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CRESCIMENTO ECONOMICO, CÂMBIO E SETOR EXTERNO
O destaque do mês de dezembro, no que tange a análise da dinâmica do crescimento
econômico brasileiro, foi o resultado do PIB do terceiro trimestre. A variação do
crescimento foi expressiva, perfazendo o percentual de 7,7% de crescimento em
relação ao trimestre anterior. No entanto, não se engane. Ainda que batendo um
recorde, a variação trimestral elevada é muito mais decorrência do carregamento
estatístico anterior – ou seja, uma base de comparação muito deprimida – do que
uma performance extraordinária. A propósito, o crescimento de 7,7% ainda foi
abaixo do que eram as perspectivas do mercado, que propagavam a possibilidade
de uma recuperação mais robusta. A tão alardeada recuperação em “V”, ainda não
se concretizou, em que pese alguns setores, como o comércio e a indústria, já
terem recuperado os níveis pré-pandemia. De forma agregada, ainda com que o
crescimento expressivo trimestral, a economia brasileira permanece 4,1% a baixo
do último trimestre de 2019 e 7,3% abaixo do pico de geração de riqueza interna
pré-crise de 2015-2016. As perspectivas para o 4º e último trimestre de 2020 não
muito alentadoras. Desde outubro, tanto a indústria quanto o comércio apresentaram
recuos expressivos nas variações mensais de crescimento. Os índices de Confiança
de empresas e consumidores, apresentados pelo Ibre/FGV, sinalizam desaceleração
no nível de atividade, o que tem como motivação a preocupação com a segunda onda
de contaminação da Covid-19 e o fim dos programas de manutenção do emprego e
renda e das transferências monetárias.
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POLÍTICA FISCAL
Começamos apresentando a questão fiscal brasileira e os debates em tornos da sua
solvência. Ainda que o endividamento bruto e líquido do Brasil esteja elevado para
os padrões de países de renda média similar a nossa, os alardes com respeito as
possibilidades de insolência ou de interrupção da capacidade de financiamento via
emissão de dívida não parecem se sustentar. O Tesouro Nacional levou 2,5 bilhões
de dólares em uma emissão no mercado externo, com títulos de 5, 10 e 30 anos. O
fato marcante foi a redução do prêmio de risco nesses papéis, mesmo com o elevado
montante de endividamento doméstico. Os títulos para 30 anos, que foram emitidos
750 milhões de dólares, tiveram como taxa de retorno um juro de 4,5%. A situação atual
de um elevado endividamento público, não só do Brasil, mas das principais economias
do mundo, somado a marca histórica das menores taxas de juros aplicadas nessas
mesmas economias, tem ensejado crítica contundentes aos dogmas do pensamento
ortodoxo. Na esteira desse debate, André Lara Resende publicou um texto no Jornal
Valor Econômico respondendo porque Sumers e Bernanke agora defendem uma
política fiscal expansionista, a partir do consenso ensejado em um seminário realizado
por duas das mais influentes instituições de Washington, a Brookins e o Peterson
Institute. Grandes nomes da ciência econômica, que no passado apregoavam a
tese da contração fiscal expansionista, passaram a fazer coro com a mudança de
paradigma. A principal problematização dos partícipes do seminário é, justamente, a
tão consensual – até então – relação dívida pública/PIB como medida de solvência
das contas públicas nacionais.
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POLÍTICA MONETÁRIA, JUROS E INFLAÇÃO:
Começamos nossa seção sobre política monetária com o tema que tem sido uma surpresa
nesse fim de ano: a inflação. O violão da vez é o IGP-M, que fecha os 12 meses com alta de
23,14%, após registrar elevação de 0,96% em dezembro, mas já em clima de desaceleração,
na comparação com os meses anteriores. O IPA-10, calculado pela FGV, também registrou
desaceleração e também era um índice que preocupava demasiadamente pelas sucessivas
altas. Em dezembro, o índice de preços ao produtor amplo registrou queda. Ainda assim, é
importante ressaltar que a inflação dos preços no atacado está bem mais elevada que ao
consumidor. O choque de custos não conseguiu ser repassado na sua integralidade aos
consumidores, em função da queda acumulada da renda e da deterioração do mercado de
trabalho. A nível de consumidor, a inflação de doze meses medida pelo IPCA alcançou 4,3%,
ficando levemente acima da meta estabelecida pelo BC. Caso a inflação dos alimentos –
que representa 21,1% - fosse excluída desse cálculo, a variação cairia para 1,7%. Dentre
os motivos que explicam a aceleração inflacionária temos, em primeiro lugar, a depreciação
do real, que somou 43,2% do ano até o final de outubro1 e a alta acentuada do preço das
commodities e de outros bens intermediários na cotação internacional. Em ambos os casos
há um impacto imediato nos preços domésticos, em função desses produtos terem seu
preço cotado em bolsa de valores e não nos custos de produção. Além disso, como quase
todos os produtos vendidos no mercado local tem algum componente importado, o custo
da desvalorização cambial é repassado para o preço final. Além disso, com os produtos
estrangeiros mais caros, os produtores nacionais também podem elevar o preço das suas
mercadorias sem perder competitividade. Tudo isso impacta a inflação ao consumidor. Por
fim, como parte significativa desses bens são exportados pelo Brasil, para coroar tudo isso,
ainda há uma sobra menor de mercadorias no mercado interno, e – como diminui a oferta –
o preço também tende a se apreciar.
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DESIGUALDADE, MERCADO DE TRABALHO E POLÍTICAS SOCIAIS
O principal destaque do mês de dezembro no referido tópico é o fim – na nossa visão
prematuro – do Auxílio Emergencial, em meio a segunda onda de contágios e da ausência
de um plano nacional de vacinação. Dessa forma, a partir de 1º de janeiro, ao menos
40 milhões de pessoas deixarão de receber o benefício. Segundo Datafolha, o auxílio
emergencial é a única renda de 36% dos que recebiam o benefício. Ainda de acordo com
a pesquisa, 75% dos beneficiários já reduziram a compra de alimentos; 55% cortaram
despesas com remédio; 57% diminuíram o consumo de água, luz e gás enquanto 51% dos
beneficiários deixaram de pagar contas da casa. Outra rubrica de redução dos gatos foi no
transporte, no qual 65% dos beneficiários indicou redução e 27% declararam ter deixado
de pagar escola ou faculdade. Ou seja, a redução desses gastos não só atinge os direitos
humanos fundamentais quanto terão impactos no mercado interno, em função de ampliarem
a já resiliente contração da demanda agregada. O cenário de elevação da pobreza, queda
da renda e aumento das desigualdades tem como vilão não apenas o findar do Auxílio
Emergencial, senão que a situação estrutural e conjuntural do mercado de trabalho. Metade
das negociações de reajuste salariais o ano de 2020 ficaram abaixo da inflação, ou seja,
acumulam perdas reais. Enquanto isso, menos de 1 em cada 10 acordos conseguiu algum
ganho real, os demais apenas repuseram a inflação. Apenas a título de exemplo, em 2012 –
segundo do DIEESE – 94,5% das negociações salariais tiveram ganho real, acima do índice
agregado do INPC.
1. Embora o período de maior apreciação da taxa de cambio ocorreu entre março e maio, conforme analisamos no boletim passado a partir da análise de Rodrigo Toneto.
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SETORES:
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INDÚSTRIA:
A principal questão da indústria brasileira nos meses finais de 2020 foi, sem dúvida, o
fenômeno da escassez, do atraso nas entregas e o aumento do seu preço das matérias
primas. A desorganização dos fluxos internacionais de comércio, causada pelas
consequências da pandemia, fez com que 77% das micro e pequenas indústrias de São
Paulo sofressem com a falta de matéria prima; 70% receberam insumos com atraso e 91%
sofreram com os preços mais elevados. Há diversas razões que podem nos conceder uma
visão mais complexa desse fenômeno. A primeira delas diz respeito ao aumento do preço
das matérias primas que tem cotação no mercado internacional, que aprofundaremos logo
mais. A segunda razão diz respeito a redução da oferta desses produtos, pela natureza
da pandemia que exigiu redução da produção pela necessidade de isolamento social e a
paralisia de setores não fundamentais durante a fase mais intensa do contágio. A terceira
razão é a desorganização global dos fluxos de comércio, que confere maiores dificuldades
às economias dependentes de importações e, por fim, o fato de que várias empresas
nacionais dos setores intermediários da cadeia produtiva da indústria de transformação
quebraram com a pandemia, o que também reduziu a oferta doméstica. A quarta e última
razão tem relação com a recuperação em “V” do setor industrial, que está demandando
muito mais componentes para a produção.
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FINANCEIRO:
O mercado financeiro doméstico tem surpreendido positivamente, mostrando forte
dinamismo no findar de 2020. A taxa de câmbio se apreciou, a Bolsa de Valores vem
registrando recuperação forte desde novembro e há uma queda nas taxas de juros de
mercados em diversos indicadores, como na estrutura a termo das taxas de juros nominal,
obtida do mercado secundário de títulos públicos federais, nos contratos de DI Futuro e
nos leilões primários do Tesouro Nacional. Segundo o Ipea, uma das razões para essa
performance exitosa é a demanda internacional em alta por ativos de maior risco nos
países emergentes. A perspectivas de resiliência dos juros internacionais em patamares
baixos faz crescer o apetite por ativos de maior risco, o que é potencializado por um
melhor humor dos mercados com a expectativa da vacina e do retorno à normalidade. A
Bolsa de Valores zerou as perdas acumuladas do ano e superou os 116 mil pontos no fim
do ano. Desde o pior momento em 2020 da Bolsa, que foi registrado no dia 23 de março
com a maior do Ibovespa acumulando 63.570 pontos, o índice já subiu 82,7%.
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COMÉRICO E SERVIÇOS:
A Pesquisa Mensal de Comércio (PMC/IBGE) apresentou crescimento de 0,9% no mês
de outubro, sendo o sexto mês de alta. No acumulado do ano, a receita nominal teve um
crescimento de 4,9% e o volume de vendas ficou em 0,9% no varejo restrito. No ampliado,
a receita acumulada do ano foi de 1,3% e no volume de vendas, que incluiu veículos,
motos, pelas e material de construção de -2,6%. O comércio varejista, que apresentou
variações positivas na comparação mês a mês desde maio parece ter estacionado.
Ainda que apresentando crescimento positivo, destaca-se a forte desaceleração no ritmo
de crescimento. As incertezas, o mercado de trabalho deteriorado e, principalmente, a
queda do valor do Auxílio Emergencial concorrem para explicar esse comportamento.
Os serviços, que é o setor mais prejudicado pela natureza da pandemia, embora esteja
se recuperando, ainda acumula perdas expressivas no cômputo do ano. A receita de
serviços, de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços, avançou 1,7% entre setembro e
outubro. Em que pese essa performance pontualmente positiva, o setor ainda está 6,1%
abaixo do registrado em fevereiro, último mês antes do fechamento das atividades.
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CRESCIMENTO ECONOMICO, CÂMBIO E SETOR
EXTERNO
O destaque do mês de dezembro, no que tange a análise da dinâmica do
crescimento econômico brasileiro, foi o resultado do PIB do terceiro trimestre.
A variação do crescimento foi expressiva, perfazendo o percentual de 7,7%
de crescimento em relação ao trimestre anterior. No entanto, não se engane.
Ainda que batendo um recorde, a variação trimestral elevada é muito mais
decorrência do carregamento estatístico anterior – ou seja, uma base de
comparação muito deprimida – do que uma performance extraordinária.
A propósito, o crescimento de 7,7% ainda foi abaixo do que eram as perspectivas
do mercado, que propagavam a possibilidade de uma recuperação mais
robusta. A tão alardeada recuperação em “V”, ainda não se concretizou, em
que pese alguns setores, como o comércio e a indústria, já terem recuperado
os níveis pré-pandemia. O que tudo isso nos aponta é que o crescimento
econômico é muito mais heterogêneo que pensávamos, com surpresas na
indústria, mas com dificuldade de recuperação nos serviços.
De forma agregada, ainda com que o crescimento expressivo trimestral, a
economia brasileira permanece 4,1% a baixo do último trimestre de 2019
e 7,3% abaixo do pico de geração de riqueza interna pré-crise de 20152016. O PIB, que é o agregado da soma de todas as riquezas produzidas
nacionalmente, é uma identidade macroeconômica que pode ser calculada
de duas formas, que chegam ao mesmo resultado. Uma delas é conhecida
como “a ótica da demanda”, que avalia o destino de tudo o que foi produzido,
ou seja, o quanto a demanda estimulou a produção nacional, por isso são
descontadas as importações.
O consumo das famílias foi a principal variável – pela ótica da demanda - que
explica a melhora no indicador do PIB do período. Na comparação com o 2º
trimestre de 2020, o consumo teve uma variação positiva de 1,4%, ainda que
na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o consumo ainda esteja
5,3% menor. O consumo das famílias responde por cerca de 65% do PIB,
demonstrando sua importância no cálculo do Produto. O destaque negativo
vem da variável “Investimento” que representa todo o gasto – público e privado
– que é feito para ampliar a capacidade produtiva da economia no futuro, como
a construção de máquinas e equipamentos. Já estávamos com o mais baixo
nível de investimento da série da histórica, e as consequências da pandemia
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da Covid-19 e das restrições advindas da regra do Teto do Gastos tendem
a comprimir ainda mais essa variável tão decisiva para lançar condições de
crescimento no futuro.
Os componentes do investimento, também conhecido pela sigla (FBCF) Formação
Bruta de Capital Fixo, também são deveras heterogêneos. De acordo com o Ipea,
a construção civil apresenta um ritmo mais célere, com crescimento de 18,4%
no terceiro trimestre e já recuperação total com relação as perdas da pandemia.
No entanto, na outra ponta, a demanda por máquinas e equipamentos cresceu
apenas 9,7% e ainda se encontra 21,4% a baixo do nível pré-pandemia.
A outra forma de calcular o PIB é pela “ótica da oferta”, que soma o conjunto
do valor adicionado2 de cada setor da economia – indústria, serviços e
agropecuária. Em síntese, é a soma de todos os bens e serviços produzidos
na economia durante um período determinado de tempo, nesse caso três
meses. Por essa ótica, o PIB do terceiro trimestre aponta para a recuperação
em “V” da indústria e do setor do comércio varejista. No entanto, os serviços
– principalmente os serviços prestados às famílias - seguem acumulando
perdas expressivas, pela própria natureza da atividade que exige maior
contato social.
A Agropecuária, que foi o único setor que teve crescimento no 2º trimestre
de 2020, dessa vez foi, também, o único setor a ter trajetória destoante, mas
– dessa vez – para baixo. O setor apresentou variação negativa de 0,50%
em relação ao trimestre anterior. No entanto, em função do acumulado de
crescimento anterior, o setor ainda está com saldo bastante positivo, e o
3º trimestre aponta peculiaridades sazonais de colheita e produção que
caracterizam esse período como de menor atividade.
Em comparação internacional, os melhores resultados para o terceiro trimestre
então na Europa, região que teve as maiores quedas no trimestre anterior.
Na média dos 27 países da União Europeia, o PIB recuou 3,3% no primeiro
trimestre e 11,4% no segundo. No entanto, o avanço médio de 11,6% no
terceiro trimestre já aponta para a recuperação dos níveis pré-pandema ainda
em 2020. O Brasil, por outro lado, ainda que tenha tido uma retração inferior,
de 9,6% após o ajuste sazonal, as possibilidades de recuperação plena estão
mais distantes do que as do velho continente.
2. O Valor Adicionado Bruto é a diferença entre o valor da produção e o consumo
intermediário.
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As perspectivas para o 4º e último trimestre de 2020 não muito alentadoras.
Desde outubro, tanto a indústria quanto o comércio apresentaram recuos
expressivos nas variações mensais de crescimento. Os índices de Confiança
de empresas e consumidores, apresentados pelo Ibre/FGV, sinalizam
desaceleração no nível de atividade, o que tem como motivação a preocupação
com a segunda onda de contaminação da Covid-19 e o fim dos programas de
manutenção do emprego e renda e das transferências monetárias. O Índice
de Confiança Empresarial (ICE) caiu 1,5 pontos em novembro e 1,7 aponta a
prévia de dezembro. Já o do Consumidor (ICC) recuou 0,7 ponto e 4,1 ponto,
respectivamente. A incerteza com relação a situação financeira pós fim do
auxílio emergencial e em uma situação de deterioração completa do mercado
de trabalho, não só reduzem a confiança do consumidor mas impactam a sua
capacidade de consumo, retendo renda pelo motivo precaução.
Os dados do IBC-Br, que é uma prévia do resultado do PIB e é calculado
pelo Banco Central, sinalizam que a retomada da atividade econômica perdeu
força a partir de outubro, quando o crescimento mensal foi de apenas 0,86%.
Essa alta é a menor desde que a economia brasileira começou a se refazer do
período mais drástico da pandemia.
Como forma de compensar o fim prematuro dos estímulos fiscais, o governo
prepara uma espécie de “cardápio” com medidas que poderão ser acionadas,
a depender intensidade e resiliência de uma segunda onda de contaminações.
No pior cenário, um novo decreto de estado de calamidade entrará na mira
do Executivo, possibilitando uma nova rodada de gastos extraordinários e não
submetidos ao teto. As primeiras medidas do cardápio de opções, levando
em conta uma situação mais branda, serão as antecipações do 13º dos
aposentados e do abono salarial. Ambas ações sem impacto fiscal.
Outra medida, também de um fundo parafiscal, será a possibilidade de saques
emergenciais do FGTS, medida que deverá atingir uma parte da classe média
que ainda tem recursos no fundo. Em novembro, a Caixa Econômica Federal
informou que há ainda R$ 7,9 bilhões que não foram sacados do Fundo. Assim
como em 2020, a equipe econômica não pretende apresentar um pacote unificado
de medidas, que serão substituídas por iniciativas apresentadas por fases.
Do ponto te vista das relações econômicas brasileiras com as do resto do
mundo, estamos acumulando quedas consecutivas no total importado pela
economia brasileira, o que impacta – positivamente – a balança comercial e
o conjunto das Transações Correntes, embora o motivo dessa redução tenha
©2021 | IREE - CENTRO DE ESTUDOS DE ECONOMIA
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relação com a queda do ritmo interno de crescimento. Ou seja, a melhora das
contas externas não é reflexo de uma mudança estrutural, mas – sobretudo
- de uma forte crise que afeta os fluxos comerciais globais. O real bastante
desvalorizado com relação ao dólar ajuda sobremaneira nesse movimento,
lavando adiante um incentivo a substituição de importações e tornando as
exportações mais competitivas internacionalmente.
A desorganização da economia brasileira fez surgir uma situação curiosa. O
Brasil, que é um dos maiores exportações mundiais de commodities agrícolas,
avançou na lista dos importadores desses mesmos produtos, como mostra
José Paulo Kupfer a partir de dados da FGV. Soja, óleo de soja, algodão
e arroz tem constado com maior presença na pauta importadora brasileira.
A ausência de quaisquer regulações sobre o destino da produção, aliada à
depreciação cambial e ao aumento do preço internacional desses produtos
são os responsáveis pelo fato de o Brasil não direcionar a sua produção
para o mercado interno. A consequente necessidade de importação de ração
para os animais, de óleo de soja e outros gêneros, com um dólar fortemente
apreciado, impacta a inflação e a capacidade de consumo doméstico.
Em números, o superávit da Balança Comercial no acumulado do ano, até o
mês de novembro, foi de US$ 51 bilhões, o que perfaz um monte de US$ 9
bilhões a mais do que era no mesmo período, mas no ano de 2019. O saldo
positivo, paradoxalmente, é composto de uma redução tanto nas exportações
quanto nas importações, ainda que seja uma redução muito mais acentuada
na segunda. As exportações acumulam uma retração de (-7,4) enquanto as
importações apresentam queda de (-14,7%).
A novidade foi que no mês de novembro o volume importado cresceu 9,5%
em relação a outubro, após quedas consecutivas nas comparações mensais.
Esse indicador reflete a recuperação que vem tendo a atividade econômica,
principalmente a indústria. Na análise desagregada dos fluxos de comércio,
fica visível um aumento do volume exportado pelo Brasil da indústria extrativa
e da indústria de transformações, essa última sendo fortemente absorvida
pela Argentina. Por outro lado, houve uma queda das exportações do setor
agropecuário. A desaceleração nos embarques de soja explica esse resultado.
Outro indicador que expressa a crise global e impacta no Balanço de
Pagamentos nacional é a queda do Investimento Estrangeiro Direto (IED)
para os países da periferia, especialmente os latino americanos. A Cepal
(Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe) realizou um estudo
©2021 | IREE - CENTRO DE ESTUDOS DE ECONOMIA
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constando que desde a crise de 2008 há uma contração dos investimento
externos para a região. Em 2020 esse fenômeno se acirrou. O Brasil, por
exemplo, perdeu praticamente metade do fluxo recebido em 2020 em relação
a 2019. Em novembro o IED no país somou US$1,51 bilhões, e esse valor é o
menor para o mês desde 2005.
Já o investimento em portfólio, de curto prazo e mais especulativo, teve entrada
positiva. A probabilidade é que o diferencial de juros – mesmo que bem menor
para os padrões brasileiros – esteja atraindo investimento especulativo. Pelo
sexto mês seguido houve ingressos líquidos em instrumento de portfólio
negociados no mercado doméstico. No total de novembro, ingressaram US$
6,8 bilhões, dos quais 5,4 bilhões foram para ações e fundos de investimento,
e 1,4 bilhão para dívida pública.
Por fim, dezembro nos brindou com a surpresa de que investidores elegeram o
real como o destaque entre as moedas dos países emergentes. Há menos de
6 meses atrás o real vigorava entre as moedas mais desvalorizadas, chegando
a alcançar o primeiro lugar junto a lira Turca. As expectativas dos investidores
globais estão demasiadamente positivas para o próximo período. O real é, no
curto prazo, a moeda destaque em um período de maior demanda por ativos
de risco, já que apresenta o maior prêmio entre os emergentes. Dessa forma,
fica claro que a problemática do câmbio tem menos relação com a questão
fiscal interna brasileira, e muito mais com os fluxos internacionais, uma vez
que a moeda brasileira é bastante volátil em perspectiva histórica, não sendo
uma característica apenas desse período de pandemia.
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POLÍTICA FISCAL
Começamos apresentando a questão fiscal brasileira e os debates em tornos
da sua solvência. Ainda que o endividamento bruto e líquido do Brasil esteja
elevado para os padrões de países de renda média similar a nossa, os alardes
com respeito as possibilidades de insolência ou de interrupção da capacidade
de financiamento via emissão de dívida não parecem se sustentar. O Tesouro
Nacional levou 2,5 bilhões de dólares em uma emissão no mercado externo,
com títulos de 5, 10 e 30 anos. O fato marcante foi a redução do prêmio de risco
nesses papéis, mesmo com o elevado montante de endividamento doméstico.
Os títulos para 30 anos, que foram emitidos 750 milhões de dólares, tiveram
como taxa de retorno um juro de 4,5%.
O Tesouro Nacional aproveitou o “bom humor” dos mercados e realizou outro
mega leilão de títulos públicos em dezembro, um dos maiores da história.
Foram vendidos R$ 57 bilhões, o que eleva para RS 271 bilhões o reforço do
caixa do Tesouro e diminui o risco de rolagem dos R$ 650 bilhões em dívida
que vencem nos quatro primeiros meses de 2021. Os juros também estão
mais dirimidos nos títulos superiores a 12 meses.
A situação atual de um elevado endividamento público, não só do Brasil,
mas das principais economias do mundo, somado a marca histórica das
menores taxas de juros aplicadas nessas mesmas economias, tem ensejado
crítica contundentes aos dogmas do pensamento ortodoxo. Na esteira desse
debate, André Lara Resende publicou um texto no Jornal Valor Econômico
respondendo porque Sumers e Bernanke agora defendem uma política fiscal
expansionista, a partir do consenso ensejado em um seminário realizado por
duas das mais influentes instituições de Washington, a Brookins e o Peterson
Institute. Grandes nomes da ciência econômica, que no passado apregoavam a
tese da contração fiscal expansionista, passaram a fazer coro com a mudança
de paradigma. A principal problematização dos partícipes do seminário é,
justamente, a tão consensual – até então – relação dívida pública/PIB como
medida de solvência das contas públicas nacionais.
André Lara Resende problematiza que a dívida é um “estoque”, ou seja, um
acúmulo de endividamento que não corresponde a um ciclo anual, por exemplo.
Já o PIB é uma variável “Fluxo”, ou seja, ela é calculada em um intervalo de
um ano. Para o economista, a comparação de estoque com estoque exige que
se calcule o Valor Presente Redescontado (VPR) dos PIB´s futuros do país.
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Usando o conceito de dívida bruta, que atualmente está em 85% do PIB, se
feito o redesconto, ela seria de apenas 1/50 de 85%, ou seja, 1,7% do VPR
da renda do Brasil. Caso a economia ainda volte a crescer, a dívida vai se
tornando ainda menor em comparação com o VPR da renda. O VPR da renda
do país é a forma mais correta de comparar um estoque com um estoque. O
indicador para comparar fluxo com fluxo seria o serviço da dívida, e não o seu
montante, em relação do PIB.
A tese da austeridade expansionista vai cedendo espaço, principalmente pós
efeitos da contração fiscal na crise de 2008, a uma ideia de que em períodos de
recessão, a política fiscal expansionista não aumenta mas, pelo contrário, reduz
a relação dívida/PIB, na medida em que expande o denominador. Voltando a
Keynes, em momentos de crise a política monetária é incapaz de estimular a
economia quando a taxa de juros está em níveis muito deprimidos. “A insistência
numa política monetária expansionista, perto do limite inferior dos juros, corre o
rico de provocar um excesso de euforia nos mercados financeiros, sem qualquer
efeito sobre a demanda agregada e o nível de atividade”.
A Teoria Quantitativa da Moeda (TQM), que apregoa que a velocidade de
emissão monetária deve estar em sintonia com o nível de renda local, vai
encontrando um terreno mais fértil para a sua crítica. Teorias nem tão novas,
já identificavam que a moeda fiduciária é apenas um título de dívida do Estado,
um passivo emitido pelo Banco Central, que não paga juros e não tem prazo
de vencimento. Com o fim do lastro metálico, a distinção entre moeda e dívida
pública vai ficando muito tênue, ainda mais com as taxas de juros deveras
reduzida que tem marcado a nossa década. O desenvolvimento dos mercados
financeiros somados aos juros baixos concedem a dívida pública uma liquidez
quase análoga a da moeda, sendo possível comprar e vender dívida pública
no mercado quase instantaneamente.
Retomando a uma análise mais conjuntural, a questão fiscal permanece sendo
a mais sensível da economia brasileira. O aumento dos gastos públicos visando
mitigar os efeitos da pandemia, somando a redução significativa da arrecadação
fiscal deverão produzir um déficit primário de 12% do PIB em 2020, configurando
algo próximo de R$ 1 trilhão de despesas a mais do que a entrada de receitas.
É nesse contexto de déficits fiscais sucessivos e de aumento expressivo do
endividamento público que foi aprovada, em dezembro de 2020 as vésperas
do apagar das luzes, a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para o ano de
2021. O primeiro elemento a contextualizar é a novela infindável em torno da
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desoneração da folha de pagamentos para alguns setores intensivos em mão
de obra que ocorre desde 2011. O veto à continuidade da política foi derrubado
após votações na Câmara e no Senado e ainda permanece o impasse.
Outro elemento para a LDO de 2021 foi dois dispositivos para definição da
permanência, inclusão ou exclusão de algumas empresas estatais dentro
dos orçamentos fiscal e de investimento. O texto define que as empresas
estatais classificadas como dependentes do Tesouro Nacional, mas que não
obtiveram aportes de recursos do Tesouro para pagamento de despesas com
pessoal e de custeio, poderão apresentar um plano de sustentabilidade ou
reequilíbrio econômico para a análise de classificação. Caso se mantenham
como dependentes, elas deverão seguir as regras fiscais como o teto de gastos
e a possibilidade contingenciamento. Já no caso das estatais não dependentes,
hoje no chamado orçamento de investimento – e, portanto, fora do limite do teto
– caso tenham recebido algum aporte do Tesouro, também deverão apresentar
um plano de sustentabilidade. A surpresa é que, segundo o texto da equipe
econômica, para continuarem como independentes, essas estatais terão que
fazer parte do plano de desestatização. O Ministério da Economia não quis
explicar em detalhes a medida.
O governo, pela primeira vez, enviou uma proposta sem uma meta fixa de
déficit primário, mas uma proposta de meta flexível para o déficit. Assim, se
o governo identificar que no decorrer de 2021 as receitas serão menores do
que o previsto, ele poderia modificar a meta de resultado primário sem que
houvesse a necessidade de contingenciamento. No entanto, o Tribunal de
Contas da União (TCU) considerou que isso não estava de acordo com a Lei
de Responsabilidade Fiscal e obrigou o executivo a manter uma meta fixa. O
curioso é que a proposta de déficit para 2021 é bem alargada e pessimista,
mesmo que as declarações do governo sejam otimistas com relação ao ano
que se avizinha e a retomada da capacidade arrecadatória. Foi fixado em R$
247,1 bi a diferença entre a previsão de arrecadação e de gastos do Governo
federal. Levando em consideração o déficit do chamado “setor público” como um
todo, o rombo se eleva para R$ 250,9 bilhões, incluindo as empresas estatais
estaduais, municipais e federais dependentes do Tesouro.
Por fim, em que pese a aprovação da LDO (Lei de diretrizes orçamentárias),
a lei que rege, em minúcia, os orçamentos fiscal e de capital, é a LOA (Lei
Orçamentária Anual) que deverá ficar apenas para janeiro de 2021. O que
tem contribuído, fortemente, para esse impasse é a necessidade de conciliar
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um orçamento para 2021 que caiba dentro da regra fiscal do Teto os Gatos
levando em consideração que a pandemia não terminou no dia 31 de dezembro.
Pelo contrário, é possível que estejamos vivenciando um pico mais agudo de
contágio. Nessa seara, os riscos de descumprimento do teto são iminentes. A
bem da verdade, na nossa opinião, é que o maior risco é manter o teto. Um risco
para a vida, para os direitos humanos e para a própria capacidade de retomar
uma trajetória de crescimento no futuro. A cereja do bolo para pôr em dúvida a
inviabilidade do teto de gastos é que há um descasamento entre os índices de
inflação distintos que reajustam as despesas, além da derrubada do veto da
desoneração da folha de pagamento, como já sinalizamos acima.
Além do problema da existência de dois índices, há, também, a diferença de
periodização entre eles. As despesas primárias serão reajustadas pelo IPCA
acumulado de doze meses, mas não do ano do exercício, e sim do período entre
julho de 2019 e junho de 2020. Dessa forma, o grosso da elevação inflacionária,
que ocorreu principalmente a partir de agosto de 2020, não será contabilizada para
o reajuste das despesas submetidas ao teto de gastos. Já o INPC, que reajusta
o salário mínimo e, por consequência, o conjunto das despesas vinculadas a
seguridade social – maior despesa do Estado – será reajustado pelos 12 meses,
de janeiro a dezembro do ano corrente. Trocando em miúdos: o teto foi corrigido
em 2,13% e o salário mínimo deverá ser reajustado com algo em torno de 5%.
Ou seja, as principais despesas (55% das despesas primárias) irão crescer
mais, proporcionalmente, do que as despesas totais, colocando mais limites a
manutenção do teto levando em consideração o pequeno espaço sobrante para
as despesas discricionária, incorrendo em risco de paralisia da máquina pública.
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POLÍTICA MONETÁRIA, JUROS E INFLAÇÃO:
Começamos nossa seção sobre política monetária com o tema que tem sido
uma surpresa nesse fim de ano: a inflação. O violão da vez é o IGP-M, que
fecha os 12 meses com alta de 23,14%, após registrar elevação de 0,96% em
dezembro, mas já em clima de desaceleração, na comparação com os meses
anteriores. As matérias-primas brutas caíram 0,74% em dezembro. Entre elas,
as principais contribuições partiram das commodities, com redução o preço,
principalmente, da soja, do bovino e do milho.
O IPA-10, calculado pela FGV, também registrou desaceleração e também
era um índice que preocupava demasiadamente pelas sucessivas altas. Em
dezembro, o índice de preços ao produtor amplo registrou queda. Parte disso
se explica pelo mesmo motivo que reduziu o montante do IGP-M – o preço
das matérias primas brutas – e também o movimento de desaceleração da
apreciação taxa de câmbio e do preço dos bens intermediários, que tem um
papel relevante na composição do índice, com taxas caindo de 4,2% para 2,7%
em dezembro. Ainda assim, é importante ressaltar que a inflação dos preços no
atacado está bem mais elevada que ao consumidor. O choque de custos não
conseguiu ser repassado na sua integralidade aos consumidores, em função da
queda acumulada da renda e da deterioração do mercado de trabalho.
A nível de consumidor, a inflação de doze meses medida pelo IPCA alcançou
4,3%, ficando levemente acima da meta estabelecida pelo BC. Caso a
inflação dos alimentos – que representa 21,1% - fosse excluída desse cálculo,
a variação cairia para 1,7%. A importância que os alimentos têm na cesta de
consumo das famílias, principalmente das mais pobres, facilita o “pass trough”
cambial. Os principais itens alimentares sofreram com a desvalorização
cambial. Segundo Boletim Macro Ibre/FGV, os alimentos foram os vilões da
inflação de 2020, e acumularam altas expressivas, principalmente para o
produtor. O caso do arroz foi emblemático e exemplifica como nem toda a
variação de custo foi repassada ao consumidor. O IPA do arroz acumulou um
aumento de 92,6% até novembro de 2020, enquanto ao consumidor a alta
foi de 57,1%. Em sentido contrário, os preços administrados e o preço dos
serviços têm impedido a inflação de acelerar ainda mais. As variações anuais
dos respectivos produtos de preços foram de 0,9% e 1,6%.
Dentre os fatores que explicam a inflação dirimida nos serviços, a crise
econômica, a forte deterioração do mercado de trabalho, a queda da massa
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de rendimentos totais da população e as características da crise sanitária atual
concorrem como as principais. Ocorre, no entanto, que apenas nos grupos de
renda mais elevada essa quase deflação nos serviços pode ser comemorada.
A cesta de consumo dos trabalhadores mais pobres é, quase inteiramente,
concentrada em bens e – dentre eles – os alimentos ganham protagonismo.
Isso explica porque a inflação para os pobres3 dobrou em um ano, segundo
o Ipea. A taxa de inflação para as pessoas de menor renda aumentou 85%
em novembro de 2020 em relação ao mesmo período de novembro de 2019.
Para esse grupo de renda, a categoria alimentos e bebidas tem peso de 29%
no orçamento, praticamente o dobro do peso que esse grupo tem na cesta de
consumo dos mais ricos. O grupo que ganha mais que R$ 16.509,66/mês foi
o único que apresentou desaceleração da taxa de inflação em novembro em
relação a outubro.
Dentre os motivos que explicam a aceleração inflacionária temos, em primeiro
lugar, a depreciação do real, que somou 43,2% do ano até o final de outubro4
e a alta acentuada do preço das commodities e de outros bens intermediários
na cotação internacional. Em ambos os casos há um impacto imediato nos
preços domésticos, em função desses produtos terem seu preço cotado em
bolsa de valores e não nos custos de produção. Além disso, como quase todos
os produtos vendidos no mercado local tem algum componente importado, o
custo da desvalorização cambial é repassado para o preço final. Além disso,
com os produtos estrangeiros mais caros, os produtores nacionais também
podem elevar o preço das suas mercadorias sem perder competitividade.
Tudo isso impacta a inflação ao consumidor. Por fim, como parte significativa
desses bens são exportados pelo Brasil, para coroar tudo isso, ainda há uma
sobra menor de mercadorias no mercado interno, e – como diminui a oferta –
o preço também tende a se apreciar.
A boa notícia é que, embora o choque sob os alimentos e outros bens tenha
sido significativo, os fatores que explicam esse aumento não tendem a ter
efeitos de permanência ao longo do tempo. O dólar já está cedendo e, com
a retomada das atividades econômicas e dos fluxos de comércio mundial, a
maior oferta de commodities tende a reduzir seu preço em dólar. Segundo
Boletim Macro do Ibre/FGV, os mencionados fatores que explicam o choque
3. O Ipea considera na faixa de renda muito baixa famílias com renda domiciliar
mensal menor que R$ 1.650,50
4. Embora o período de maior apreciação da taxa de cambio ocorreu entre março e
maio, conforme analisamos no boletim passado a partir da análise de Rodrigo Toneto.
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inflacionário não revelam características de permanência, no sentido de
produzirem aumentos expressivos contínuos e generalizados de preços. No
entanto, o grande problema é se via câmbio e via expectativas de inflação, o
choque contamine outros segmentos, principalmente os serviços, avançando
para um quadro de alta disseminada nos preços, mas isso vai esbarrar na
dinâmica econômica deprimida e na enorme capacidade ociosa.
Segundo a Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia,
a piora recente não irá afetar a inflação futura. Em que pese o IPCA ter
passado do centro da meta, a inflação implícita – aquela das negociações de
títulos com prazos mais logos – não se desgarrou. Uma análise feita pela SPE
revela que há confiança do mercado de que o fenômeno da alta da inflação é
localizado e é temporário. A mensagem da equipe econômica é que, embora
as incertezas, a consolidação fiscal se mantém, garantindo que os juros e
inflação sigam baixos. No mesmo estudo citado acima, a equipe econômica
avalia que o bom funcionamento do regime de meta de inflação pressupõem
o controle da situação fiscal. “A maior confiança de que a dívida pública é
sustentável dá suporte ao Regime de Metas de Inflação, tornando a política
monetária crível”.
A elevação da taxa de inflação, ainda que muitos analistas tenham alertado
para a sua dissipação no curto prazo, preocupou os dirigentes do Copom e
colocou a estabilidade da SELIC em baixo patamar sob dúvida em 2021. Na
reunião do Comitê de Política Monetária de outubro foi registrado em ata a
surpresa com relação a índices mais elevados de inflação. Parece iminente
que o Copom irá retirar o “forward guidance”, que foi introduzido em agosto e
era uma sinalização de resiliência de taxas mais baixas de juros no próximo.
Retomado: a política monetária está sendo mantida em bases expansionista,
como forma de dirimir os impactos da grande crise. Frente a isso, o Copom vinha
sinalizando que manteria as taxas de juros baixas enquanto as expectativas
se mantivessem abaixo da meta de inflação; as expectativas de logo prazo
permanecem ancoradas e o regime fiscal apontasse para a sustentabilidade
da dívida pública. No entanto, as recentes projeções do Banco Central deixam
claro que a Selic a 2% é incompatível com o cumprimento da meta de inflação
para 2021. A elevação da taxa Selic para 2021 já está prevista nas estimativas
do Boletim Focus, e teria como desejo principal o diferencial de juros necessário
para conter a fuga de capitais bem como atrair mais moeda estrangeira e
assim conter a desvalorização do real e seus impactos inflacionários.
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Ainda como resquício da política monetária expansionista, o crédito tem sido
uma alavanca importante da política de tentativa de reaquecer a demanda
agregada. Isso se refletiu na redução da taxa de juros, como já vimos, e dos
compulsórios dos bancos comerciais, além de impactar a flexibilização das
normas de exigência regulatória e operar um aumento do crédito direcionado,
por meio de programas de garantia a empréstimos pelo Tesouro nacional.
O saldo total das operações de crédito atingiu a marca de 53,4% do PIB
em outubro, o que perfaz uma elevação de 6,4 pontos percentuais do PIB
em relação ao ano anterior. Além de expansão do crédito, as taxas de juros
médias do Sistema Financeiro Nacional para as novas concessões de crédito
permanecem estáveis desde julho. A queda mais expressiva está concentrada
na taxa para recursos livres, que foi de 37,4% em julho de 2019 para 26,5%
em outubro de 2020. Já a taxa para recursos direcionados apresentou queda,
mas em magnitude menor, saindo de 8,05% em julho de 2019 para 7,15% em
outubro de 2020. Por fim, nesse mesmo intervalo de tempo, a taxa média caiu
exatos 6 pontos percentuais, saindo de 24,67% para 18,7%.
Por fim, a política monetária deverá atuar sob forte pressão em 2021, é o que
sugerem os analistas. A inflação mais elevada e o montante de vencimentos
de títulos públicos no segundo trimestre de 2021 – mesmo que a custos mais
reduzidos – são duas fontes de preocupações para o Banco Central, que foram
sinalizadas em live no Jornal Valor Econômico. Segundo Alex Ribeiro, em sua
coluna no Jornal Valor Econômico, a pressão vem de dois lados: do mercado
e do FMI. O Fundo Monetário Internacional fez cálculos e sugeriu que seria
necessário levar a taxa de juros para perto de zero. Para o FMI, seria possível
cortar os juros abaixo dos atuais 2% ao ano, desde que não haja deterioração
adicional nas expectativas de inflação. No entanto, para a equipe econômica
brasileira a principal ancoragem para a inflação segue sendo a questão fiscal.
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DESIGUALDADE, MERCADO DE TRABALHO E
POLÍTICAS SOCIAIS
O principal destaque do mês de dezembro no referido tópico é o fim – na nossa
visão prematuro – do Auxílio Emergencial, em meio a segunda onda de contágios
e da ausência de um plano nacional de vacinação. Mesmo com sobra de R$
28,9 bilhões nos recursos liberados para o benefício, não há perspectiva de
prorrogação nem para o uso desse recurso para o pagamento de mais parcelas
em 2021. Segundo a equipe econômica, a extensão do auxílio não se justifica
uma vez que pandemia está em queda e a economia se recupera.
Dessa forma, a partir de 1º de janeiro, ao menos 40 milhões de pessoas
deixarão de receber o benefício. Segundo Datafolha, o auxílio emergencial é
a única renda de 36% dos que recebiam o benefício. Ainda de acordo com
a pesquisa, 75% dos beneficiários já reduziram a compra de alimentos; 55%
cortaram despesas com remédio; 57% diminuíram o consumo de água, luz
e gás enquanto 51% dos beneficiários deixaram de pagar contas da casa.
Outra rubrica de redução dos gatos foi no transporte, no qual 65% dos
beneficiários indicou redução e 27% declararam ter deixado de pagar escola
ou faculdade. Ou seja, a redução desses gastos não só atinge os direitos
humanos fundamentais quanto terão impactos no mercado interno, em função
de ampliarem a já resiliente contração da demanda agregada.
Os dados preliminares, que foram coletados apenas levando em consideração a
redução do benefício, já indicam que cerca de 7 milhões de pessoas retornaram
ao nível de pobreza, caracterizado pelo recebimento de até R$ 5,50 por dia. Esse
número ainda deve subir para 17 milhões após o fim completo do benefício. Esse
montante representará que 26,2% da população brasileira passará a viver em
situação de pobreza. Com isso, não iremos retomar a pobreza do padrão précrise, senão que elevá-la, uma vez que o mercado de trabalho sai mais deteriorado
dessa crise, justamente, nas ocupações da base da pirâmide social, que já vivem
uma linha tênue permanente entre ser ou não considerado pobre.
Será necessário que o PIB per capita cresça 7,1% em relação ao patamar
que foi observado no ano de 2019 para que a pobreza volte aos menores
patamares dá década, que foram atingidos em 2014. Já para zerar a linha
inferior de pobreza das pessoas que vivem com até US$ 1/dia, o crescimento
per capita necessário terá que ser de 16,3% e para que todas as famílias
tenham renda per capita acima dos US$ 5,50, o PIB teria que ter uma elevação
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de 60%. Esses dados fazem parte de um estudo do pesquisador Vinícios
Botelho e compõem o Boletim Macro de dezembro do Ibre/FGV. O cenário
é desalentador quando nos confrontamos com os dados que indicam que a
média anual do PIB de crescimento da última década (2011-2020) deverá
fechar em 0,6%, no agregado, com o PIB per capita ainda mais dirimido.
Medidas estruturais e céleres deverão entrar na pauta sob risco de vermos as
conquistas civilizatórias da última década se esvaírem rapidamente.
Outra pesquisa recente indica que a desigualdade deve se elevar, ainda mais,
em 2021. Todas as crises econômicas são – por natureza – concentradoras de
renda, e o Brasil tem a particularidade de ter ingressado nesse período ensejando
um comportamento de elevação constante dos índices de desigualdade, que
voltaram e permanecem em ascensão desde 2015. Caso sejam confirmadas as
projeções da Consultoria Tendência, no ano de 2021 apenas a chamada “classe
A” terá aumento de renda, principalmente pelo tipo de renda que aufere essa
classe e pelo tipo de posição na estrutura laboral, marcada por trabalhos que
puderam ser realizados de forma integral no modelo “Home Office”. A projeção
da Consultoria será que não apenas “o de cima sobe”, mas, sobretudo, “o de
baixo desce”. Mais de 930 mil famílias poderão passar a fazer parte dos extratos
de classe “D” e “E” no ano que se avizinha.
O auxílio emergencial, que poderia – se mantido – sanar parte dessa questão
secular, está suspenso. Uma Nota Técnica da Secretaria de Política Econômica
(SPE) identifica que quanto maior for a queda no isolamento social, maior será,
também, a queda no hiato salarial (diferença entre as rendas habitualmente
obtidas antes da chegada da pandemia e as efetivamente recebidas entre maio
e outubro, excluindo o Auxílio Emergencial). Pelo cálculo, a taxa de isolamento
social deve cair a 29% - mais 8% em relação ao nível de isolamento ainda
praticado no Brasil - para que a renda equivalente ao período pré-pandemia
volte a ser o habitualmente recebido. Isso justificaria, para a SPE, o fim da
necessidade da manutenção do Auxílio Emergencial. A Nota Técnica ainda
indica que as famílias estão recuperando sua capacidade de obter renda fora
do auxílio emergencial. “Quando comparado com o hiato registrado antes
da pandemia, constata-se que a situação atual se aproxima, rapidamente,
da observada em tempos de normalidade, em especial para os indivíduos
situados nas parcelas mais baixas da distribuição da renda.”
Por fim, a equipe econômica chegou a apresentar uma pesquisa do Banco
Central em que se constata que houve um impacto do auxílio emergencial na
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inflação dos mais pobres. O estudo indicou que o benefício elevou os preços
da cesta de alimentos de quem recebe entre um e três salários mínimos. O
levantamento apresentou como exemplo o preço dos cortes das carnes que
são mais consumidas pelas famílias de menor renda, apontando que o quilo
cresceu, na sua média, 20,12% entre abril e outubro. Já o restante das carnes,
intuindo que são consumidas pelas famílias de rendas mais elevadas, cresceu
apenas 12,13% no mesmo período. A constatação é que esse hiato deve-se a
pressão de demanda exercida pelo auxílio.
O FMI tem alertado que o fim prematuro das políticas de estímulo fiscal, entre
elas a principal – o auxílio emergencial – poderão prejudicar a recuperação da
economia. Isso é o que proferiu a diretora do FMI Kristalina Georgieva, ao se
referir, especificamente, ao auxílio. Nas palavras dela, “cortar essa corda de
salvamento pode ser perigoso (...) Este é o conselho que temos para os países
que têm espaço fiscal: use-o! Mire melhor do que no início da crise, mas use-o”. No
entanto, a mesma instituição que prega a continuidade do auxílio também sinaliza
a importância do cumprimento do teto, o que é uma contradição em termos.
O cenário de elevação da pobreza, queda da renda e aumento das desigualdades
tem como vilão não apenas o findar do Auxílio Emergencial, senão que a situação
estrutural e conjuntural do mercado de trabalho. Metade das negociações de
reajuste salariais o ano de 2020 ficaram abaixo da inflação, ou seja, acumulam
perdas reais. Enquanto isso, menos de 1 em cada 10 acordos conseguiu algum
ganho real, os demais apenas repuseram a inflação. Apenas a título de exemplo,
em 2012 – segundo do DIEESE – 94,5% das negociações salariais tiveram
ganho real, acima do índice agregado do INPC.
As incertezas da economia também fazem crescer a contratação de trabalhadores
temporários, que atingiu, no mês de outubro, a maior marca de contratações
desde o início da série histórica dos registros do Caged. Entre junho e outubro,
esse tipo de recrutamento de trabalhadores temporários cresceu 25%. Isso
representa uma taxa dez vezes maior do que a registrada no avanço do estoque
total de empregos formais nesse mesmo período, que foi de apenas 2,3%. O
cenário de incerteza faz com que as empresas tenham restrições a contratar
empregados que, posteriormente, serão mais caros de serem despedidos.
Outro segmento mais precarizado, que ganhou legalidade com a reforma
trabalhista e tem tido avanço nessa pandemia, é o trabalho intermitente. Entre
junho e outubro essa modalidade de contratação cresceu 18,4%. Ainda que
aumentando a sua participação, a modalidade de trabalho intermitente ainda
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representa uma parcela ínfima do estoque do emprego no mercado de trabalho.
Em outubro, a modalidade respondia por 0,5% do estoque total de trabalhadores
empregados. Além de serem um contingente pequeno, os intermitentes podem
ser os novos “informais com carteira”. 22% dos vínculos intermitentes não
geraram trabalho ou renda no ano de 2019, segundo Boletim do Dieese. Ao
final de 2019 a remuneração mensal média dos vínculos intermitentes foi de R$
637, o que equivalia a apenas 64% do valor do salário mínimo no ano.
A síntese do estudo do Dieese é, em primeiro lugar, que muitos desses
contratos passaram boa parte do ano “engavetados”, ou seja, sem gerar
trabalho e renda, na medida em que o vínculo só se torna ativo quando o
trabalhador é convocado, efetivamente, a exercer horas remunerados. Em
segundo lugar, os contatos que auferiram renda demostraram capacidade de
geração de renda abaixo do mínimo.
A característica do trabalho, vide a natureza dessa crise e a necessidade de
redução do contato social, acelerou algumas tendências que já se avizinhavam
no mercado de trabalho. No entanto, a falta de suporte aos trabalhadores em
home office é uma constante, como já apontamos no boletim passado. Segundo
uma pesquisa do Ibre/FGV, os gastos com internet, água, alimentação e energia
– que crescem substancialmente no verão – podem chegar a uma aumento de
25%. Esse conjunto de despesas representa 35% do orçamento familiar.
Por fim, do ponto de vista mais global do mercado de trabalho, o relaxamento
das medidas de restrição social e o retorno ao funcionamento de um conjunto de
setores produtivos tem feito surgir um cenário paradoxal: ao mesmo tempo em que
cresce o nível de pessoas ocupadas, ou seja, que crescem as vagas de trabalho,
também cresce a taxa de desocupação. Isso ocorre porque há um contingente
expressivo de trabalhadores desempregados que não vigoram nas estatísticas
oficiais, em função da metodologia adotada que contabiliza como desempregados
apenas aqueles que procuraram emprego na semana de referência da pesquisa.
Os mais afetados nessa crise foram os trabalhadores da base da pirâmide social,
em geral com menores salários e ocupando postos de menor qualificação. Os
trabalhadores formais não só tiveram maior êxito na manutenção dos seus
vínculos – o programa BEM é um exemplo de política pública nesse sentido
– quanto fazem parte do grupo que já tem recuperado o nível de emprego.
De julho a outubro foram criados aproximadamente 1,1, milhão de novos
empregos com carteira assinada.
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SETORES:
INDÚSTRIA:
A principal questão da indústria brasileira nos meses finais de 2020 foi, sem
dúvida, o fenômeno da escassez, do atraso nas entregas e o aumento do
seu preço das matérias primas. A desorganização dos fluxos internacionais
de comércio, causada pelas consequências da pandemia, fez com que 77%
das micro e pequenas indústrias de São Paulo sofressem com a falta de
matéria prima; 70% receberam insumos com atraso e 91% sofreram com os
preços mais elevados, esses são os dados de uma pesquisa encomendada
pelo Simpi-SP e realizada pelo Datafolha no final de novembro de 2020. As
pequenas empresas são as mais afetadas por desequilíbrios dessa natureza,
porque os fornecedores tendem a conceder preferência aos grandes pedidos,
que são feitos por empresas maiores.
Há diversas razões que podem nos conceder uma visão mais complexa desse
fenômeno. A primeira delas diz respeito ao aumento do preço das matérias primas
que tem cotação no mercado internacional, que aprofundaremos logo mais. A
segunda razão diz respeito a redução da oferta desses produtos, pela natureza da
pandemia que exigiu redução da produção pela necessidade de isolamento social
e a paralisia de setores não fundamentais durante a fase mais intensa do contágio.
A terceira razão é a desorganização global dos fluxos de comércio, que confere
maiores dificuldades às economias dependentes de importações e, por fim, o fato
de que várias empresas nacionais dos setores intermediários da cadeia produtiva
da indústria de transformação quebraram com a pandemia, o que também reduziu a
oferta doméstica. A quarta e última razão tem relação com a recuperação em “V” do
setor industrial, que está demandando muito mais componentes para a produção.
Quanto à elevação do custo das matérias primas, elementos como a restrição
da oferta de alguns insumos, somado com a desvalorização do real e o
aumento do preço internacional, resultaram em ajustes nos produtos da
indústria, principalmente nos materiais de construção. O índice Nacional de
Custos da Construção – INCC – aumentou 8,1% de janeiro a novembro. O
papel higiênico também está candidato a vilão da vez. Fabricantes brasileiros,
não só de papel higiênico mas de papéis para fins sanitários, em geral,
têm alertado para alta de custos de dois dígitos nos insumos necessários
a fabricação desses itens. Segundo a Abihpec (Associação Brasileira da
Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), os principais insumos
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utilizados tiveram forte elevação nesse ano, com destaque para a celulose,
aparas de papel, embalagens plásticas e de papelão, além da energia elétrica
e do GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) que é utilizado na secagem do papel.
No caso das embalagens plásticas, que tem sido uma reclamação geral, o
motivo da elevação do preço é tanto o custo da resina, que é atrelado ao dólar
e à cotação internacional do petróleo, quanto da redução da oferta em função
da paralisia produtiva como consequência da pandemia.
Além do preço elevado a escassez dos produtos também preocupa e – por
consequência – também retroalimenta a elevação do preço pelo descasamento
entre oferta e procura. Segundo reportagem do Jornal Valor Econômico, em
setembro passou a haver falta de itens como embalagens metálicas, caixas
de papelão e rótulos, e a situação chegou a um ponto crítico em novembro.
Até a exportação de alguns produtos ficou prejudicada com a ausência de
material de transporte. Além das embalagens, o aço foi uma das matérias
primas que também impactou vários setores. A dificuldade de obtenção desse
insumo afetou a produção de 56% das empresas do segmento de veículos
automóveis. Por fim, esse gargalo afetou segmentos importantes, como
o da infraestrutura. A falta dessas matérias primas, como já vimos, afeta a
produção, mas também os custos dos produtos, que tentarão ser repassados
para os produtos finais, impactando ainda mais na inflação.
Assim, como já nos referimos no tópico sobre política monetária, na ocasião
da análise da inflação ao produtor, esses fabricantes também se queixam da
resistência imprimida pelos supermercados em aceitarem o reajuste do preço
dos produtos, espremendo as margens de lucro dos produtores.
Em síntese, a indústria vem apresentando sinais de recuperação acelerada e
enfrentando problemas que são típicos de uma economia aquecida, como a
dificuldade de obter insumos. Segundo o indicador de Confiança na Industria
de Transformação, calculado pelo Ibre/FGV, a recuperação surpreendente
do setor parece derivar de uma combinação de mudança de preferência dos
consumidores – que direcionaram para bens parte dos gastos antes dispendido
em serviços – e pela sustentação da demanda por produtos essenciais, como
alimentícios e farmacêuticos. Pelo lado da oferta, como já analisamos na
primeira parte desse Boletim, o setor industrial – influenciado principalmente
pela indústria de transformação – teve protagonismo no crescimento do PIB
do 3º trimestre. O setor cresceu 14,8% e, com isso, já compensou a contração
que marcou a indústria no 2º, que foi de -13,8%.
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Segundo a Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) feita
pelo Ipea, a atividade industrial se manteve em expansão no início do quarto
trimestre, registrando alta de 1,1% em outubro com relação a setembro, já com
ajuste sazonal. Com esse resultado, a indústria chega a sexta variação positiva
seguida na margem, embora o indicador venha apresentando desaceleração
desde julho. As sondagens do Ibre/FGV também confirmam que há sinais de
desaceleração do setor industrial, o que coloca novos desafios a 2021.

FINANCEIRO:
O mercado financeiro doméstico tem surpreendido positivamente, mostrando
forte dinamismo no findar de 2020. A taxa de câmbio se apreciou, a Bolsa de
Valores vem registrando recuperação forte desde novembro e há uma queda
nas taxas de juros de mercados em diversos indicadores, como na estrutura
a termo das taxas de juros nominal, obtida do mercado secundário de títulos
públicos federais, nos contratos de DI Futuro e nos leilões primários do
Tesouro Nacional. Segundo o Ipea, uma das razões para essa performance
exitosa é a demanda internacional em alta por ativos de maior risco nos
países emergentes. A perspectivas de resiliência dos juros internacionais
em patamares baixos faz crescer o apetite por ativos de maior risco, o que
é potencializado por um melhor humor dos mercados com a expectativa da
vacina e do retorno a normalidade.
A Bolsa de Valores zerou as perdas acumuladas do ano e superou os 116
mil pontos no fim do ano. Desde o pior momento em 2020 da Bolsa, que foi
registrado no dia 23 de março com a maior do Ibovespa acumulando 63.570
pontos, o índice já subiu 82,7%.
O Setor Financeiro Nacional ainda teria o mérito de ter atuado como um “muro de
contenção” segundo apregoou a Febraban, com concessão de R$ 2,9 trilhões
de crédito desde o início de março. Essa referência veio como uma forma
de resposta as diversas críticas de que o sistema financeiro, especialmente
o privado, teria empossado parte importante da liquidez concedida pelo BC,
além de elevado os juros ao crédito à pessoa física e jurídica.
Em live do Jornal Valor Econômico, o Economista-Chefe do Banco Itaú, Mario
Mesquita, avalia que o momento positivo não se trata de uma bolha, e tem
bases de sustentação. Elementos como as sinalizações recorrentes do FED
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de que as taxas de juros não irão subir no médio prazo e com as taxas de juros
do Banco Central Europeu (BCE) negativas, injetam ainda mais estímulos ao
setor financeiro dos países emergentes, que são procurados por investidores
que tem apetite por retornos mais elevados.

COMÉRCIO E SERVIÇOS
A Pesquisa Mensal de Comércio (PMC/IBGE) apresentou crescimento de 0,9%
no mês de outubro, sendo o sexto mês de alta. No acumulado do ano, a receita
nominal teve um crescimento de 4,9% e o volume de vendas ficou em 0,9%
no varejo restrito. No ampliado, a receita acumulada do ano foi de 1,3% e no
volume de vendas, que incluiu veículos, motos, pelas e material de construção
de -2,6%. Sete das oito atividades analisadas demonstraram crescimento:
Tecidos, Vestuário e Calçados (6,6%); Equipamentos e material para escritório,
informática e comunicação (3,7%); Artigos Farmacêuticos, médicos, ortopédicos,
de perfumaria e cosméticos (2,3%); Outros artigos de uso pessoal e doméstico
(1,9%); Combustíveis e lubrificantes (1,1%) e Hipermercados, supermercados,
produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,6%). Houve recuo apenas nas vendas
no setor de Móveis e eletrodomésticos (-1,1%).
O comércio varejista, que apresentou variações positivas na comparação mês a
mês desde maio parece ter estacionado. Ainda que apresentando crescimento
positivo, destaca-se a forte desaceleração no ritmo de crescimento. As
incertezas, o mercado de trabalho deteriorado e, principalmente, a queda do
valor do Auxílio Emergencial concorrem para explicar esse comportamento.
Em função desses mesmos elementos trazidos a cima e somado com as
restrições em função da segunda onda, o Varejo teve o pior natal desde a
última recessão de 2015-2016, quando a recessão fez o setor encolher 7%. O
Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) mostrou queda de 1,8% nas vendas em
lojas físicas e no comércio eletrônico no período entre 19 e 25 de dezembro,
em relação ao mesmo período do ano de 2019.
Os serviços, que é o setor mais prejudicado pela natureza da pandemia,
embora esteja se recuperando, ainda acumula perdas expressivas no
cômputo do ano. A receita de serviços, de acordo com a Pesquisa Mensal
de Serviços, avançou 1,7% entre setembro e outubro. Assim, mesmo que
permaneça estagnado nos últimos dois meses do ano, o setor de serviços
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já tem contratado um crescimento de 4,1% para o quarto trimestre. Quatro
das cinco atividades computadas tiveram crescimento, sendo o Serviços
de informação e Comunicação (2,6%); Transporte, serviços auxiliares aos
transportes e correios (1,5%); Serviços prestados às famílias (4, 6%) e Serviços
profissionais, administrativos e complementares (0,8%). O único resultado
negativo foi o “outros setores” (-3,5%) onde estão concentrados os serviços
prestados as famílias. Em que pese essa performance pontualmente positiva,
o setor ainda está 6,1% abaixo do registrado em fevereiro, último mês antes
do fechamento das atividades.
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