRE/FGV. 



 

 
9 

Boletim Macro    

Dezembro de 2018 

empregos e renda para os consumidores. A trajetória ascendente da confiança no médio prazo 

dependerá, portanto, de medidas potencialmente impopulares, que poderão provocar 

desgastes e conter temporariamente a tendência de alta da confiança. Mas esse parece ser o 

único caminho. 

       Aloisio Campelo Jr. e Viviane Seda Bittencourt 

3. Mercado de Trabalho                                      

Melhores perspectivas para o setor formal em 2019    

A taxa de desemprego da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (PNADC) de outubro registrou o 

nível de 11,7%, uma queda de 0,5 p.p. em 

relação ao mesmo mês do ano anterior. O 

resultado é o mesmo projetado pelo 

IBRE, e em linha com a mediana dos 

analistas. Com ajuste sazonal, houve 

estabilidade, com oscilação de 0,06% 

para cima (Gráfico 2). O rendimento 

habitual do trabalho, por sua vez, cresceu 

em termos reais 0,4% no trimestre 

terminado em outubro. 

O emprego formal medido pelo Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados 

(CAGED) surpreendeu positivamente em 

novembro, com saldo de 58.664 mil vagas 

geradas, muito acima da projeção do 

Ibre/FGV (14 mil) e da mediana dos 

analistas (30,7 mil). Dessazonalizado, este 

número representa uma geração de 72 mil 

vagas, a maior de todo ano. No acumulado 

dos últimos 12 meses, houve saldo líquido 

de 427 mil.  

Para 2019, o Ibre projeta queda lenta da 

taxa de desemprego, de 12,2% este ano 

para 11,9%. A moderação dessa projeção se deve à previsão de pequeno aumento da taxa de 

participação, de 61,6% para 61,7%. No entanto, para o setor formal, há indícios de que uma 

reversão dos últimos três anos de queda pode começar em 2019. O estoque de emprego do 

CAGED apresenta variação acumulada positiva desde a segunda metade do ano. A PNAD 

Gráfico 2: Taxa de Desemprego 2018 (%) 

 

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

Gráfico 3: Saldo CAGED (em milhares de pessoas) 

 

Fonte: CAGED (MTE). Elaboração: IBRE/FGV. 
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Contínua mostra tendência próxima de recuperação do emprego formal, embora ainda esteja 

com o acumulado em 12 meses negativo.  Dessa forma, ambas as séries apontam para uma 

continuidade da melhora no ano que vem, como mostra o Gráfico 4.   

O saldo acumulado do CAGED, como mostra o Gráfico 5, acompanha com razoável proximidade 

o crescimento do PIB. Atualmente, o Ibre projeta crescimento do PIB de 1,3% para este ano, 

além da geração de mais de 406 mil vagas no CAGED, com viés de alta, o primeiro número 

positivo desde 2014. Com crescimento econômico projetado para 2019 de 2,4%, as tendências 

apontam aceleração da geração de empregos formais. 

 

        Fernando Holanda Barbosa Filho e Daniel Duque 

4. Inflação   

De volta ao ponto de partida 

Segundo o Boletim Focus do Bacen de dezembro de 2017, a expectativa de inflação para 2018 
era de 3,7%, exato patamar do qual o IPCA se aproxima no encerramento deste ano. A 
confirmação dessa previsão é algo inusitado, pois, após desvalorizações cambiais, greve dos 
caminhoneiros e aumento de preços administrados, é difícil imaginar que o IPCA acabasse 
arrefecendo e convergindo para a previsão de 12 meses atrás. 

A taxa de câmbio – que se manteve estável no primeiro trimestre – foi um dos primeiros 
episódios a provocar alterações nas expectativas. A partir de abril, o real começou a se 
depreciar e isto foi percebido pelos consumidores através da elevação do preço da gasolina 
que, entre abril e setembro, subiu 10,3%. Após o período eleitoral a cotação cedeu; mesmo 
assim, a desvalorização cambial acumulada no ano é de aproximadamente 18%. 

Gráfico 5:  Comparação Saldo CAGED X Variação do PIB 
(acumulado em 4 Trimestres) 

 
Fonte: CAGED (TEM); IBGE. Elaboração: IBRE/FGV.       

 

Gráfico 4: Comparação Estoque Emprego CAGED X PO 
Formal PNADC (variação média móvel 12 meses, %) 

 
Fontes: PNADC (IBGE); CAGED (MTE). Elaboração: IBRE/FGV. 



 

 
11 

Boletim Macro    

Dezembro de 2018 

A depreciação cambial também contribuiu para a aceleração do Índice de Preços ao Produtor 
(IPA-10) da FGV, que subiu 10,01% em 2018. Essa elevação ficou muito concentrada em 
matérias-primas brutas e bens intermediários. No primeiro grupo, o destaque ficou com as 
grandes commodities agrícolas: soja (13,21%), milho (20,15%) e trigo (27,80%). Já entre os bens 
intermediários, o destaque foi o óleo combustível, que acumulou alta de 39% em 2018.   

Apesar da aceleração dos preços das principais commodities agrícolas, os produtos derivados 
registraram aumento discreto, segundo o IPC-10 da FGV. A família de panificados e biscoitos, 
por exemplo, subiu 6%; aves e ovos, 4,2%; e carnes bovina, 1,8% – movimentos abaixo do 
esperado para preços de alimentos derivados ou que sofrem pressão de custos devido à alta de 
preços das commodities. 

Decompondo-se o IPC entre bens comercializáveis e não comercializáveis, percebe-se que a 
inflação destes dois grupos deve fechar 2018 próxima do limite inferior da meta, 3%. Safras 
agrícolas positivas e demanda fraca não construíram ambiente propício para o repasse de 
pressões cambiais.   

Portanto, a maior contribuição para a inflação de 2018 partirá de preços administrados, cuja 
taxa acumulada para este ano deve fechar em torno de 7%. Desse modo, se não fosse pelos 
reajustes acumulados em energia e combustíveis, o IPCA poderia fechar 2018 próximo do limite 
inferior da meta, igualando-se a 2017, quando o índice oficial subiu 2,95%. O que comprova a 
apatia da atividade econômica.  

Faltando apenas a divulgação do IPCA de dezembro, pode-se prever com relativa precisão qual 
será a taxa acumulada pelo IPCA em 2018. De acordo com o Monitor da Inflação, o IPCA de 
dezembro deve apresentar queda de 0,10%. Se confirmada, a inflação medida pelo índice oficial 
fechará o ano em 3,5%. No entanto, o Boletim Focus sustenta que poderá ocorrer alta de até 
0,14% no IPCA em dezembro. Nesse cenário, o IPCA poderá fechará o ano com alta de 3,7%, 
número publicado pelo Boletim Focus na edição do dia 08/12/2017, conduzindo as expectativas 
de volta ao ponto de partida.  

Para 2019, o Boletim Focus de dezembro de 2018 prevê inflação de 4,1%, número mais próximo 
da meta de inflação, que passa a ser de 4,25%.  

Os preços administrados devem subir menos em 2019, pois esperam-se reajustes menores nas 
contas de energia. Ainda assim, esse grupo, mais uma vez, deve exercer a maior contribuição 
para a formação da inflação do ano que vem. 

Apesar da desaceleração dos preços monitorados, espera-se que a inflação de comercializáveis 
e não comercializáveis seja maior que a de 2018, principalmente por conta de repasses por 
causa da desvalorização cambial deste ano (durante o qual o enfraquecimento da demanda não 
permitiu que chegasse aos consumidores).  Espera-se mais uma vez que as expectativas se 
mantenham ancoradas e, que se confirme, no final de 2019, inflação na meta. 

         Salomão Quadros e André Braz 
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5. Política Monetária    

Último Copom do ano reforça a hipótese de estabilidade da taxa Selic 

Na seção sobre política monetária do Boletim Macro de outubro último argumentamos pela 
ausência de sinais concretos de aceleração da inflação, razão pela qual imaginamos que os juros 
de política monetária permaneceriam estáveis “ainda por um bom tempo”. Na ocasião 
destacamos os baixos níveis da inflação de serviços e dos núcleos de inflação de maneira geral, 
a larga margem de capacidade ociosa da economia, a contração da absorção doméstica, em 
termos reais, e a estabilidade das expectativas de inflação. Mais importante, destacamos 
também o fato de as projeções de inflação pelos modelos do BC mostrarem-se compatíveis com 
o cumprimento das metas.  

Em novembro, consideramos relevante chamar a atenção para a advertência introduzida pelo 
BC no comunicado emitido logo após a reunião do Copom de 19/09, e mantida no comunicado 
divulgado logo após o encontro seguinte (31/10). A advertência era no sentido de que o 
estímulo monetário começaria a ser removido gradualmente caso houvesse piora do cenário 
prospectivo para a inflação no horizonte relevante e/ou do seu balanço de riscos.  

Indiscutivelmente fazia sentido emitir esse alerta. Afinal, há consenso de que o regime de metas 
de inflação é um regime de metas de projeção da inflação, e os números projetados 
(especialmente para 2019) encontravam-se muito perto do objetivo numérico estabelecido 
para aquele ano. Eventual piora significaria ultrapassar a meta.  

Agora, porém, ao término da reunião do Copom de dezembro (12/12), tomamos conhecimento 
de substancial melhora das projeções oficiais (as que verdadeiramente importam) de inflação. 
No cenário baseado nas trajetórias de juros e câmbio previstas pelo Focus, a projeção para 2019 
cedeu de 4,2% para 3,9%. No cenário alternativo (juros e câmbio constantes em 
respectivamente 6,5% a.a. e R$/US$ 3,85), a queda da projeção foi de 4,2% para 4,0%. Em razão 
disso, e dada a percepção oficial de diminuição do risco de alta da inflação, de maneira 
coerente, os dirigentes do BC removeram do comunicado a advertência acima mencionada. 

Além disso, o comunicado fala de elevação do risco de a larga margem de capacidade ociosa da 
economia acabar produzindo trajetória prospectiva da inflação abaixo do esperado. E assinala 
também o arrefecimento do risco de alta dos prêmios de risco Brasil e da própria taxa de 
inflação associado a uma frustração das expectativas acerca da continuidade das reformas e 
dos ajustes de que a economia brasileira tanto necessita.  

Tais considerações corroboram o sinal dado pelas projeções oficiais de inflação e contribuem 
para reforçar a hipótese de que a taxa Selic será realmente mantida estável ainda por um bom 
tempo.    

Contudo, embora se possa argumentar, por exemplo, que o presidente eleito e seu futuro 
ministro da Economia montaram uma equipe econômica de alta qualidade e comprometida 
com as reformas e ajustes, e que seja expressiva a parcela dos analistas e participantes de 
mercado que se mostra otimista, parece razoável supor que ainda não é possível termos uma 
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visão clara acerca do andamento das reformas e dos ajustes macroeconômicos. E isso tem a ver 
com as dúvidas que ainda persistem sobre como serão conduzidas as negociações com o 
Congresso e sobre o seu potencial de sucesso.  

Justamente por isso, parece sensato imaginar que a hipótese de alguma alta dos juros no 
decorrer de 2019 não pode ser descartada. Afinal, risco-país e inflação poderão se elevar caso 
o andamento das reformas e dos ajustes se mostre excessivamente lento ou emperrado. De 
qualquer modo, a nosso ver, o cenário básico é de manutenção da taxa Selic, pelo menos por 
grande parte de 2019. 

                                                José Júlio Senna 

6. Política Fiscal 

 Mais um ano de espera pelo ajuste fiscal 

O resultado primário do setor público consolidado acumulado no ano até o mês de outubro foi 

de déficit de 0,91% do PIB. Já o acumulado nos últimos 12 meses foi de déficit de 1,24% do PIB. 

A expectativa é de que o resultado para o final do ano seja significativamente abaixo da meta 

de R$ 161,3 bilhões (2,34% do PIB), fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 

Mas o fato de o resultado observado ser melhor que a meta fixada na LDO não indica que a 

situação fiscal esteja equilibrada – já estamos caminhando para o sexto ano consecutivo de 

déficit primário, com expansão da dívida pública, tanto a líquida quanto a bruta. 

Outro ponto que merece destaque, em relação ao resultado primário estar vindo melhor que o 

previsto na LDO, diz respeito à composição desta melhora. Olhando para o Governo Central, 

que contempla União, Banco Central e INSS, em termos reais, de janeiro a outubro de 2018 

contra mesmo período de 2017, as receitas líquidas de transferências para governos 

subnacionais cresceram 5,97%. Já as despesas primárias totais, em vez de caírem ou se 

manterem constantes – devido a regra do teto dos gastos1 –, cresceram 2,33% em termos reais.  

Ainda sobre a composição do resultado primário, no que diz respeito às receitas, importa 

destacar que esse crescimento tão elevado corresponde a fatores não recorrentes, como, por 

exemplo, concessões e outorgas que cresceram 173,3%, mas também a fatores recorrentes, 

influenciados principalmente pelo desempenho da taxa de câmbio, pelo volume das 

importações em dólar e pelo preço do barril do petróleo em dólar (fatores externos). Outras 

receitas ficaram estáveis, apresentaram crescimento mais modestos ou caíram no período, 

como o caso das receitas previdenciárias, que variaram 0%. 

                                                           
1 Cumpre destacar que, para cumprir a regra do teto dos gastos este ano, as despesas primárias podem crescer, em termos 

reais, até 7,1%. Isso ocorre porque o teto para o ano corrente é definido em cima do teto do ano anterior e, em 2017, o gasto 
efetivo foi muito abaixo do teto. Isso também ocorre porque o teto dos gastos é corrigido com base na inflação em 12 meses 

findos em junho e não em dezembro. Dessa forma, apesar de estar ocorrendo um crescimento real nas despesas primárias, 

ainda assim está dentro do limite previsto na EC 95/16. 
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No lado das despesas, nota-se algo curioso. Ao passo que as despesas obrigatórias apresentam 

crescimento modesto ou até mesmo queda real, os investimentos e outras despesas 

discricionárias seguem crescendo. Ainda assim, o maior gasto do governo e, 

consequentemente, maior déficit, corresponde à Previdência Social. Com receitas 

previdenciárias variando 0% e os gastos com benefícios previdenciários crescendo 1,61%, no 

acumulado do ano de janeiro a outubro, o tamanho do desajuste aumenta cada vez mais e 

rouba espaço das demais áreas orçamentárias. 

Quanto aos governos regionais, o resultado primário melhor que a meta indica o oposto do que 

a lógica sugere, ou seja, um agravamento da situação fiscal dos governos regionais.2 

Assim, nossas projeções sugerem que o resultado primário deve se situar perto da meta no 

próximo ano, mas, ainda assim, com aceleração da dívida. Importa destacar que, para garantir 

a sustentabilidade da regra do teto dos gastos, é importante que também seja realizado ajuste 

estrutural pelo lado das despesas. 

                                         Vilma Pinto  

7. Setor Externo 

Fundamentos oscilam, mas conta corrente continua construtiva 

Em nossa última atualização trimestral, destacamos que as projeções para a conta corrente 
apresentavam certa assimetria desfavorável: ruídos advindos da guerra comercial, choque de 
demanda argentino e questões contábeis derivadas do novo regime REPETRO eram choques 
negativos que se sobrepunham à depreciação esperada para a moeda e ao aumento do 
diferencial de crescimento entre o mundo e o Brasil. 

Mesmo com balanço de riscos negativo, a projeção central continuava sendo altamente 
benigna: déficits externos pouco menores do que 1% do PIB tanto em 2018 como em 2019 não 
representavam qualquer ameaça à estabilidade interna de nossa economia. 

Como sempre, norteamos a discussão da conta corrente em torno de três grandes vetores. O 
primeiro é o diferencial de crescimento entre o mundo e o Brasil, entendido como a relação 
entre o crescimento do comércio mundial e a nossa demanda doméstica (privada). O segundo 
são os termos de troca, a razão entre os preços de exportações e importações brasileiras 
(medidos em dólares). Por fim, temos que olhar também o comportamento da taxa de câmbio, 
no caso a multilateral real (comparando o real às moedas dos principais parceiros e suas 
respectivas inflações). 

Em um ano tão conturbado quanto 2018, tivemos inúmeras mudanças de direção nesses três 
vetores. Os últimos meses não foram exceção a essa regra.  

                                                           
2 Ver artigo publicado no blog do Ibre, de título “O irrealismo do resultado fiscal dos estados (dilema entre caixa e 

competência)”. Pinto, 2018. Disponível em https://blogdoibre.fgv.br/posts/o-irrealismo-do-resultado-fiscal-dos-estados-dilema-

entre-caixa-e-competencia. 

https://blogdoibre.fgv.br/posts/o-irrealismo-do-resultado-fiscal-dos-estados-dilema-entre-caixa-e-competencia
https://blogdoibre.fgv.br/posts/o-irrealismo-do-resultado-fiscal-dos-estados-dilema-entre-caixa-e-competencia
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Começando pelo diferencial de crescimento, a evolução mais recente do cenário internacional 
corrobora uma desaceleração mais intensa do comércio global, de início motivada pelo 
aprofundamento da guerra comercial e agora passando a ser retroalimentada por 
desacelerações mais contundentes em alguns países desenvolvidos.  

Ainda que pairem dúvidas quanto à intensidade da desaceleração global, a direção parece clara: 
o comércio mundial deve se enfraquecer até o fim do próximo ano. Já do lado doméstico, 
espera-se alguma aceleração do crescimento brasileiro em 2019, puxado especialmente pelos 
setores de serviços (na oferta) e consumo privado (na demanda).  

Nesse sentido, aponta-se uma diminuição do diferencial de crescimento durante o horizonte 
projetado. Para 2018, vemos uma queda (-2,3%) em relação a 2017, em grande medida já 
antecipada (tínhamos -2,2% na atualização anterior). Já para 2019, o cenário central é 
levemente negativo, ainda que continue próximo à estabilidade. 

Os termos de troca acabaram por mostrar desempenho levemente mais positivo em 2018, com 
choques negativos nos preços das principais commodities exportadas sendo suavizados por 
importante recuo nos preços de certos bens importados.  

Note-se que as dinâmicas de fundo foram distintas. No caso das exportações, claramente foram 
ecos negativos da guerra comercial que predominaram; já nas importações, a repentina e 
intensa queda nos preços de petróleo e derivados ajuda a diminuir a pressão sobre as relações 
de troca brasileiras na virada entre este ano e o próximo.  

Em números, esperamos recuo de 1,8% nos termos de troca em 2018, seguido de desaceleração 
mais intensa, na ordem de -6,0%, em 2019. Em ambos os casos, as contrações são menores do 
que as esperadas em nossa atualização anterior. 

Por fim, talvez o vetor mais instável dos últimos meses tenha sido o cambial. Durante setembro, 
nossa moeda sofreu em linha com a maior aversão ao risco global, chegando a romper R$ 
4,20/US$ em meados do mês. Outubro, por sua vez, foi marcado por descolamento de nossa 
dinâmica em relação ao cenário externo, chegando a moeda a atingir R$ 3,64/US$ logo após a 
eleição presidencial. 

Desde o início de novembro, no entanto, a enorme instabilidade do cenário internacional voltou 
a cobrar o seu preço. Ainda que sinalizações domésticas tenham sido favoráveis e que o 
processo de normalização monetária no mundo desenvolvido dê sinais de enfraquecimento, o 
comportamento global do USD tem sido de fortalecimento em relação a todas as moedas – em 
meados de dezembro voltamos a nos aproximar de R$ 3,90/US$. 

Tamanha volatilidade obviamente se refletiu no cenário prospectivo. Para 2018, continuamos 
esperando que a moeda feche o ano em torno de R$ 3,85/US$, o que levaria a um 
enfraquecimento de aproximadamente 12% em relação à média de 2017. Já para 2019, uma 
visão mais benigna do risco-país e um aumento no diferencial de juros (muito mais por recuo 
dos juros externos) tenderiam manter a moeda multilateral relativamente estável em relação a 
2018. 
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O comportamento esperado para os 
fundamentos está condensado no 
Gráfico 6 – a esta altura, com impactos 
somente sobre a dinâmica de 2019. 

Incorporando tanto os novos caminhos 
esperados para os fundamentos como 
questões metodológicas do regime 
REPETRO (que geram fluxos comerciais 
contábeis de plataformas petrolíferas, 
mudando também a dinâmica da 
rubrica de aluguel de equipamentos), 
ajustamos a nossa projeção de déficit 
em conta corrente de 2018 para US$ 
15bi (anterior: US$ 14bi), equivalente a 
0,7% do PIB. A pequena oscilação 
resultou de maior expectativa de remessas de lucros e dividendos. 

Já para 2019, revisamos fortemente a 
nossa projeção para déficit de US$ 33bi 
(anterior: US$ 19bi), equivalente a 
1,5% do PIB. Tal mudança ocorreu 
estritamente na balança comercial, 
cujo superávit estimado passou a US$ 
40bi (anterior: US$ 55bi) ao incorporar 
novas plataformas contabilmente 
esperadas para 2019. A evolução da 
conta corrente (como % do PIB) pode 
ser observada no Gráfico 7.  

Mesmo após as mudanças, os valores a 
serem financiados continuam historicamente baixos, e, mais ainda, há contrapartida contábil 
positiva das plataformas no investimento direto líquido por repatriação de investimento 
brasileiro no exterior. Continuamos não vendo qualquer dificuldade de financiamento externo 
no próximo ano, mesmo se as realizações do cenário internacional forem mais negativas do que 
as pressupostas em nossa discussão. 

       Lívio Ribeiro 

8. Panorama Internacional  

Moderação da política de juros nos EUA traz uma boa perspectiva, mas não garante condições 

financeiras favoráveis em 2019 

Nos últimos tempos, a economia norte-americana tem funcionado sob uma espécie de “novo 

regime”. Esse quadro fica bem caracterizado quando comparamos o comportamento de 

Gráfico 6: Fundamentos do Setor Externo Brasileiro 
(2006=100) 

 

Fontes: Banco Central do Brasil, FUNCEX, CPB, OMC, IBGE e IBRE/FGV. 

Elaboração: IBRE/FGV. 

Gráfico 7: Conta Corrente (% PIB) 

 

Fontes: Banco Central do Brasil e IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV. 
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determinadas variáveis macroeconômicas no decorrer da presente década com o desempenho 

dessas mesmas variáveis em décadas passadas. Na realidade, isso vale também para outros 

países avançados, e não apenas para os Estados Unidos.  

E que “novo regime” é esse? Que características tem esse “novo mundo”? Crescimento 

econômico baixo, inflação baixa, juros reais de equilíbrio baixos e juros reais (e nominais) de 

política monetária baixos. A título de ilustração, note-se, por exemplo, que a taxa média de 

crescimento do PIB dos EUA durante o período 1990-2007 foi de 3,0% a.a. De 2010 para cá essa 

taxa recuou para 2,2% a.a. No caso da inflação, a queda foi de 2,3% a.a. no período anterior 

para 1,5% a.a. nos anos mais recentes.  

No tocante aos juros reais de equilíbrio, durante longo tempo estimativas de acadêmicos e 

banqueiros centrais indicavam algo na faixa entre 2,0% e 2,75% a.a. Atualmente considera-se 

que os juros neutros nos EUA estejam muito próximos de 0,5% a.a. Dado que tais juros 

representam uma espécie de referência para os formuladores de política monetária, a média 

da policy rate tem revelado semelhante tendência de queda, situando-se ora um pouco acima, 

ora um pouco abaixo da mencionada referência.  

No biênio 2016-17, esse “mundo novo” acabou gerando condições financeiras bastante 

favoráveis, não apenas para a atividade econômica nos EUA, mas também para o 

comportamento dos preços de ativos financeiros nas economias emergentes, em geral, e no 

Brasil, em particular. Indiscutivelmente, em maior ou menor grau, isso acabou beneficiando a 

atividade econômica nessas últimas economias.  

A questão relevante a esse respeito parece ser: esse “novo mundo”, ou “novo regime”, do qual, 

pelo visto, os países desenvolvidos dificilmente se livrarão tão cedo, produzirá sempre 

resultados favoráveis como os acima mencionados?  

Eventos observados no decorrer do presente ano dão uma boa pista acerca da resposta. As 

condições financeiras nos EUA tornaram-se nitidamente mais apertadas ao longo de 2018. A 

resposta à pergunta acima, portanto, é negativa. E o que temos experimentado este ano tem a 

ver com o temor de a inflação americana ganhar ímpeto, forçando o Fed a elevar as taxas de 

juros de maneira mais agressiva que o previsto, com impacto sobre preços de ativos e prejuízo 

generalizado à atividade econômica. 

Contudo, com base no comportamento observável das variáveis macroeconômicas relevantes 

e nos sinais recentemente emitidos pelos dirigentes do Fed, não parece provável que teremos 

aperto monetário proximamente nos EUA, ou seja, não teremos juros de política acima dos 

juros neutros. Medida pelo PCE, a inflação americana não ultrapassará 2,0% este ano, 

tampouco nos primeiros meses de 2019; as expectativas mostram-se bem ancoradas; as 

inflações implícitas nos preços de mercado, para qualquer prazo, estão abaixo de 2,0% a.a.; e a 

variação do custo unitário do trabalho, variável que indica bem a força das pressões 

inflacionárias advindas do mercado de trabalho, encontra-se perto de 1,0% a.a. Além disso, o 
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Fed parece se defrontar com um quadro de acentuada assimetria de riscos. Aparentemente, 

tem plena consciência disso. O risco de recessão é bem superior ao risco de alta da inflação, em 

especial pelo fato de o Fed não dispor de um volume adequado de munição (em termos de taxa 

de juros) para combater eventual situação recessiva.  

Por tudo isso acreditamos que, no futuro próximo, a política monetária do Fed não será 

agressiva como muitos temiam. Por si só, isso representa uma boa notícia. Não há garantia, 

porém, de que tal possibilidade necessariamente implicará condições financeiras (em geral) 

mais favoráveis. Em grande parte, isso dependerá do futuro do dólar, assunto a ser tratado em 

outra ocasião. 

                                                                                                                    José Júlio Senna 

9. Em Foco IBRE: Dilemas do setor energético brasileiro. O desafio da coerência 

Componente fundamental da infraestrutura de qualquer país, o setor energético caracteriza-se 
pela necessidade de investimentos intensivos e pelo longo prazo de maturação dos seus 
projetos. Dessa forma, previsibilidade e estabilidade são requisitos indispensáveis para seu 
adequado desenvolvimento. Nos anos recentes, frequentes mudanças regulatórias, 
insuficiências no planejamento de longo prazo e deficiências na integração entre o setor 
petrolífero e o setor elétrico traduziram-se em dificuldades para adoção de políticas públicas 
voltadas aos melhores interesses da sociedade. Disso resultaram elevados níveis de preços e 
tarifas para os usuários finais, bem como o aumento da percepção de risco na indústria. 

Muitos são os desafios a serem enfrentados pelo governo que se avizinha. Boa parte deles 
corresponde a dificuldades de curto prazo que exigem atuação tempestiva visando garantia de 
normalidade da indústria e ao satisfatório atendimento da sociedade.  Mais relevantes, porém, 
são as questões estruturais, para cuja solução devem ser buscadas alternativas capazes de 
garantir a coerência interna da indústria, permitindo a atração dos investimentos necessários 
ao seu desenvolvimento. 

O SETOR ELÉTRICO 

No setor elétrico, uma das questões mais agudas é a busca por uma solução para as ações 
judiciais que impedem o funcionamento normal do mercado de eletricidade. Dado que as 
usinas hidrelétricas vêm produzindo costumeiramente abaixo de sua garantia física,3 a 
diferença entre a energia comercializada e a efetivamente produzida precisa ser adquirida no 
mercado de curto prazo, muitas vezes a preços elevados. Essa situação provocou uma 
inadimplência no mercado de curto prazo que somou R$ 7,85 bilhões na liquidação financeira 
de outubro, de um total contabilizado de R$ 9,78 bilhões, de acordo com os dados da Câmara 
de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Desse total, R$ 6,95 bilhões não podem ser 
cobrados porque decisões judiciais protegem os geradores hidrelétricos.   

                                                           
3 A garantia física de uma hidrelétrica é o limite de energia que a usina pode comercializar por meio contratos. 
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Espera-se que governo eleito avance na rediscussão do modelo comercial, iniciada na Consulta 
Pública 33 promovida pelo Ministério das Minas e Energia. Esse aprimoramento é necessário 
para acompanhar os avanços tecnológicos e as mudanças recentes no comportamento do 
consumidor, de forma a aumentar o dinamismo, estimular a competição e consequentemente 
melhorar a eficiência do setor. 

Um dos principais destaques no conjunto de aprimoramentos corresponde à desestatização da 
Eletrobrás, tema sobre o qual futuros integrantes do governo eleito já emitiram sinais 
controversos. A Eletrobrás é uma holding que detém cerca de 30% da capacidade de geração e 
47% das linhas de transmissão do país. Discute-se a possibilidade de privatização somente de 
algumas de suas funções, deixando de fora a atividade de geração, entendida como estratégica. 
Em qualquer cenário, porém, a vultosa operação de privatização da Eletrobrás, além do impacto 
no desenho institucional do setor, deverá provocar repercussão fiscal no exercício em que for 
efetivada.   

Inúmeros aprimoramentos regulatórios constituem desafios que deverão ser respondidos, 
devendo-se ter como objetivo que as soluções adotadas se articulem de modo a garantir 
coerência do sistema. Destacam-se a redução dos limites para acesso e a consequente 
ampliação do mercado livre;  o aprimoramento dos mecanismos de contratação de energia, 
com a  separação entre lastro e energia propriamente dita; as modificações no mecanismo para 
formação de preço, de modo a refletir os efetivos custos operacionais do sistema; a  
modernização do mercado regulado; a revisão dos contratos das usinas que aderiram ao regime 
de cotas; bem como o aprimoramento  do Mecanismo de Realocação de Energia – MRE. 

No que tange ao planejamento de longo prazo, observa-se a necessidade de aprimoramento 
dos instrumentos, de modo a permitir que sejam avaliados os atributos próprios das diversas 
fontes, com vistas a balizar as escolhas com base nas suas efetivas contribuições para a oferta 
de energia. Ainda no tocante à projeção da matriz energética, chama atenção a necessidade de 
aprofundamento das discussões sobre a renegociação com o Paraguai do Tratado de Itaipu, que 
vence em 2023 e cuja magnitude é muito relevante na disponibilidade de energia para o 
mercado brasileiro.  Como já aventado no noticiário recente, a expansão da energia nuclear 
provavelmente voltará ao debate.  

Não menos importante, também é necessário o aprimoramento regulatório e os incentivos para 
o avanço tecnológico, que permitam maior disseminação da micro e mini geração distribuída, 
das redes inteligentes e da mobilidade elétrica, de modo que o Brasil se posicione e se atualize 
frente ao cenário internacional. 

O SETOR PETRÓLEO 

No segmento de petróleo e gás, algumas abordagens já foram feitas desde o final de 2016.  O 
mercado recebeu com entusiasmo as notícias sobre o fim da regra do operador único para o 
pré-sal, apesar de alguma desconfiança em relação ao direito preferencial garantido à 
Petrobras. Há muitos operadores no pré-sal agora: Chevron, Equinor, Shell, Total (em blocos de 
produção) e assim por diante. 
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Também teve boa repercussão o anúncio das alterações dos índices de conteúdo local, o que 
reduziu à metade o percentual necessário para contratação de equipamentos, não mais 
detalhado por item, mas global. Para exploração em terra, por exemplo, o índice de conteúdo 
local é de 50% agora. Ainda sobre a questão da flexibilização do conteúdo local, um estudo feito 
pela consultoria internacional IHS Markit (2017) apontou que, com mudanças na política atual, 
o país poderia produzir em 2025 um milhão de barris por dia adicionais. Consequentemente, o 
número de empregos diretos e indiretos criados nesse setor aumentaria em 70 mil até 2020, e 
as receitas totais em participação cresceriam mais de US$ 300 bilhões nos próximos cinco anos. 
Segundo a IHS, as regras atuais de conteúdo local implicam um custo excessivo sobre os 
projetos de petróleo no país, estimado entre 15% e 22,5%, devido aos maiores preços cobrados. 

Entretanto, alguns aspectos precisam de soluções visando a continuidade tanto no up quanto 
no downstream. No upstream, é necessário que se mantenha o calendário de rodadas de 
licitações e um órgão regulador (ANP) forte para defender os interesses nacionais. É preciso 
também um olhar aguçado ao licenciamento ambiental, assim como ao constante 
monitoramento governamental dos reais resultados das políticas industriais para o setor, 
lembrando que quem não mede, não gerencia.  

No downstream, a agenda parece ainda mais extensa e árdua, pois representa os necessários 
investimentos nas refinarias, indispensáveis e urgentes para trazer concorrência e 
competitividade ao mercado de combustíveis e à distribuição de gás natural. De acordo com o 
CNI (2018), é necessário privatizar os ativos de distribuição de gás natural e promover a venda 
de ativos de distribuição da Petrobras.  

Em suma, as regras do mercado e a eficiência devem finalmente prevalecer no setor. Assim, a 
indústria de petróleo e gás pode deixar debates de caráter ideológico no passado, permitindo 
que a discussão sobre uma possível privatização da Petrobras seja feita de forma pragmática e 
objetiva, considerando a melhor alocação dos recursos da União. O potencial da indústria pode 
se traduzir em crescimento econômico, geração de emprego e renda e aumento de receita, 
competitividade e produtividade na economia brasileira. 

Por último, é importante rever a política tributária sobre o mercado de gás e combustíveis. 
Somente um Estado mais eficiente e instituições que transmitam os incentivos corretos 
poderão lidar simultaneamente com a escassez de recursos, enormes dívidas sociais e efeitos 
da rápida transição demográfica sobre gastos com saúde e seguridade social. 

Fernanda Delgado de Jesus, Guilherme Armando Pereira, Paulo César Cunha, Vanderlei 
Affonso Martins - FGV Energia 
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