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Os desafios do novo governo e as incertezas no cenário externo 

O cenário internacional ainda permanece incerto e não podemos descartar novas rodadas de 
pessimismo. Em primeiro lugar, o FED deve continuar apertando a política monetária, pois o 
crescimento tem se mantido em ritmo forte, com taxa de desemprego em queda e salários 
subindo. De fato, a taxa de crescimento do salário médio por hora atingiu 3,1% em outubro 
sobre o mesmo período do ano anterior, aumentando o ritmo de crescimento observado nos 
últimos meses, quando houve maior redução da taxa de desemprego. Se esse movimento 
permanecer, pressões inflacionárias podem ocorrer e o núcleo de inflação pode ficar acima de 
2,0%. 

Apesar do elevado ritmo de crescimento no curto prazo, houve piora nas condições financeiras, 
com redução nos preços dos ativos, como a queda da bolsa e uma abrupta redução dos preços 
do petróleo. O principal motivo é a expectativa de uma forte desaceleração da economia nos 
próximos meses, o que se refletiu num sell-off no mercado acionário. Ainda não está claro como 
será o cenário de crescimento e inflação nos EUA no próximo ano. Se a desaceleração 
econômica de fato ocorrer, os riscos inflacionários diminuem e os juros não deveriam subir de 
acordo com a expectativa do FED. A ver.  

Ao mesmo tempo, o ritmo de crescimento da área do euro também mostrou desaceleração. A 
taxa de crescimento do terceiro trimestre foi de apenas 0,2% em relação ao trimestre anterior. 
Mesmo que haja efeitos temporários na desaceleração da região, devido à problemas na cadeia 
automotiva da Alemanha, o cenário é mais negativo com a as perspectivas bem desfavoráveis 
para a economia italiana.  

A grande dúvida é sobre uma possível trégua na guerra comercial entre EUA e China. Mas, pelo 
menos por enquanto, o cenário também não parece muito favorável. Qualquer reversão desse 
quadro poderia desencadear uma onda bem mais otimista sobre as perspectivas globais, 
favorecendo os mercados emergentes. 

Além disso, há muitos desafios em vários países emergentes. Na América Latina o principal 
destaque é a Argentina, pois o país está passando por uma severa recessão, com elevada 
vulnerabilidade tanto na situação fiscal como na conta corrente. Se o país persistir nas 
reformas, o cenário pode ser mais favorável no ano que vem. Porém, a incerteza eleitoral ainda 
está muito elevada, e a reeleição do presidente Macri não está garantida.  

Mesmo nesse cenário externo mais turbulento, o real não de desvalorizou no período. De fato, 
o risco país CDS de 5 anos, após recuar muito nos meses de setembro e outubro, tem 
permanecido ao redor de 200-210 pontos-base em novembro. Mas é importante ressaltar que 
esse patamar está bem acima do observado no início do ano, de 145 pontos-base. Sem dúvida, 
a avaliação positiva sobre o novo governo contribuiu para esse movimento de estabilidade do 
real. 

A dinâmica recente da moeda brasileira, a queda dos preços do petróleo e as surpresas 
desinflacionárias com a inflação de outubro, com destaque para os preços dos alimentos, 
reduziram ainda mais a previsão da inflação para 2018. Com isso, a inflação deve ficar abaixo 
da meta de 4,5% para este ano, em torno de 4,1%. Para 2019, a previsão é que a inflação fique 
em torno de 4,3%, bem próxima da meta (4,25%). Esse cenário mais benigno para a inflação, 
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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.  

Com relação à atividade econômica, revisamos ligeiramente a previsão de crescimento do PIB 
do terceiro trimestre em relação ao segundo de 0,9% para 0,8%, devido ao pior desempenho 
da indústria em setembro. Mas mantemos a nossa previsão de crescimento de 1,5% do PIB para 
2018. 

O cenário para o ano que vem ainda é de muita incerteza. Nosso principal desafio do ponto de 
vista macroeconômico é a grave situação fiscal. O sucesso do novo governo vai depender da 
capacidade de reverter essa situação, com uma profunda reforma da previdência, com 
imposição de idade mínima, desvinculação dos benefícios ao salário mínimo e fim dos regimes 
diferenciados de aposentadoria. Apenas um forte ajuste fiscal vai restaurar a solidez fiscal. 
Adicionalmente, será necessária uma retomada no investimento em infraestrutura, 
fundamental para que o crescimento seja sustentável. Nossos problemas estruturais persistem 
e são extremamente desafiadores para qualquer governo eleito democraticamente.  

Dito isso, um resumo dos temas analisados neste Boletim inclui os seguintes destaques: 

 

1. Na seção sobre atividade econômica, os indicadores da atividade de setembro tiveram 

desempenho aquém das expectativas de mercado, implicando em projeções de 

crescimento ligeiramente menos favoráveis para o PIB no terceiro trimestre (+0,8% TsT 

e +1,6% AsA). Esse crescimento reflete, em parte, a base de comparação muito 

deprimida do segundo trimestre, quando a greve dos caminhoneiros debilitou a 

atividade econômica. No ano de 2018, esperamos crescimento de 1,5%. Nossa 

expectativa é de crescimento positivo nos três grandes setores da atividade no terceiro 

trimestre. A principal revisão em relação ao Boletim Macro do mês passado ocorreu na 

indústria, incorporando os resultados menos favoráveis divulgados na Pesquisa Industrial 

Mensal (PIM-PF) do IBGE, que exibem clara perda de dinamismo no setor neste ano. 

(Seção 1) 

 

2. Nas sondagens, a perspectiva de redução da incerteza política parece ter contribuído 

para a diminuição do pessimismo entre empresários e consumidores antes mesmo da 

definição do segundo turno das eleições. A alta da confiança decorreu exclusivamente 

de melhora das expectativas, o que pode ser um primeiro sinal do efeito “lua de mel”, 

como foi discutido na edição do mês passado deste Boletim. Para que a confiança cresça 

de forma mais consistente e retorne a níveis neutros ou que denotem otimismo, será 

necessário que a economia se acelere, gerando mais empregos e permitindo assim que 

as famílias equilibrem seus orçamentos e voltem a consumir. (Seção 2) 

 

3. A Taxa de Desemprego na PNAD Contínua do terceiro trimestre de 2018 caiu mais de 0,2 

pontos percentuais, chegando a 11,9%. O Caged fechou setembro e outubro com saldos 

positivos de 137.336 e 57.733, respectivamente. Com isso, ainda que na PNAD Contínua 
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esse movimento não esteja tão consolidado, o setor formal do país dá sinais de estar 

chegando ao fim do encolhimento que tem sofrido desde 2015. (Seção 3) 

 

 

4. A inflação ao consumidor surpreende e promete arrefecimento no último trimestre de 

2018. A queda nos preços de commodities agrícolas importantes e o recuo de preços 

administrados, sobretudo energia e gasolina, estão favorecendo a desaceleração do 

IPCA, para o qual estão previstas taxas de inflação de 0,1% e 0,15% nos últimos meses de 

2018. Se confirmadas, a inflação fechará o trimestre em 0,7%, o menor patamar desde 

2008. Além disso, a inflação terminará o ano em 4,1%, bem abaixo da meta de inflação. 

(Seção 4) 

 

5. No campo da política monetária, a despeito da inexistência de independência formal do 

BC, a transição de um governo para outro, ora em curso, provavelmente será completada 

sem maiores contratempos. O indicado para presidir o BC a partir de janeiro tem 

formação compatível com a do presidente que sai. Além disso, nota oficial informou que 

o restante da diretoria se colocou à disposição do novo presidente. E que, em particular, 

o atual diretor de Política Econômica do BC permanecerá no cargo por um “tempo 

considerável”. Tudo isso passa a ideia de continuidade, principalmente no tocante à 

preservação da exitosa estratégia de política monetária em curso nos últimos dois anos 

e meio. (Seção 5)   

 

6. Na seção fiscal a discussão é de que os candidatos eleitos a governar os estados a partir 

de 2019 iniciarão seus mandados com um grande desafio: o de equilibrar as contas 

públicas. Um indicador interessante para avaliar a saúde fiscal de um estado é o da 

capacidade de pagamento (CAPAG), que mostra que, para este ano de 2018, apenas o 

Espirito Santo possui um rating máximo e que mais da metade dos estados possui 

conceitos que indicam uma situação de desequilíbrio fiscal. A combinação do elevado 

endividamento dos estados, forte rigidez orçamentária, problemas de liquidez e baixo 

investimento evidenciam o tamanho do desafio fiscal que estará na pauta dos novos 

governadores a partir do ano que vem. (Seção 6) 

 

7. Na seção que trata do setor externo, o saldo da balança comercial de outubro levou a 

um superávit acumulado no ano de US$ 48 bilhões. O saldo é inferior ao de igual período 

no ano de 2017, porém um resultado chama atenção: o saldo com a China aumentou de 

US$ 19 bilhões para US$ 23 bilhões. Em relação aos outros dois principais parceiros, o 

superávit caiu no comércio com os Estados Unidos e com a Argentina. A melhora do saldo 

com a China está associada ao desempenho das commodities, favorecido pelo aumento 

no preço de algumas delas, como petróleo, e pela guerra comercial com os Estados 

Unidos, que favoreceu a exportações de soja. É preciso cautela com esses resultados e 
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não extrapolar futuros ganhos com a guerra comercial China e Estados Unidos. Um 

acirramento da disputa levará a uma desaceleração do comércio mundial. Assim o foco 

continua sendo nos determinantes principais do desempenho da balança, em que a 

guerra comercial, se persistir, deve entrar como fator negativo associado ao menor ritmo 

de crescimento da demanda mundial. (Seção 7) 

 

8. Na seção internacional, os autores argumentam que apesar da desaceleração do varejo 

na China gerar preocupações, o governo tem munição para estabilizar a economia. O 

indicador de varejo real da China tem reduzido seu crescimento medido pela taxa 

interanual de um pico de 10% ao ano no segundo trimestre de 2017 para 6% no terceiro 

trimestre de 2018. Com o investimento crescendo a 6%, parece que o crescimento do 

gigante asiático pode testar novas mínimas. Toda essa desaceleração deriva da 

confluência de dois grandes vetores negativos. Do lado externo, os efeitos da guerra 

comercial e da desaceleração do crescimento global. Do lado doméstico, são os efeitos 

defasados de um longo processo de desalavancagem da economia. Se a “Velha China” 

não for suficiente para estabilizar a desaceleração, ainda há munição: o próximo passo 

pode ser um afrouxamento das concessões de crédito para tentar impulsionar o 

consumo, voltando a acelerar o varejo. Se isso não funcionar, há sempre a possibilidade 

de jogar a taxa básica de juros, que hoje roda a 2% ao ano, mais para baixo, liberar 

depósitos compulsórios e impulsionar os dispêndios fiscais. A inflação, que roda a 2,5% 

ano a ano, dá esses graus de liberdade. (Seção 8)  

 

9. No Observatório Político deste mês, o autor esboça três possíveis cenários para o 

presidente eleito: o otimista, o intermediário e o pessimista. Sob o primeiro, 

caracterizado por uma relativamente sólida maioria parlamentar de centro-direita em 

interação com uma oposição moderada, aprova-se uma "boa" reforma da previdência 

que alavanca a economia e o governo. Sob o segundo cenário, Bolsonaro dispõe apenas 

de maiorias pontuais, implicando decisões inconsistentes, relações mais conflituosas 

entre o Executivo e a oposição, reformas menos profundas e, consequentemente, uma 

retomada mais fraca da economia. Sob o último cenário, Bolsonaro se torna um 

governante francamente minoritário, impopular e acuado, o que o leva a atacar uma 

série de instituições. A crise econômica retorna e o conflito social se intensifica, podendo 

o país rumar para um novo processo de impeachment ou uma ruptura institucional. O 

cenário intermediário emerge como o mais provável, uma vez que o colapso do sistema 

partidário ocorrido em 2018 dificulta o cenário otimista e a força das instituições 

democráticas, o pessimista. (Seção 9) 

 

10. E, por fim, a seção Em Foco, de autoria de Bruno Ottoni e Daniel Duque, são construídas 
matrizes de transição, fazendo uso do formato de painel da PNAD Contínua Trimestral, 
para analisar o movimento do mercado de trabalho no Brasil, com foco nos setores 
formal e informal. É averiguado que, ao longo da recuperação econômica, enquanto 
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aqueles que estavam desempregados migravam para o setor informal, aqueles que 
estavam no mercado de trabalho formal passaram a migrar cada vez menos para o 
desemprego e a ocupação por conta própria no ano seguinte, apontando para uma 
reversão do encolhimento desse setor no Brasil. (Seção 10)       
                 Silvia Matos  
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1. Atividade Econômica                                                                                                                                                                                    

 Atividade econômica exibe perda de ritmo em setembro 

Em setembro, os indicadores da 

atividade econômica tiveram 

desempenho aquém das expectativas 

de mercado, principalmente a 

indústria, que registrou queda de 

2,0% AsA. O Monitor do PIB-IBRE/FGV 

de novembro exibiu crescimento de 

0,4% MsM (1,1% AsA) em setembro, já 

buscando antecipar as revisões das 

Contas Nacionais que sempre 

ocorrem na divulgação do PIB do 

terceiro trimestre. O cenário de 

setembro implicou projeções de 

crescimento ligeiramente menos 

favoráveis para o PIB no terceiro 

trimestre. Nossa projeção, 

incorporando os dados de setembro, 

foi revisada para +0,8% TsT (+1,6% 

AsA). Esse crescimento reflete, em 

parte, a base de comparação muito 

deprimida do segundo trimestre, quando a greve dos caminhoneiros debilitou a atividade 

econômica. 

O IBGE divulgou este mês o PIB anual de 2016, que passou de -3,5%, segundo as contas 

nacionais trimestrais, para -3,3%. O responsável pela alta foi o setor de serviços, com destaque 

para a mudança positiva em Outros Serviços, cuja revisão chegou a 1,8 p.p. Também chamou a 

atenção a grande revisão negativa da Construção Civil, cuja queda efetiva foi de 10%, ante o 

recuo de 5,6% divulgado previamente nas contas trimestrais. Por outro lado, a indústria de 

transformação retraiu-se menos com a divulgação (de -5,6% para -4,8%). Por conta da 

atualização dos dados de 2016, a base de 2017 nas contas trimestrais será revista, implicando 

maior incerteza das projeções neste trimestre, principalmente nos setores que sofreram 

grandes revisões em 2016. 

Pelo lado da oferta, ainda esperamos crescimento positivo nos três grandes setores da atividade 

no terceiro trimestre. Nossa principal mudança em relação ao Boletim Macro do mês passado 

ocorreu na indústria, que foi revisada de um crescimento de 1,7% AsA para 1,0% AsA, 

incorporando os resultados menos favoráveis divulgados na Pesquisa Industrial Mensal (PIM-

PF) do IBGE, que exibem clara perda de dinamismo no setor este ano. A revisão da indústria foi 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tabela 1: PIB: Projeções 

 

Fonte e Elaboração: IBRE/FGV 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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decorrente de reduções na projeção de crescimento da Indústria de Transformação, Extrativa 

e Construção Civil. Conforme antecipávamos, a desordem econômica na Argentina tem gerado 

impactos negativos em nossa indústria de transformação e nas exportações brasileiras, 

principalmente no setor automotivo.  

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 o investimento, exportações e importações 

do país, conforme mencionamos na edição de outubro do Boletim Macro IBRE. Ao considerar 

as importações de bens de capital incluindo plataformas de petróleo, calculamos um 

crescimento interanual da Absorção de Máquinas e Equipamentos (AME) de mais de 40% AsA 

no terceiro trimestre, o que justifica um crescimento do investimento no terceiro trimestre de 

9,1% AsA e de 6,7% no ano de 2018. Contudo, ainda há dúvidas sobre a forma como o IBGE irá 

tratar o impacto do novo regime REPETRO sobre o investimento.  

As incertezas quanto ao cenário prospectivo para a atividade econômica estão concentradas na 

condução da agenda de reformas fiscais, somadas aos 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 

Sinais de arrefecimento da onda de pessimismo 

A perspectiva de redução da incerteza 

política parece ter contribuído para a 

diminuição do pessimismo entre 

empresários e consumidores antes 

mesmo da definição do segundo turno 

das eleições, como mostram os dados 

coletados em outubro, até o dia 26. O 

Índice de Confiança Empresarial (ICE) 

subiu 0,9 ponto no mês e o Índice de 

Confiança do Consumidor (ICC) cresceu 

4,0 pontos. Apesar do avanço, ambos 

se mantêm em níveis historicamente 

baixos.  

A alta da confiança decorreu 

exclusivamente de melhora das 

expectativas. Entre as empresas, o Índice de Expectativas subiu 0,4 ponto, após cair 1,4 ponto 

no mês anterior; entre os consumidores, a alta de 6,9 pontos sucedeu uma queda 3,3 pontos. 

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

 

Fonte e elaboração: IBRE/FGV. 
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Os índices da situação atual continuaram caindo em outubro (0,3 e 0,4 ponto, 

respectivamente).  

Houve alta da confiança nos setores de Serviços, Comércio e Construção. Já a confiança 

industrial caiu pelo terceiro mês consecutivo, descolando-se dos demais setores. Cerca de 35% 

das empresas do setor reclamam de demanda insuficiente, com destaque para os importantes 

segmentos de alimentos e veículos automotores. A queda da confiança no segmento de 

alimentos vem sendo influenciada pelo veto da União Europeia às importações de carne 

brasileira desde maio. No segmento de veículos automotores, a crise argentina vem 

prejudicando as exportações e frustrando as perspectivas de uma recuperação mais 

consistente. Apesar das dificuldades localizadas, quase metade das empresas do setor afirma 

não ter nenhum impedimento à expansão dos negócios, o maior percentual desde outubro de 

2013.  

Pelo lado da demanda, nota-se uma melhora do ímpeto de compras de duráveis pelos 

consumidores, possivelmente motivada pela redução das incertezas políticas. Os níveis 

historicamente baixos dos juros e a depreciação do estoque de bens desde o início da recessão 

de 2014-2016 podem de fato contribuir para uma aceleração das vendas de bens de alto valor 

nos próximos meses. Mas esse avanço estará ainda condicionado à continuidade da melhora 

do mercado de trabalho e às condições financeiras das famílias, que ainda são precárias.  

O indicador de estresse financeiro das 

famílias – medido pela soma da parcela 

de consumidores que descrevem sua 

atual situação financeira com o termo 

endividando-se e da proporção dos 

que dizem estar usando recursos de 

poupança para quitar despesas 

correntes – diminuiu em outubro, mas 

ainda se mantém em nível elevado. 

Cerca de 14,3% das famílias afirmam 

que estão com contas com atraso 

superior a 30 dias, o maior nível desde 

2012, quando o quesito especial, 

pesquisado semestralmente, foi 

incluído. 

A melhora das expectativas em outubro pode ser um primeiro sinal do efeito “lua de mel”, que 

costuma ser mais evidente nos dois ou três meses seguintes às eleições, como foi discutido na 

edição do mês passado deste Boletim. Para que a confiança cresça de forma mais consistente 

e retorne a níveis neutros ou que denotem otimismo, será necessário que a economia se 

Gráfico 2: Indicador de Estresse Financeiro das Famílias  

(Médias móveis trimestrais) 

 

Fonte e elaboração: IBRE/FGV. 
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acelere, gerando mais empregos e permitindo assim que as famílias equilibrem seus 

orçamentos e voltem a consumir. 

       Aloisio Campelo Jr. e Viviane Seda Bittencourt 

3. Mercado de Trabalho                                      

Setor formal mostra sinais de alívio 

A taxa de desemprego da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (PNADC) de setembro 

registrou o nível de 11,9%, uma queda 

de 0,24 p.p. em relação a agosto. O 

resultado é o mesmo projetado pelo 

IBRE, e em linha com a mediana dos 

analistas. Com ajuste sazonal, houve 

pequena queda, de 0,1% (Gráfico 3). O 

rendimento habitual do trabalho, por 

sua vez, cresceu em termos reais 0,6% 

no trimestre terminado em setembro. 

O saldo de emprego formal medido 

pelo Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED) registrou 

geração líquida de 137.336 vagas em 

setembro, um resultado acima da 

nossa projeção e da mediana de 

analistas. O número dessazonalizado 

de setembro representa ganho líquido 

de 73.169 vagas (Gráfico 4), o número 

mais positivo do ano, em seguida a 

agosto, que tinha sido o mais elevado 

de 2018 até então, com mais de 68 mil 

vagas geradas. 

Nos últimos meses, notamos um 

diferente movimento no mercado de trabalho brasileiro, segundo a PNADC e o CAGED. De um 

lado, o CAGED demonstra maior fôlego nos últimos três meses, de modo que, em seu saldo 

acumulado em 12 meses, já se registra crescimento positivo e acima de 1% (Gráfico 5). Por 

outro lado, apesar de um crescimento positivo da PO (1,5% com relação ao mesmo trimestre 

do ano anterior), a População Ocupada com Carteira Assinada continua em queda, ainda que 

de forma mais arrefecida. Dessa forma, parece haver um início de descolamento entre os 

Gráfico 3: Taxa de Desemprego 2018 (%) 

 

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

Gráfico 4: Saldo CAGED 

 

Fonte: CAGED (MTE). Elaboração: IBRE/FGV. 
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movimentos do emprego formal na PNAD Contínua e no Caged, com o CAGED apresentando 

maior crescimento do que os dados da PNAD Contínua, diferentemente do ocorrido até o início 

de 2015. 

 

No entanto, a PNAD Contínua mostra também algum sinal positivo na margem para o emprego 

formal nos últimos meses. Como mostra o Gráfico 6, desde maio de 2018, após dois anos de 

fortes quedas, não se observaram grandes variações mensais negativas na série 

dessazonalizada, além de julho ter sido um mês de forte crescimento. 

               Fernando Holanda Barbosa Filho e Daniel Duque 

4. Inflação   

Inflação seguirá baixa no quarto trimestre de 2018 

Segundo o Monitor da Inflação, o IPCA de novembro deverá registrar variação próxima de 
0,10%. Se confirmado, esse será o menor resultado apurado para o mês de novembro desde 
1998, quando o índice oficial caiu 0,12%.  

Reforçando a tendência de desaceleração da inflação, o Monitor da Inflação antecipa variação 
de 0,29% para o IPCA-15 de novembro, número próximo do aguardado pelo mercado, cuja 
mediana das expectativas está em 0,26%. Em comparação a outubro, quando o IPCA foi de 
0,45%, o resultado ficará 0,16 ponto percentual menor.  

O ritmo de desaceleração dos preços vem sendo antecipado pelo IPA/FGV, que caiu 0,16% em 
novembro. Os preços de commodities agrícolas importantes seguem em queda, devolvendo 
acréscimos registrados no período em que a desvalorização cambial foi mais aguda. Os 
melhores exemplos são soja, cuja taxa passou de 3,51% para -5,64% e milho, que registrou 
queda de 8,95%, ante queda de 2,42%.  

Gráfico 6: Variação Mensal Dessazonalizada da PO 
Formal na PNAD Contínua 

 

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

Gráfico 5: Comparação Estoque Emprego CAGED X PO 
Formal PNADC (variação média móvel 12 meses, %) 

 

Fontes: PNADC (IBGE); CAGED (MTE). Elaboração: IBRE/FGV. 
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Diante do comportamento das commodities que mais influenciam os custos de criação de 
animais, as proteínas em breve também contribuirão para a desaceleração do IPCA.  Segundo 
o IPA-10, os preços de animais vivos, aves e bovinos caíram respectivamente -2,49% e -0,13%. 
A coleta diária do Monitor da Inflação mostra que a variação do subitem Carnes recuou de 1,5% 
para 0,3% nos 20 primeiros dias de novembro, mostrando que há espaço para a queda do preço 
das carnes ao consumidor. 

Afora a contribuição dos grãos e das proteínas, os preços administrados estão respondendo por 
parte importante da desaceleração da inflação em novembro, tanto ao produtor quanto ao 
consumidor. 

No IPA-10 de novembro, a contribuição está na queda observada nos preços dos combustíveis. 
O preço da gasolina, por exemplo, recuou de 8,11% para -11,35%. A mesma tendência ocorreu 
com o preço do óleo diesel, que caiu 2,22%, ante alta de 9,14% em outubro.  

O comportamento recente dos preços ao produtor mostra cenário benigno para a inflação 
neste último trimestre, pois os três estágios de processamento que dividem o IPA: bens finais, 
bens intermediários e matérias-primas brutas, apresentaram taxa de variação negativa. A 
segunda prévia do IPA-M de novembro já mostrou esse resultado, que deve permanecer até o 
final do mês. Diante desse comportamento, há de se esperar que o IPCA absorva parte dessa 
influência. Nesse sentido, o IPC/FGV – cuja taxa passou de 0,48% para 0,11%, na segunda prévia 
de novembro – deixa claro que haverá flagrante redução da inflação ao consumidor. 

Já para o IPCA, a contribuição virá tanto pelo preço da gasolina quanto pelo preço da energia 
elétrica. Segundo o Monitor da Inflação, o preço da gasolina poderá recuar 4,5% e o da energia, 
5,3%. Desse modo, considerando que ambos os subitens pesam respectivamente 3,5% e 3,8%, 
o impacto total previsto no IPCA é de 0,36 ponto percentual negativo. Com tamanha 
contribuição de preços monitorados, há boa chance de o IPCA de novembro registrar uma das 
menores taxas de inflação de 2018. 

Os preços monitorados forneceram expressivo reforço para o arrefecimento da inflação em 
novembro. No entanto, esses serviços foram os que mais contribuíram para a formação da 
inflação de 2018, pois acumulam alta média de 9,9% nos últimos 12 meses. No mesmo período, 
a tarifa de energia subiu 16,7% e a gasolina, 22,3%. Os preços desses itens responderam por 
parte importante da inflação de monitorados em 2018. 

Em novembro, a mudança da bandeira tarifária de vermelha patamar 2 para amarela e as 
revisões para baixo no preço da gasolina estão favorecendo a desaceleração do IPCA. Já para 
dezembro, levantamento preliminar indica que a inflação permanecerá baixa, não superando o 
teto de 0,2%. A se confirmar tal expectativa, a inflação acumulada no último trimestre de 2018 
será de 0,7%, a menor desde 2008, quando o IPCA ficou em 0,23% entre outubro e dezembro. 
Com essas estimativas, o IPCA deve fechar 2018 com alta de 4,1%, bem abaixo da meta de 
inflação. 

         Salomão Quadros e André Braz 
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5. Política Monetária    

Sinais claros de continuidade na condução da política 

Períodos de transição de um governo para outro costumam trazer certa intranquilidade para os 
agentes econômicos, em especial para os participantes do mercado financeiro. Embora em 
escala bem mais modesta, isso é verdade até mesmo em economias avançadas, nas quais as 
instituições tendem a ser sólidas e estáveis.  

Em países como o Brasil, em particular devido ao fato de que o comando do Banco Central 
habitualmente se modifica com a chegada de um novo presidente da República e uma nova 
equipe econômica, apreensões com a troca de governo e consequentes oscilações de mercado 
costumam ser expressivas. Por vezes, bastante expressivas.  

Na situação brasileira atual, as turbulências de mercado se mostraram concentradas nos três 
ou quatro meses que antecederam as eleições presidenciais. O risco país e a taxa de câmbio 
oscilaram fortemente, ao mesmo tempo em que os mercados futuros de juros passaram a 
incorporar prêmios substanciais. À medida que as dúvidas acerca do resultado final da disputa 
eleitoral foram sendo dirimidas, em favor de um candidato mais ao gosto do mercado, esses 
prêmios foram desaparecendo.  

Chegamos agora a uma nova etapa. Já sabemos quem presidirá o Banco Central a partir de 
primeiro de janeiro. Na verdade, sabemos mais do que isso, pois em nota oficial as autoridades 
monetárias anunciaram que, à exceção (obviamente) do atual presidente, o restante da 
diretoria se colocou à disposição do novo indicado. Tomamos ciência também de que o atual 
diretor de Política Econômica do BC permanecerá no cargo por um “tempo considerável”, 
aspecto este de grande relevância, devido à sua importante participação na formulação da 
política monetária e ao seu papel na preservação e aperfeiçoamento da comunicação entre a 
instituição e o público de maneira geral.  

Estamos diante, portanto, de um cenário de transição suave, de um governo para outro, no 
campo da política monetária, a despeito da inexistência de independência formal do Banco 
Central do Brasil. Na verdade, o momento atual mostra-se especialmente promissor em razão 
do indiscutível êxito da política monetária nos últimos dois anos e meio.   

Acima de tudo, o que talvez mereça destaque seja a perspectiva de continuidade da estratégia 
em si. A estratégia atual segue os livros, ou seja, ela é tocada by the books. Isso significa conduzir 
a política de juros com base nos sinais dados pelas projeções de inflação do próprio Banco 
Central, seguramente o enfoque mais adequado para um país como o nosso, nas presentes 
circunstâncias. Com as informações hoje disponíveis, difícil imaginar eventual mudança de 
rumo.  

Por ocasião da penúltima reunião do Copom, o BC introduziu em seus comunicados a 
advertência de que, na hipótese de se notar piora do cenário prospectivo para a inflação, teria 
início um processo de gradual retirada da acomodação monetária. Segundo os dois cenários 
mais usuais de projeção, as estimativas para 2019, por exemplo, eram 4,0% (juros e câmbio do 
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Focus) e 4,5% (juros e câmbio constantes). A meta, como se sabe, é 4,25%. Após a última 
reunião, a mensagem básica permaneceu praticamente a mesma, enquanto a inflação 
projetada, nos dois cenários, ficou em 4,2%. A grande proximidade desse número com a meta 
justifica a manutenção da advertência. Contudo, na medida em que tais projeções pouco se 
alterem, não há motivo para imaginar mudanças (a curto prazo) da taxa Selic. 

                                                José Júlio Senna 

6. Política Fiscal 

O que os governadores eleitos vão encontrar nas contas fiscais estaduais em 2019? 

Os candidatos eleitos para governar os estados a partir de 2019 iniciarão seus mandados com 

um grande desafio: o de equilibrar as contas públicas. Nos últimos anos, sobretudo na recessão 

vivida pelo país entre 2014 e 2016, o endividamento e o comprometimento orçamentário com 

despesas obrigatórias dos governos estaduais aumentaram e a perda de dinamismo das 

receitas foi brutal. Com isso, contam-se nos dedos os estados que ainda possuem uma situação 

fiscal favorável. 

Um indicador interessante para avaliar a saúde fiscal de um estado, além dos indicadores 

tradicionais da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), é o da capacidade de pagamento (CAPAG), 

que consiste em um rating que varia de “A” a “D”, com objetivo de avaliar se o ente tem 

condições de executar uma operação de crédito (empréstimo) usando a União como fiador. 

O CAPAG avalia a situação fiscal do estado olhando para o seu nível de endividamento, para o 

grau de liquidez e para a poupança corrente. Sobre o primeiro indicador, o objetivo é conhecer 

o grau de solvência do ente. O segundo verifica se o ente tem recursos suficientes para honrar 

as obrigações financeiras já contraídas. O último, finalmente, verifica se o ente possui poupança 

suficiente para absorver o crescimento do gasto corrente em uma eventual queda de receita. 

O CAPAG mostra que, para este ano de 2018, apenas o Espirito Santo possui conceito “A” e que 

12 estados possuem rating “B”. Os demais, portanto, possuem notas “C” ou “D”, indicando uma 

situação de falta de espaço fiscal para contratar novas operações de crédito, ou seja, 

desequilíbrio fiscal. 

Cumpre destacar que, apesar de um determinado estado possuir nota “A” ou “B”, ele só pode 

contratar empréstimos com garantia da União desde que também esteja com os indicadores da 

Lei de Responsabilidade Fiscal e das Resoluções do Senado nº 43/01 e nº 40/01 dentro dos 

limites estabelecidos. Os estados que possuem notas “C” ou “D” não podem obter empréstimos 

com aval da União, com a exceção do RJ que, apesar de ter nota “D” no CAPAG, encontra-se no 

Programa de Reestruturação Fiscal. 

Além desse indicador, importa destacar a evolução dos investimentos dos governos estaduais, 

segundo a fonte dos recursos. A evidência é de que os estados utilizaram receitas de operação 

de crédito para realizar investimentos e, com a folga obtida nos recursos próprios, cobriram e 
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ampliaram gastos correntes, principalmente gastos rígidos como as despesas com pessoal. Um 

estudo recentemente divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) explicita que:  

“o que ocorreu foi uma troca de fontes, onde (sic) os Estados 

reduziram o investimento utilizando capital próprio, 

compensaram essa redução utilizando a fonte dos recursos 

oriundos de operações de crédito para realizar investimentos e, 

por meio dos recursos próprios não mais utilizados para investir, 

ampliaram as despesas correntes, majoritariamente com pessoal, 

cujo impacto é continuado e duradouro.” (STN, p. 44, 2018)1  

Com isso, muitos estados extrapolaram o limite de gastos com pessoal da LRF, com 

comprometimento orçamentário superior a 60% da Receita Corrente Líquida (RCL).  

A combinação do elevado endividamento dos estados (RJ e RS ultrapassaram o limite de 200% 

da RCL e alguns outros estados só não estão com situação mais frágil devido às renegociações 

derivadas das leis nº 148/14 e 156/16), forte rigidez orçamentária, problemas de liquidez e 

baixo investimento evidenciam o tamanho do desafio fiscal que estará na pauta dos novos 

governadores. 

                                         Vilma Pinto  

7. Setor Externo 

Não se devem extrapolar ganhos futuros para o Brasil com guerra comercial EUA-China 

O saldo da balança comercial de 
outubro foi de US$ 5,9 bilhões, o que 
leva a um superávit acumulado no ano 
de US$ 48 bilhões. O saldo é inferior ao 
de igual período no ano de 2017, que 
foi de US$ 58 bilhões, porém um 
resultado chama atenção: o saldo com 
a China aumentou de US$ 19 bilhões 
para US$ 23 bilhões. Em relação aos 
outros dois principais parceiros, o 
superávit caiu de US$ 1,5 bilhões para 
US$ 131 milhões no comércio com os 
Estados Unidos e de US$ 6,6 bilhões 
para US$ 4,2 bilhões com a Argentina.  

A melhora do saldo com a China está 
associada ao desempenho das commodities, favorecido pelo aumento no preço de algumas 

                                                           
1 Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Exposição da União à Insolvência dos Entes Subnacionais. Texto para Discussão. 

Novembro de 2018. Disponível em: https://bit.ly/2TtwELe. 

Gráfico 7: Variação (%) dos Índices de Preços e Volume 
das Exportações de Commodities e Não Commodities 

 

Fontes: SECEX/MDIC; ICOMEX. Elaboração: IBRE/FGV. 

https://bit.ly/2TtwELe
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delas, como petróleo, e pela guerra comercial com os Estados Unidos, que favoreceu a 
exportações de soja. Em outubro, as exportações totais para a China aumentaram 84%, sendo 
registrado elevação de 124% para as vendas de soja e de 134% para as de petróleo. A 
participação da China nas exportações brasileiras atingiu 27% em outubro e o segundo 
colocado, os Estados Unidos, teve um percentual de 14%.  

Os Gráfico 7 e 8 mostram a variação no 
volume das exportações das 
commodities e dos principais setores. 
No acumulado do ano, a diferença 
entre commodities e não commodities 
é de 1,5 ponto de porcentagem, mas 
em outubro foi de quase 20 pontos. Na 
análise por setores, agropecuária 
cresce 35,8% e a extrativa, 33%, na 
comparação entre os meses de 
outubro. No acumulado do ano, 
porém, a agropecuária sai na frente 
com 10,6% e a extrativa vem em 
seguida, com 3,5%. O crescimento da 
indústria de transformação não chega 
a 1%, seja na comparação mensal ou 
no acumulado do ano.  

É preciso cautela com esses resultados e não extrapolar futuros ganhos com a guerra comercial 
China e Estados Unidos. Um acirramento da disputa levará a uma desaceleração do comércio 
mundial. Assim o foco continua sendo nos determinantes principais do desempenho da 
balança, em que a guerra comercial, se persistir, deve entrar como fator negativo associado ao 
menor ritmo de crescimento da demanda mundial. 

Um segundo determinante é a taxa de 
câmbio, que influencia principalmente 
o desempenho das manufaturas. O 
Gráfico 9 mostra que, após a tendência 
de desvalorização, a taxa de câmbio 
efetiva caiu 9,2% entre setembro e 
outubro. É possível que a realização de 
novas rodadas de privatizações e 
concessões pelo novo governo em 
2019 leve a aumentos de ingresso de 
capital que levem a mais valorizações 
cambiais. Um resultado que afeta 
negativamente a competitividade da 
indústria. No entanto, dependendo de 

Gráfico 8: Variação (%) dos Índices de Volume das 
Exportações por Setores 

 

Fonte: SECEX/MDIC; ICOMEX. Elaboração: IBRE/FGV. 

Gráfico 9: Taxa de Câmbio Real Efetiva                                
(deflator IPCA/IPC dos países) 

 

Fonte: Bloomberg; Banco Central do Brasil. Elaboração: IBRE/FGV. 
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como for implementada a redução nas tarifas de importações, que consta do programa do 
governo eleito, haverá um fator atenuante para a tendência da valorização. Diferente dos anos 
de 1990, quando a âncora cambial do Plano Real levou à valorização do dólar, esse poderá ser 
um cenário diferente. Nesse caso, é prematuro afirmar qual será o comportamento do câmbio, 
o que se pode é construir cenários alternativos. 

Quanto ao saldo em conta corrente até setembro, o aumento no déficit de US$ 2,7 bilhões para 
US$ 7,4 bilhões foi explicado pela queda no superávit comercial em US$ 10 bilhões, pois o déficit 
da renda primária foi reduzido em US$ 5,9 bilhões e o de serviços aumentou apenas US$ 466 
milhões. A balança comercial dita o desempenho do saldo em conta corrente. 

Em suma, as perspectivas para 2019 poderão ser influenciadas por fatores identificados como 
“mudanças de regime”, como o processo de abertura comercial, e um contexto de acirramento 
ou não da guerra comercial China e Estados Unidos. 

                Lia Baker Valls Pereira    

8. Panorama Internacional  

China: desaceleração do varejo preocupa, mas o governo tem munição para estabilizar a 

economia 

Há sinais consistentes de desaceleração da economia mundial. Recentemente foi divulgado o 

indicador IFO de clima econômico para o mundo. No eixo horizontal da figura, temos o indicador 

da situação atual dos negócios e, no eixo vertical, o indicador de expectativas, a visão das 

pessoas para daqui a seis meses. O ciclo econômico transcorre no sentido horário, iniciando-se 

em 2006 e tendo como último ponto o terceiro trimestre de 2018. 

Gráfico 10: Ciclo Econômico Segundo o Indicador de Clima Econômico da IFO Desde o Primeiro 
Trimestre de 2007 

 

Fonte: IFO. Elaboração: IBRE/FGV. 
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O indicador de expectativa entrou em terreno negativo no segundo trimestre de 2018 e ficou 

mais negativo na última leitura. Simultaneamente, o indicador de situação atual, ainda em 

terreno positivo, tem caído ao longo de todo o ano. A pesquisa IFO sugere haver elevado risco 

de desaceleração na economia mundial. 

A economia americana irá se desacelerar em função da saída do impulso fiscal e da entrada do 

aperto monetário, ou ao menos normalização das condições monetárias, ora em curso pelo 

FED. Deverá estar rodando a 2% ao na virada de 2019 para 2020. 

A economia europeia apresentou desaceleração continuada e tudo indica que está se 

estabilizando em torno de 1,5% de crescimento anual. Ventos contrários vindos da Itália e a 

incerteza em torno do Brexit contribuem para nublar ainda mais o cenário. 

A principal dúvida é o que tem ocorrido com a China. O PMI oficial (NBS) de manufaturas sugere 

desaceleração, bastante pronunciada nos últimos meses e particularmente intensa na 

componente ligada ao comércio internacional – que já estaria em contração. O PMI oficial (NBS) 

de serviços também indica desaceleração, ainda que menor do que na indústria e mantendo 

um nível mais elevado de crescimento. Tudo somado, a sugestão é de que a segunda economia 

mundial se desacelera. 

Há detalhes ainda mais preocupantes. O indicador de varejo real (deflacionado pelo índice de 

preço ao consumidor) tem reduzido seu crescimento medido pela taxa interanual, de um pico 

de 10% ao ano no segundo trimestre de 2017 para 6% no terceiro trimestre de 2018. Com o 

investimento crescendo a 6%, parece que o crescimento do gigante asiático pode testar novas 

mínimas – inclusive abaixo de 6% em cenários mais extremos. 

Toda essa desaceleração deriva da confluência de dois grandes vetores negativos. Do lado 

externo, os efeitos da guerra comercial e da desaceleração do crescimento global se fazem 

perceber. Do lado doméstico, são os efeitos defasados de um longo processo de 

desalavancagem da economia, particularmente importante na forte contração do crédito 

ofertado por canais não bancários (shadow banking).  

Uma forte regulação, tanto do lado da oferta como do lado da demanda, tem transferido boa 

parte das concessões para o setor bancário tradicional. Ainda que melhorando a questão de 

risco sistêmico, tal processo leva a uma contração da concessão de crédito agregado (mesmo 

se incluindo a importante aceleração das emissões de dívida nas municipalidades) e diminui o 

acesso ao crédito dos setores que, usualmente, se utilizavam dos instrumentos shadow. Há 

menos crédito de maneira geral e, para certos setores, há credit crunch. 

Nem tudo são medidas restritivas: a política econômica chinesa já está em sintonia fina há 

alguns meses e certos resultados já são perceptíveis. Ao longo deste ano, o governo desistiu da 

consolidação fiscal que levaria o déficit de 4% para as cercanias de 2,5% – o déficit estabilizou-

se em torno de 3,2% e a tendência, neste momento, é que volte a piorar marginalmente. 



 

 
19 

Boletim Macro    

Novembro de 2018 

Sinais desse impulso já começam a ser percebidos nos indicadores da “Velha China”, em 

especial nos investimentos em ativos fixos, cuja queda estancou, e no mercado imobiliário – 

aceleração das construções partindo de níveis de estoque implícito relativamente baixos e 

aceleração dos preços na cadeia imobiliária, sejam terras ou imóveis. Em momentos de 

estresse, voltamos ao impulso ao investimento e infraestrutura, ainda que de forma mais 

moderada e gerando resultados menos intensos do que no passado.  

Se a “Velha China” não for suficiente para estabilizar a desaceleração, ainda há munição: o 

próximo passo pode ser um afrouxamento das concessões de crédito para tentar impulsionar o 

consumo, voltando a acelerar o varejo. Se isso não funcionar, há sempre a possibilidade de jogar 

a taxa básica de juros, que hoje roda a 2% ao ano, mais para baixo, liberar depósitos 

compulsórios e impulsionar os dispêndios fiscais. A inflação, que roda a 2,5% ano, dá esses graus 

de liberdade. 

                                                                                                        Lívio Ribeiro e Samuel Pessôa 

9. Observatório Político 

Três Cenários para Bolsonaro 

Encarnando o antipetismo e no rastro de uma revolta dos eleitores contra a classe política, Jair 
Bolsonaro – ex-capitão do Exército e representante do baixo clero parlamentar durante 28 anos 
– e o bolsonarismo triunfaram no pleito de outubro de 2018. A agremiação do novo presidente, 
o Partido Social Liberal (PSL), obteve 10% das cadeiras da Câmara dos Deputados, tornando-se, 
nas palavras de Jairo Nicolau, o maior partido de extrema direita da história do país.2 

O programa de Bolsonaro é claro: condução tecnocrática da política com ativa participação de 
militares da reserva, liberalismo econômico, conservadorismo no plano de valores, combate à 
corrupção, propostas duras na área de segurança pública e, no campo diplomático, 
reaproximação com os EUA de Donald Trump. Para a sorte de um chefe de Estado de direita, o 
Congresso, apesar de continuar muito fragmentado, terá uma maioria aritmética de centro-
direita. Porém, Bolsonaro fez uma campanha marcadamente antipolítica. A questão, então, é 
saber se conseguirá aproveitar a oportunidade que lhe será oferecida pela configuração 
numérica do Legislativo. Afinal de contas, a implementação do seu ambicioso programa exigirá 
sólidas e amplas maiorias parlamentares. Formar e manter tais maiorias exigirá muita destreza 
de Bolsonaro e de seus operadores políticos, algo que ainda não se vê. À luz de tais 
considerações, esboçam-se, a seguir, três cenários para o próximo ocupante do Palácio do 
Planalto em 2019. 

No cenário otimista, Bolsonaro se convence de que atacar as instituições políticas não vale a 
pena. Apesar da pesada retórica que sempre caracterizou sua longa carreira parlamentar e sua 
campanha em 2018, Bolsonaro opta por adotar algumas práticas típicas do presidencialismo de 

                                                           
2 Jairo Nicolau, “O Triunfo do Bolsonarismo”, Piauí, edição 146, novembro de 2018, disponível em 

https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-triunfo-do-bolsonarismo/. 

https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-triunfo-do-bolsonarismo/
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coalizão. Forma-se, assim, um bloco de centro-direita no Congresso que dá uma maioria 
relativamente estável a Bolsonaro, mas que, simultaneamente, o modera. No campo da 
oposição, constrói-se uma aliança de centro-esquerda, com o apoio de alguns importantes 
governadores e de setores da sociedade civil. Essa aliança atua no sentido de controlar 
Bolsonaro. Todavia, sem jamais abdicar de críticas ao governo, colabora com este em algumas 
questões-chave, ajudando, assim, a desanuviar a atmosfera política. As Forças Armadas, unidas, 
sinalizam a Bolsonaro que só o caminho constitucional é aceitável. Cria-se um consenso no STF 
em torno da inviolabilidade da Carta de 1988, o qual também contribui para essa sinalização.3 
Uma “boa” reforma da previdência – aos olhos do mercado – é aprovada, fortalecendo a 
recuperação cíclica da economia, a qual, por sua vez, permite que o conflito social fique num 
patamar tolerável. A popularidade de Bolsonaro mantém-se num nível bom. Restabelece-se 
uma saudável competição centrípeta entre a centro-direita e a centro-esquerda, ambas “sob 
nova administração”. 

No cenário intermediário, Bolsonaro consegue apenas maiorias pontuais no Congresso. Uma 
centro-direita dividida não logra tomar decisões consistentes. A oposição radicaliza suas 
posições contra Bolsonaro, mas sem saber exatamente o que fazer. Bolsonaro passa a 
pressionar o Congresso com apelos plebiscitários, fazendo duros ataques à esquerda. Sob tal 
ambiente, aprova-se apenas uma reforma da previdência aguada. Consequentemente, o 
mercado começa a desconfiar da viabilidade do programa econômico do governo, o real volta 
a cair, e uma retomada vigorosa do crescimento não se confirma. O conflito social começa a 
ficar intenso. A popularidade do presidente cai. O STF emite sinais contraditórios a respeito dos 
parâmetros aceitáveis de ação do Executivo. As Forças Armadas também dão sinais de divisão. 
A competição política adquire um caráter marcadamente centrífugo. Bolsonaro prepara 
surpresas em algumas áreas para retomar a iniciativa e o controle sobre o processo político, 
mas com resultados erráticos. O Brasil volta a ter um governo fraco e uma situação política 
instável, mas não se contemplam alternativas ao status quo. 

O cenário pessimista é a degeneração da dinâmica centrífuga em crise de governo ou de regime. 
Implica, em primeiro lugar, um Executivo francamente minoritário. Sentindo-se acuado, 
Bolsonaro vai para a ofensiva, atacando duramente o Congresso e outras instituições. O 
processo decisório se caracteriza pelo abuso de medidas unilaterais por parte do Planalto e pela 
sensação de paralisia decisória. Bolsonaro apoia-se quase que exclusivamente no núcleo duro 
da sua base eleitoral e política, passando também a recorrer mais ainda a militares da reserva. 
Aprova-se uma reforma da previdência percebida como ruim ou inútil pelo mercado. Projetos 
considerados essenciais pelo bolsonarismo são derrotados no Parlamento. O real tomba. A 
popularidade presidencial desaba. Ocorrem grandes manifestações de rua com alto risco de 
violência. As Forças Armadas racham diante da crise. O STF se divide. Algum evento inesperado 
catalisa ou um novo processo constitucional de destituição presidencial ou uma ruptura 
institucional caso Bolsonaro, levado por sua personalidade belicosa e pelos setores mais 

                                                           
3 Essa hipótese foi sugerida ao autor desta coluna por seu colega Carlos Pereira. 
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radicais do bolsonarismo, não aceite cair como caíram Fernando Collor e Dilma Rousseff. Aqui 
haveria um risco para a democracia.  

Qual cenário é o mais provável? 

O cenário otimista – isto é, a conformação de uma virtuosa dinâmica centrípeta como tivemos 
entre 1994 e 2013 – exige lideranças políticas de alto calibre e organizações partidárias 
relativamente sólidas. Elas não existem mais no Brasil. É por isso que não se pode consignar 
uma probabilidade alta a esse cenário. Todavia, o país ainda conta com instituições fortes, 
sendo a democracia majoritariamente apoiada pela população e pelas elites. Portanto, o 
cenário pessimista tem baixa probabilidade. Assim, o cenário intermediário emerge como o 
mais provável, tanto por eliminação quanto por conta do fato político crucial de que o sistema 
partidário de que o país dispunha ter sido varrido pelas urnas em outubro de 2018. Doravante, 
o país entrará em fase de reconfiguração do seu sistema partidário, o que torna a política muito 
mais fluida e a tarefa de qualquer governo muito mais difícil. 

   Octavio Amorim Neto - Professor da EBAPE/FGV 

10. Em Foco IBRE: A composição do emprego está melhorando 

A composição do mercado de trabalho está melhorando, ainda que lentamente. Por um lado, 
está diminuindo a saída dos trabalhadores de carteira assinada para as ocupações por conta 
própria e para o desemprego. Comportamento semelhante ocorre com os empregadores. No 
sentido inverso, por sua vez, está diminuindo a entrada de trabalhadores formais no grupo dos 
ocupados por conta-própria e também dos sem carteira. 

O Gráfico 11 mostra a dinâmica 
composicional do emprego nos últimos 
anos. Em 2016, são os Empregados com 
Carteira Assinada que mais explicam a 
queda da População Ocupada (PO). 
Mesmo no período mais recente, de 
recuperação econômica, os Empregados 
com Carteira Assinada continuam puxando 
a PO para baixo. Alternativamente, o 
crescimento da PO nos últimos anos tem 
sido fortemente explicado pelo aumento 
do número de Ocupados por Conta Própria 
e Empregados Sem Carteira Assinada. 

Desse modo, é oportuno o fato de a PNAD 
Contínua Trimestral ter caráter 
longitudinal, permitindo que sejam analisadas as transições dos indivíduos entre as diferentes 
condições ocupacionais ao longo do tempo.  Nesta seção Em Foco serão analisadas as seguintes 
condições ocupacionais: (i) Empregado com Carteira Assinada (no Setor Privado), (ii) 

Gráfico 11: Contribuição dos Vínculos para a Variação da 
População Ocupada (variação ano contra ano em %) 

 

Fonte: PNAD Contínua. Elaboração: IBRE/FGV. 
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Empregado Sem Carteira Assinada (no Setor Privado), (iii) Empregado no Setor Público, (iv) 
Empregador, (v) Ocupado por Conta Própria, (vi) Trabalhador Familiar, (vii) Desocupado e (viii) 
Fora da Força de Trabalho (grupo indicado nos gráficos seguintes como Fora da FT). 

O acompanhamento das transições permite analisar para quais condições de ocupação os 
indivíduos migraram, ou, alternativamente, a partir de quais condições ocupacionais os 
indivíduos partiram. Com isso, é possível saber tanto para onde migraram os trabalhadores 
formais, Empregados Com Carteira Assinada e Empregadores, tal como qual é a origem dos 
trabalhadores informais, Ocupados por Conta Própria e Empregados Sem Carteira Assinada. 

Migrações dos Trabalhadores Formais (Empregados com Carteira Assinada e Empregadores) 

O Gráfico 12 mostra, de 2016.I a 
2018.III, o destino daqueles que eram, 
um ano antes, Empregados com 
Carteira Assinada, com exceção dos 
que não migraram (que podem ser 
calculados pelo resíduo da soma dos 
demais destinos). A primeira 
observação, que aparece no gráfico 
com o nome de 2016.I, mostra como 
estavam distribuídos por condição 
ocupacional, em 2016.I, aqueles que 
eram Empregados com Carteira 
Assinada um ano antes, em 2015.I.  

Assim, tem-se que o Gráfico 12  mostra 
que, durante a recuperação, período 
posterior ao ano de 2016, a 
permanência dos Empregados com 
Carteira Assinada nesta mesma 
condição ocupacional tem aumentado 
substancialmente. Enquanto em 
2016.III pouco mais de 75% dos 
Empregados com Carteira Assinada 
permaneciam nesta mesma condição 
ocupacional, este porcentual 
aumentou para quase 80% em 2018.III. 
Além disso, o Gráfico 12 mostra que 
tanto a migração para a Ocupação por 
Conta Própria tem se reduzido 
rapidamente, chegando a representar 
apenas 2,8% das transições em 
2018.III, quanto a saída para a 

Gráfico 12: Destino dos Empregados com Carteira 
Assinada, Excluindo os que Não Migraram (indivíduos por 

condição ocupacional - em %) 

 

Fonte: Microdados da PNAD Contínua. Elaboração: IBRE/FGV. 

Gráfico 13: Destino dos Empregadores, Excluindo os que 
Não Migraram (indivíduos por condição ocupacional – em 

%) 

 

Fonte: Microdados da PNAD Contínua. Elaboração: IBRE/FGV. 
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Desocupação também tem diminuído, passando a representar apenas 4,8% das transições em 
2018.III. 

Com relação aos Empregadores, no Gráfico 13 é possível observar um relevante aumento na 
permanência nesta condição ocupacional a partir de 2017.I: de cerca de 55% a 60%, antes do 
referido trimestre, para 65%, após o trimestre em questão. Esse aumento foi baseado 
principalmente na diminuição da saída de Empregadores para o grupo dos Ocupados por Conta 
Própria, que estava entre 24% e 28% até 2016.IV, caindo para um nível em torno de 20% nos 
trimestres seguintes. 

Origem dos Trabalhadores Informais (Empregados sem Carteira Assinada e Ocupados por 
Conta-Própria) 

Agora, em vez de olharmos para o 
destino por condição de ocupação, 
analisaremos a origem. O Gráfico 14, 
por exemplo, mostra a origem, no ano 
anterior, dos Empregados Sem 
Carteira Assinada. No gráfico, verifica-
se que entre 55% e 60% dos 
Empregados sem Carteira Assinada já 
estavam nesta mesma condição de 
ocupação um ano antes, enquanto os 
demais 40% a 45% vieram de outras 
condições. O principal destaque é o 
crescimento recente dos Empregados 
sem Carteira Assinada provenientes do 
grupo dos Desocupados, passando de 
6,9% a 10,3% do total de transições 
entre o terceiro trimestre de 2016 e de 
2018. Esse aumento na parcela dos 
Empregados sem Carteira Assinada 
que são provenientes do grupo dos 
Desocupados ajuda a ilustrar o caráter 
informal dos empregos gerados na 
atual recuperação econômica. 

Quando analisada a origem dos 
Ocupados por Conta Própria, da 
mesma forma se vê um grande 
aumento do percentual daqueles que 
eram Desocupados, que passaram de 
3,4% em 2016.III para cerca de 5,2% em 
2018.III (Gráfico 15). Observa-se 

Gráfico 14: Origem dos Empregados Sem Carteira 
Assinada, Excluindo os que Não Migraram (indivíduos por 

condição ocupacional – em %) 

 

Fonte: Microdados da PNAD Contínua. Elaboração: IBRE/FGV. 

Gráfico 15: Origem dos Ocupados por Conta Própria, 
Excluindo os que Não Migraram (indivíduos por condição 

ocupacional – em %) 

 

Fonte: Microdados da PNAD Contínua. Elaboração: IBRE/FGV. 
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também progressiva redução daqueles que eram Empregados com Carteira Assinada a partir 
de 2016.III, quando esta condição ocupacional representava cerca de 6% dos que viravam 
Ocupados por Conta-Própria. A partir daí, a proporção começou a se reduzir até chegar a menos 
em 4% em 2018.III. 

Conclusão 

Como se vê, a análise das matrizes de transição confirma o que as grandes tendências 
apontavam. Por um lado, aumentou a quantidade de Empregados sem Carteira Assinada e de 
Ocupados por Conta Própria que estavam Desocupados um ano antes. Por outro lado, ao longo 
da recuperação econômica, aqueles que estavam trabalhando formalmente – Empregados com 
Carteira Assinada e Empregadores – passaram a migrar cada vez menos, no ano seguinte, para 
a Desocupação e para a Ocupação por Conta Própria. Logo parece estar havendo uma reversão 
no processo do encolhimento do setor formal. 

                            Bruno Ottoni Eloy Vaz e Daniel Duque 

 

Revisão Editorial do Boletim Macro IBRE: Fernando Dantas 
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