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CRESCIMENTO ECONÔMICO, SETOR EXTERNO E CÂMBIO
Recentemente fomos surpreendidos com uma “Carta de Economista” em tom de
verdadeiro “manifesto” em favor da generalização da vacinação como forma mais
eficiente, justa e barata, de conter a propagação do Novo Coronavírus e restaurar as
condições para a retomada do crescimento econômico. É nesse ponto que gostaríamos
de nos somar e fazer coro aos nossos pares: não há possibilidade alguma de retorno à
normalidade econômica na ausência de um processo coordenado e célere de vacinação
em massa. A dicotomia apregoada desde o início da crise sanitária entre “salvar vidas e
salvar a economia” tem aspecto fundamentalmente falacioso. Em primeiro lugar porque
a perda de vidas – além, e sobretudo, do aspecto subjetivo – incorre em elevados custos
econômicos no que tange a contração da renda e a queda na produtividade média,
uma vez que a letalidade é maior nas pessoas mais velhas, justamente aquelas que
adquiriram maiores experiências profissionais. Como bem frisou Persio Arida, citando
Nelson Rodrigues, “Não se improvisa uma derrota... ainda mais uma desse tamanho”
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POLÍTICA FISCAL
Tal como a indefinição do presidente em seu posicionamento sobre vacinas e
máscaras, a postura titubeante com relação ao papel do governo nessa crise produz
ainda mais prejuízos e incertezas. O cenário fiscal brasileiro exige cautela, nossos
gastos acumulados em 12 meses superam as receitas para um mesmo período desde
o final de 2014. Em janeiro desse ano o déficit acumulado em 12 meses somou 10%
do PIB e espera-se que esse valor atinja R$ 241 bilhões ao final do ano. A boca de
jacaré ao final do gráfico mostra a magnitude do esforço fiscal feito no enfrentamento
à pandemia, mas isso ainda é insuficiente. Até o dia 23 de Março, haviam passado 64
dias desde que Mônica Calazans recebeu a primeira dose aplicada no Brasil. Até então
12,351 milhões de pessoas haviam sido vacinadas, o que representa um ritmo que
exigiria mais 972 dias para vacinar o restante da população. É diante desse cenário
que o governo se nega a aumentar o valor do auxílio.
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POLÍTICA MONETÁRIA
Tratamos tanto da controversa decisão tomada no dia 17 de Março pelo Conselho de
Política Monetária (Copom) de aumentar a taxa Selic de 2.00% para 2.75% ao ano, bem
como sinalizar a perspectiva de que se inicia um período de alta na taxa básica, fato
esse que não ocorria desde 2016. Ademais, discutiremos os motivos apresentados
pelo Copom para tal decisão e os principais argumentos daqueles que pressionavam por
essa alta. Por outro lado, também analisamos os principais argumentos daqueles que têm
criticado sistematicamente essa elevação, sobretudo num momento de grande catatonia da
atividade econômica.  O aumento de juros afeta a inflação por dois mecanismos. Por um
lado, ao se aumentar os juros, se reduz a demanda agregada da economia. Por outro, a
subida dos juros aqui aumenta o diferencial entre os juros internos e os juros internacionais,
o que atrai capitais de curto-prazo que, mesmo altamente voláteis, acabam por liderar um
movimento de apreciação da moeda brasileira, o que por sua vez, faz com que os preços em
reais de tradables - incluídos aqui as commodities - caiam. O primeiro mecanismo apontado
por si só não seria capaz de reduzir os principais preços responsáveis pela inflação, pois a
elevação do preço das commodities é um fator que tem atuado pelo lado dos custos. Já o
segundo fator certamente tem a possibilidade de impedir uma desvalorização mais drástica
do câmbio. Nesse campo, o debate se concentra sobretudo na velocidade de ajuste altista
da taxa básica.  
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SETORES:
A queda e a retomada nos setores da economia se diferem do padrão nas
últimas nove crise enfrentadas pela economia brasileira de movimentos de
baixa e alta puxados, sobretudo, pela atividade industrial. A indústria teria
maior demora também em se recuperar, já o setor de serviços cumprira um
papel estabilizador – menor queda e mais rápida recuperação. No caso da
atual crise, os sinais estão trocados. Estudo do Ibre/FGV aponta que, apesar
da brusca queda, em 7 meses o PIB já havia recuperado 87% das perdas.
Setorialmente, a indústria e o comércio já haviam superado o patamar précrise, com recuperações de 122% e 112%, respectivamente. Os serviços,
por seu turno, haviam recuperado apenas 84%. Em comparação com
crises anteriores, a pesquisa aponta que a recuperação vai na contramão
de outras crises observadas: o PIB, na mediana das crises anteriores,
havia se recuperado apenas 48%, a indústria 22% e o comércio 16%. Os
serviços, em contraste, cujo papel geralmente era estabilizador, apresentou
mediana de recuperação após o mesmo tempo de 128%. Ou seja, a
economia apresentou maior vigor na recuperação, contudo, a composição
do combustível para a arrancada foi diferente do que conhecemos.
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MERCADO DE TRABALHO, DESIGUALDADES E POLÍTICAS SOCIAIS
A taxa de desemprego, uma medida usualmente utilizada para mensurar
o grau de deterioração do mercado de trabalho, precisa ser repensada
nesse momento. Isso porque, só é considerado desempregado – seguindo
a metodologia internacional – aqueles trabalhadores que não exerceram
atividades remuneradas na semana de referência da pesquisa nem
procuraram trabalho. Em momentos de pandemia, como o atual – com
restrições legais e/ou voluntárias a mobilidade social – a procura por
trabalho arrefece, embora cresça a proporção de pessoas que deixaram a
força de trabalho. Dessa forma, em função das restrições à interação social
e a própria dinâmica deteriorada do atual mercado de trabalho, a procura
por trabalho deixa de ser o melhor indicador. Nível de ocupação e pessoas
fora da força de trabalho oferecerem melhores pistas para uma avaliação
mais global do fenômeno em questão.
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CRESCIMENTO ECONÔMICO, SETOR EXTERNO E
CÂMBIO
Retomada da economia e vacina: faces de uma mesma moeda.
Recentemente fomos surpreendidos com uma “Carta de Economista” em tom
de verdadeiro “manifesto” em favor da generalização da vacinação como forma
mais eficiente, justa e barata, de conter a propagação do Novo Coronavírus e
restaurar as condições para a retomada do crescimento econômico. É nesse
ponto que gostaríamos de nos somar e fazer coro aos nossos pares: não há
possibilidade alguma de retorno à normalidade econômica na ausência de um
processo coordenado e célere de vacinação em massa.
A dicotomia apregoada desde o início da crise sanitária entre “salvar vidas
e salvar a economia” tem aspecto fundamentalmente falacioso. Em primeiro
lugar porque a perda de vidas – além, e sobretudo, do aspecto subjetivo –
incorre em elevados custos econômicos no que tange a contração da renda
e a queda na produtividade média, uma vez que a letalidade é maior nas
pessoas mais velhas, justamente aquelas que adquiriram maiores experiências
profissionais. Como bem frisou Persio Arida, citando Nelson Rodrigues, “Não
se improvisa uma derrota... ainda mais uma desse tamanho”.
Além disso, quanto mais lento for o processo de vacinação e quanto mais
cambaleantes e descoordenadas forem as medidas de isolamento, mais
as restrições legais e/ou voluntárias à livre mobilidade seguirá em curso,
comprometendo – sobretudo – o setor de serviços, que amarga em situação
calamitosa. Dessa forma, quanto menos salvarmos vida, maior será o impacto
econômico. A perda de tração no PIB é positivamente correlacionada com
a necessidade de paralisia dos setores não essenciais, comprometendo o
rendimento dos trabalhadores informais, conta própria e dos micro e pequenos
empresários, que dependem – fundamentalmente – dos seus rendimentos
para o capital de giro. Segundo estimativas feitas pela IFI (Instituição Fiscal
Independente), um mês de isolamento retiraria 1,0 ponto percentual do
crescimento do PIB. Com isso reafirmamos que é necessário esse isolamento,
no entanto, se não bem coordenado e em sintonia com a vacinação, esse 1
ponto tenderá a multiplicar-se por vários.
Não é possível apregoar o isolamento sem uma política efetiva de transferência
de renda. O auxílio emergencial, nesse sentido, é condição sine qua non de
garantia da sobrevivência na ausência de rendimentos do trabalho e no próprio
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estímulo ao crescimento, na medida em que essa alavanca fiscal, pelo efeito
multiplicador, tende a exercer forte efeito positivo no PIB.
Medidas como uma campanha oficial pelo uso correto de máscaras, distanciamento
social, higiene das mãos, vacinas e tantas outras, seriam mais baratas do que
o gasto com superlotação de hospitais e com o próprio auxílio emergencial.
Portanto, a estratégia troncha e negacionista de não coordenação de esforços
e sem um plano de vacinação de médio e longo prazo custarão vidas e custará
caro a economia nacional, principalmente pela necessidade de incorrer em mais
endividamento público, tanto pelas políticas de transferência de renda – pelo lado
dos gastos – quanto de queda na arrecadação – pelo lado das receitas.
O recrudescimento da pandemia levou o Banco Central a reduzir, mais uma vez, a
projeção para o crescimento econômico de 2021. Há uma correlação positiva clara
na experiência internacional entre países que melhor controlaram a propagação
do vírus e avançaram na vacinação e taxas mais expressivas de crescimento do
Produto. Enquanto as demais economias se recuperam, com atenção à própria
economia estadunidense nos últimos meses, a economia vai amargar uma
provável recessão técnica no primeiro semestre. A mediana das projeções do
Boletim Focus de 26 de março para o primeiro trimestre é de –0,66%.
Em documento elaborado pela Secretaria de Política Econômica do Ministério
da Economia, no entanto, figura de forma secundarizada a temática da
vacinação e dos estímulos fiscais. Muito mais protagonismo é creditado às
reformas estruturais como transformações necessárias para a retomada do
crescimento econômico, nas palavras do próprio documento “O caminho para o
maior crescimento econômico passa pela continuidade da agenda de reformas
estruturais e políticas de consolidação fiscal.” Ainda em conformidade com o
relatório, avalia-se que a consolidação fiscal é o caminho para a manutenção
de um melhor ambiente de negócios propício ao investimento, que deverá
liderar a recuperação econômica. Além disso, a consolidação fiscal – segundo
apregoa o documento – é a ancora da estabilidade da inflação e do risco-país
minorado. Assim, conflui o documento “reformas pró-mercado vão dinamizar
o crescimento de longo prazo da economia brasileira.”
O Banco central reduziu a projeção de crescimento econômico de 3,8% para
3,6%, segundo consta no Relatório Trimestral de inflação (RTI) divulgado no
dia 25 de março. Duas questões merecem destaque: a primeira é o recuo de 3,8
para 2,8% de crescimento para o já cambaleante setor de serviços, e a segunda
é a projeção que corrigiu para baixo o consumo do governo, passando de 3,1
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para 1,2% no ano. O Ministério da Economia sugere indicadores mais positivos
para 2021, apontando o prosseguimento do movimento de recuperação da
atividade econômica. No que tange a Agropecuária, a estimativa de safra
(LSPA/IBGE) é da ordem dos 263,1 milhões de toneladas, o que perfaz um
crescimento de 3,5% ante ao de 2020. Com isso, o Brasil bateria seu recorde
anual de safra agrícola. No entanto, em que pese a safra, o mesmo movimento
que enseja o boom da agropecuária enseja a fome em território nacional. O
elevado preço das commodities no mercado internacional e o real depreciado
em relação ao dólar encarecem ainda mais a cesta básica. Na cidade de
São Paulo o valor da cesta básica calculada pelo Dieese aumentou em 23%
comparando fevereiro último com mesmo mês de 2020, enquanto a inflação
acumulada no período foi de 5,46%.
O Ministério da Economia, em nota de Política Macroeconômica, ressalta os
números positivos da indústria, que – a partir dos resultados apurados em
janeiro – denotam a continuidade da recuperação, com alta de 0,4% ante
ao mês anterior, feitos os ajustes sazonais. O destaque ficou com o setor de
“Bens de Capital” com elevação de 4,5%.
Na esteira desse debate sobre as possibilidades de retomada da atividade
econômica, preocupa o aviso do Banco Central de que irá seguir elevando
a taxa básica de juros, à revelia das projeções baixistas para o crescimento.
Além de jogar ainda mais água fria nas possibilidades de crescimento real, a
alta de 0,75 pontos percentuais na taxa Selic ainda pode levar a um aumento
de R$ 25 bilhões no custo da dívida pública no curto prazo.
Com relação ao dólar, a depreciação da taxa de câmbio tem se acentuado
nesses meses e, até o momento, a taxa de câmbio brasileira não tem
dado respostas ao enfraquecimento do dólar. A moeda brasileira não está
convergindo com as demais moedas dos países emergentes, visto pela
evolução do “dólar index”, calculado pela Intercontinental Exchange (ICE).
Nem mesmo a valorização do preço das commodities tem sido suficiente para
que a entrada de moeda estrangeira freie o movimento de desvalorização do
real. Espera-se que a subida dos juros equalize os diferenciais internacionais
de juros e estimule o ingresso de mais divisas no Brasil.
Por fim, no que tange as contas externas, a Conta Corrente brasileira caminha
para seu primeiro superávit desde o ano de 2007. O déficit na Conta Corrente
- posição estrutural dos países emergentes – caiu para apenas 0,48% do PIB
em fevereiro. O motivo, no entanto, não é sintomático de uma modificação
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estrutural da economia brasileira, senão que o atestado da nossa fragilidade.
O ajuste nas contas externas equivale a 2,5 pontos percentuais do PIB
em apenas um ano, mas deve-se, sobretudo, ao fechamento do turismo
internacional aos brasileiros e à forte desaceleração da economia, que foi
responsável por não somente reduzir drasticamente as importações, mas
também os lucros e remessas de resultados das empresas multinacional que
atuam no território brasileiro.
O déficit em fevereiro, na Conta Corrente somou US$ 2, 326 bilhões. Ainda
que seja negativo, o que apontamos aqui é que esse déficit é deveras distinto
e menor do que o acumulado de US$ 4,662 bilhões do observado no mesmo
mês em comparação com o ano de 2020.
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POLÍTICA FISCAL:
A adesão do presidente ao ideário liberal sempre esteve sob dúvidas. Desde
2018 analistas indicam como sua união com Paulo Guedes deveria ser lida
mais como conveniência do que convicção. Ainda assim, foi dado o benefício
da dúvida ao novo governante. Em um primeiro momento chegou a aparecer
que sairia vitorioso quem tivesse apostado na mudança de postura do exdeputado federal: foi aprovada a reforma da previdência, o governo propôs
uma nova rodada de reformas trabalhistas e o agora ministro Paulo Guedes
prometia a todo instante novas reformas e privatizações. Com o tempo essa
primeira impressão foi se esvaindo, até que a pandemia tornou a tarefa de
colocar o Estado como inimigo do crescimento impossível, afinal, só restava
o setor público para coordenar ações e reduzir danos. Assim, os funcionários
da ala liberal do governo deixaram seus cargos um a um, por fim, a demissão
de Castello-Branco do comando da Petrobrás marcou um despertar tardio de
parte da imprensa para o abandono da agenda liberal pelo governo.
Contudo, como não é recomendável para qualquer incumbente abandonar
a coalizão responsável por sua eleição, é sempre preciso reafirmar os
compromissos de campanha. Nesse sentido, a agenda fiscal e o ajuste das
contas públicas está no centro do debate do setor empresarial que embarcou
com o governo, fosse na esteira de Guedes, ou não. Acontece que as últimas
semanas talvez tenham sido, também, as últimas oportunidades de aprovar
reformas substanciais e elas mostraram um executivo bastante atento às
bases eleitorais, mas com ouvidos moucos para a pauta do mercado. No caso
da Emenda Constitucional 109/21, a PEC Emergencial, a desidratação da
proposta original foi generalizada e dentre as várias reformas anunciadas pelo
governo, apenas a do RH do Estado ainda tem chances de ver a luz do dia
ainda nesse mandato - segundo têm afirmado Arthur Lira (PP-AL). A reforma
tributária, por sua vez, parece ter ido para o vinagre com a aproximação do
cenário eleitoral.
No caso da PEC Emergencial é interessante notar que sua primeira versão
apresentava a parte crucial dos mantras de Paulo Guedes desde que chegou
a Brasilía. Tratava-se de encaminhar o segundo D da tríade DesindexarDesvincular-Desobrigar eliminando o piso de gasto para saúde e educação.
Como a PEC misturava questões de médio e longo prazo como essa, com
questões urgentes como a liberação do crédito para pagamento do Auxílio
Emergencial de 2021, o Senado rapidamente mostrou oposição à proposta.
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Buscando negociar, o governo propôs a unificação dos pisos, novamente não
teve sucesso e o trecho foi eliminado. A proposta inicial também incluía um
regime diferenciado para momentos de crise orçamentária com a possibilidade
de redução da jornada de trabalho e dos salários do funcionalismo e a
interrupção da progressão das carreiras. Com ambas as medidas previa-se
uma economia da União na ordem de R$ 65,1 bilhões em 10 anos. Nada disso
foi aprovado no texto final e a economia de recursos prevista para o mesmo
período será 19% desse valor.
Fosse a desobrigação do presidente com a pauta liberal completa, ao menos
seria possível traçarmos uma política condizente com o momento pandêmico,
dando respostas à crise na magnitude em que ela demanda. Nos Estados
Unidos, por exemplo, já está sendo discutido um segundo pacote da gestão
Biden com foco na transição energética e no valor de US$ 3 trilhões. Após um
ano de déficit primário de 15% do PIB, projeta-se que o país vá incorrer em
outro déficit de 10% em 2021, enfim, trata-se de esforços de guerra. Apesar
das mortes, em número seis vezes maior do que na Guerra do Paraguai,
nosso governo não parece agir sob emergência, nem tampouco dimensionar
o tamanho do buraco. A provisão de recursos para o Auxílio Emergencial
de 2021 é limitada a R$ 45 bilhões, incluindo os custos administrativos da
verificação de cadastros pelo DataPrev e a gestão dos pagamentos pela
Caixa. O montante é equivalente a um sétimo do que foi pago no ano passado,
sendo que o benefício atingirá o valor de R$ 375 apenas para 9,6 milhões de
famílias, enquanto para a maior parte (20 milhões) o valor será de apenas R$
150, um quarto do benefício inicial pago em 2020.
Não bastasse a insuficiência na resposta, o governo ainda acrescentou à
EC uma nova estrutura de regra fiscal, tornando ainda mais complexa a
relação com as outras já existentes (Lei de Responsabilidade Fiscal, Regra
de Ouro e Teto). Agora a União terá gatilhos automáticos de ajuste da
despesa, principalmente sobre a folha de salários, toda vez que a despesa
obrigatória atingir 95% da despesa corrente. É interessante observar que,
apesar dos gatilhos serem severos, como no caso do congelamento de
salários, a Instituição Fiscal Independente (IFI) projeta que esse limite
será atingido apenas em 2025, sem afetar o atual governo. Além disso,
também identificam que é provável um rompimento do Teto antes mesmo
do gatilho ser acionado, ou seja, provável que funcione como uma regra
“para inglês ver”.
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Tal como a indefinição do presidente em seu posicionamento sobre vacinas
e máscaras, a postura titubeante com relação ao papel do governo nessa
crise produz ainda mais prejuízos e incertezas. Como pode ser visto na
Figura 1, o cenário fiscal brasileiro exige cautela, nossos gastos acumulados
em 12 meses superam as receitas para um mesmo período desde o final de
2014. Em janeiro desse ano o déficit acumulado em 12 meses somou 10%
do PIB e espera-se que esse valor atinja R$ 241 bilhões ao final do ano.
A boca de jacaré ao final do gráfico mostra a magnitude do esforço fiscal
feito no enfrentamento à pandemia, mas isso ainda é insuficiente. Até o dia
23 de Março, haviam passado 64 dias desde que Mônica Calazans recebeu
a primeira dose aplicada no Brasil. Até então 12,351 milhões de pessoas
haviam sido vacinadas, o que representa um ritmo que exigiria mais 972 dias
para vacinar o restante da população. É diante desse cenário que o governo
se nega a aumentar o valor do auxílio.
Figura 1 - Receitas e despesas acumuladas em 12 meses em valores de
fevereiro de 2021

Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração própria.

A indefinição do governo se torna ainda mais problemática quando reparamos
em seu casuísmo eleitoral para definição de novos gastos. No intervalo de
poucos dias vimos o Executivo federal autorizar ao menos três aumentos
de gastos, com apenas um deles definindo novas receitas. O primeiro foi a
isenção do PIS/Cofins sobre óleo diesel e gás de cozinha, dois temas sensíveis
ao governo, que acarretaram em um custo fiscal próximo de R$ 3,6 bilhões.
Nesse caso houve compensação na mesma medida provisória (MP nº 1034)
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com aumento da Contribuição Social sobre Lucros Líquidos para instituições
financeiras até o fim do ano. A segunda medida consistiu no perdão de dívidas
tributárias de igrejas no valor de R$ 1,4 bilhões em três anos, algo aprovado
através da derrubada de um veto presidencial pelo Congresso com o aval
do Presidente - novamente, um veto para alguém ver, não o Orçamento. Por
fim, houve também a aprovação do reconhecimento como deficiente físico
pessoas monoculares - cegas de um único olho - conforme projeto defendido
por Michelle Bolsonaro ao custo de R$ 5 bilhões ao ano. Tudo isso sem
contar a pressão crescente por mais um Refis, que guardaria a marca de 41ª
renegociação desde o ano 2000.
Diante desse cenário de indeterminação por parte do Executivo, nem a esperança
liberal de início de mandato, muito menos a resposta à pandemia podem ser
satisfeitas. Um momento no qual a ação do governo federal era a única capaz
de promover a coordenação dos entes subnacionais e prover recursos em
montante suficiente para enfrentar a crise, assistimos a um governo errático em
projeto e firme em beneficiar seus aliados mais próximos. Tamanha indefinição
é e continuará sendo insuficiente para propor saídas aos nossos problemas,
sejam eles a necessária transição energética, ou até mesmo a trajetória de
nossa dívida que deve atingir 92,7% do PIB ao final do ano.
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POLÍTICA MONETÁRIA
Nosso boletim de Política Monetária de Março/21 trata tanto da
controversa decisão tomada no dia 17 de Março pelo Conselho de Política
Monetária (Copom) de aumentar a taxa Selic de 2.00% para 2.75% ao
ano, bem como sinalizar a perspectiva de que se inicia um período de alta na
taxa básica, fato esse que não ocorria desde 2016. Ademais, discutiremos os
motivos apresentados pelo Copom para tal decisão e os principais argumentos
daqueles que pressionavam por essa alta. Por outro lado, também analisamos
os principais argumentos daqueles que têm criticado sistematicamente
essa elevação, sobretudo num momento de grande catatonia da atividade
econômica.  
Em seu comunicado oficial sobre a 237ª Reunião, o Copom aponta para
alguns fatores que atualizam seu cenário base. Em primeiro lugar, o
comitê acredita que os estímulos monetários e fiscais nas economias
centrais tendem a persistir. Sobre a economia brasileira, aponta-se que os
números de atividade do 4º trimestre de 2020 expressam uma retomada
consistente, embora não reflitam a nova situação da pandemia no Brasil,
o que indica ainda um nível de incerteza “acima do usual” quanto ao
crescimento brasileiro. Ainda, o comitê reafirma o que já vinha apontando
em publicações anteriores, isto é, embora os choques altistas nos preços
das commodities que têm elevado as projeções de inflação tem se mostrado
mais persistentes do que o inicialmente interpretado, acredita-se que este
seja um fator temporário.  
Nesse sentido, o comunicado afirma também que “as medidas de inflação
subjacentes apresentam-se acima do intervalo compatível com o cumprimento
da meta para a inflação”. Não obstante, o Copom sublinha que em seu cenário
básico permanecem fatores que apontam para as duas direções - a alta e a
baixa. Ou seja, o agravamento da pandemia pode atrasar o processo de
recuperação econômica e, portanto, permitir um arrefecimento da inflação,
ao mesmo tempo em que a possibilidade de deterioração das contas públicas
dada a continuidade de estímulos fiscais, pode sinalizar no balanço de riscos
para uma necessidade de alta da taxa básica. Assim, o comitê avalia que esses
fatores refletem um cenário de “maior variância para a inflação prospectiva”. O
comitê optou, dessa forma, por iniciar “um processo de normalização parcial,
reduzindo o grau extraordinário do estímulo monetário”.  
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Como argumenta o economista José Júlio Senna em publicação no Blog
do IBRE, a justificativa para uma elevação da taxa básica passa por uma
análise dos indicadores de preços. Ao se observar os dados do IPA (Índice
de Preços ao Produtor Amplo) por estágios de processamento, é perceptível
a dificuldade de repasse ao longo da cadeia produtiva do aumento de custos
aos preços de bens finais, o que pode indicar uma acomodação futura que
pressiona os índices de inflação. O Relatório de Março do IGP-M, nos traz que
em relação ao IPA a taxa de crescimento dos preços acumulada em 12 meses
de Bens Finais, Intermediários e Matérias-Primas Brutas é respectivamente
de 20.64%, 35.70% e de 73.10%.  
O IGP-M referente ao 2º Decêndio de Março registrou aumento de 2.98%
frente a 2.29% no mês anterior. Como principais influências positivas no
índice, o relatório aponta para o aumento nos preços de combustíveis como
a gasolina, o óleo diesel e o etanol, bem como de commodities minerais,
tanto através do IPA (Índice ao Produtor Amplo) pelo Minério de Ferro, como
pelo aumento de preços de produtos que são constituídos por minerais
pelo lado dos custos em outros componentes do índice - por exemplo, o
preço de tubos e conexões de ferro e aço no INCC (Índice Nacional da
Construção Civil).  
Assim, dadas as perspectivas inflacionárias, muitos economistas de distintas
matrizes teóricas desde antes da reunião do Copom têm defendido a
necessidade de aumento da taxa básica de juros, entretanto neste grupo,
além de diferentes justificativas apresentadas, não há consenso quanto à
velocidade de subida da taxa básica. Não obstante, há ainda aqueles que
preocupados com a depressão econômica, advogaram pela manutenção do
nível de 2.00%  a.a..  
Entre os que defendem a necessidade de subida da taxa básica, o argumento
principal é citado: o de que as expectativas de inflação se elevaram, fazendo
com que o cumprimento da meta de inflação esteja em risco. Como vimos
acima, a inflação de fato é um problema a ser contido, ainda mais quando
sua incidência corrói sobretudo a renda daqueles que vivem pela refeição
seguinte.  
O aumento de juros afeta a inflação por dois mecanismos. Por um lado,
ao se aumentar os juros, se reduz a demanda agregada da economia.
Por outro, a subida dos juros aqui aumenta o diferencial entre os juros
internos e os juros internacionais, o que atrai capitais de curto-prazo
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que, mesmo altamente voláteis, acabam por liderar um movimento de
apreciação da moeda brasileira, o que por sua vez, faz com que os preços
em reais de tradables - incluídos aqui as commodities - caiam. O primeiro
mecanismo apontado por si só não seria capaz de reduzir os principais preços
responsáveis pela inflação, pois a elevação do preço das commodities é um
fator que tem atuado pelo lado dos custos. Já o segundo fator certamente
tem a possibilidade de impedir uma desvalorização mais drástica do
câmbio. Nesse campo, o debate se concentra sobretudo na velocidade de
ajuste altista da taxa básica.  
Assim, existem aqueles que advogam por uma subida mais célere e aqueles
que olham com mais preocupação para as perdas em termos de atividade
econômica. Para o primeiro grupo, um rápido ajuste e uma sinalização
mais dura do Copom são importantes de forma a ancorar as expectativas
inflacionárias. Quando os detentores da dívida pública brasileira olham para
o futuro e enxergam que os juros pagos não cobrem a inflação, ou seja, que
há um processo de redução patrimonial, pode-se desencadear uma corrida
para outros ativos, seja para ativos fora do país ou para ativos reais. Para
o segundo grupo, o argumento passa – basicamente - pela ideia de que a
demanda está ainda muito fraca, o que pode se agravar com uma rápida alta
da taxa básica. Nesse sentido, para estes, o melhor seria ter cautela e subir
lentamente a taxa básica.
Assim, como aponta José Júlio Senna, embora a Autoridade Monetária
deva ser independente não só de governos, mas também do mercado,
nem sempre é sábio contrariar frontalmente este último. Outrossim, o
jornalista Alex Ribeiro em matéria no Valor Econômico   nos apresenta
uma interessante diferenciação entre as duas visões, apontando que
uma subida mais lenta dos juros reflete uma visão de maior cuidado que
o Copom deve ter, pois diferentemente de operadores de mercado que
defendem uma subida mais rápida, o BC não pode simplesmente contornar
um erro fechando uma posição.
Entre aqueles que defendiam, por enquanto, uma manutenção dos juros a
2.00%, o argumento principal passa, para além da perspectiva de recessão,
pela ideia de que uma subida dos juros agora pouco ou nada influirá na
inflação, uma vez que essa advém pelo lado dos custos. Para além disso, a
forte inclinação da curva de juros, para estes, é mais resultado de uma inação
do Banco Central, do que do chamado “risco fiscal”.
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Nesse sentido, a decisão do Copom em elevar a taxa básica em 0.75
pontos percentuais e sinalizar já novo aumento de 0.75 na próxima
reunião expressa esse dilema entre acalmar ânimos do mercado e, assim,
“ancorar” as expectativas de inflação, bem como tentar garantir o menor
custo possível em termos de desaquecimento da atividade econômica no
futuro.
A bem da verdade, o cenário atual da pandemia implementa um fator de
incerteza que contamina qualquer previsão de tendência. Porém, ao contrário
do que muitos têm apontado como um choque de custos temporário, nós
acreditamos que há grande possibilidade de maiores elevações nos preços
internacionais de commodities a médio e longo prazos a partir de dois
mecanismos: por um lado, se se confirmarem os temores quanto a uma
aceleração da inflação nos EUA, é possível que haja um redirecionamento
de recursos de fundos indexados para commodities de forma a se proteger
da inflação. Por outro, como argumentam analistas do Goldman Sachs, podese desenhar um cenário de reconversão industrial baseada em matrizes
energéticas limpas que, por consequência, poderá afetar o nível dos preços
de commodities. Ademais, é sabido que no Brasil o período entressafra, Soja
e Milho são bons exemplos, é acompanhado por elevações sazonais de
preços, o que poderá pressionar ainda mais o preço dos alimentos. Ou seja,
à medida em que os países desenvolvidos se recuperarem economicamente,
poderemos ver o dilema entre inflação e atividade econômica derrubada ainda
mais forte.  
A economia brasileira é muito grande para que se aceite ficar à mercê
de preços internacionais que muitas vezes nada tem a ver com as
condições internas. Nesse sentido, é importante rediscutir a política de
preços de combustíveis e a retomada de estoques reguladores no setor de
alimentos. Um exemplo claro e que altera de forma significativa um fator
consensualmente importante para o crescimento econômico como a maior
previsibilidade e estabilidade econômica, política e social é a questão da
soberania alimentar. Muitas vezes, seguir cegamente o preceito de que
os mercados são eficientes e todo e qualquer preço deve ser livre pode
prejudicar e muito o país. A construção de uma economia nacional mais
sólida passa indelevelmente por encontrar um equilíbrio entre o espaço de
atuação do Estado e do mercado.

©2021 | IREE - CENTRO DE ESTUDOS DE ECONOMIA

15

Gráfico 1: Evolução da Taxa Selic entre 2012 e 2020

Fonte: Banco Central. Taxa não subia desde 2016.

©2021 | IREE - CENTRO DE ESTUDOS DE ECONOMIA

16

BOLETIM SEMANAL SETORES
Sem serviços como estabilizador, empregos são os maiores prejudicados
pela crise
A crise provocada pelo coronavírus é, sem dúvidas, uma dura crise para a vida
das pessoas. Não só pelos milhares de óbitos diários e pelas mudanças nos
padrões de vida e organização social, mas pelo profundo impacto no mercado
de trabalho. Setorialmente, uma recuperação descompassada implica em
uma recuperação desigual nos empregos e em um aumento da desigualdade.
As medidas de renda e contenção da crise garantiram que a queda do PIB
em 2020 fosse menos expressiva do que as projeções do primeiro semestre
apontavam e mesmo em comparação com outros países – o PIB brasileiro
encolheu 4,1% em 2020 frente à queda média de 7,4% para os países da
América Latina. Cabe destacar que o FMI chegou a projetar em junho que a
retração do PIB brasileiro seria de -9,1%.
Contudo, a partir de uma análise setorial, é possível inferir que o emprego foi
mais afetado, também pelo perfil da crise atual que impactou sobremaneira
o setor de serviços em comparação com os demais setores da economia.
O quarto trimestre de 2020, frente ao mesmo período de 2019 tinha 8,9% a
menos da população ocupada, o equivalente a 8,4 milhões de empregos. O
Programa de Manutenção de Emprego e Renda (Bem) foi fundamental para
que o impacto fosse menor no setor formal, entretanto, não alcançou a grande
massa de informais – que cresceu significativamente nos últimos anos – e
representava mais de 40% dos trabalhadores brasileiros. Esse grupo, teve
como principal amparo o Auxílio Emergencial. O gráfico 1 mostra como a
recuperação da atividade foi muito mais veloz que a dos empregos.
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Gráfico 2: PIB (Valores encadeados a preços de 1995 com ajuste sazonal
(trilhões de Reais – eixo esq)) X População Ocupada (milhões - eixo dir)
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Fonte: IBGE. Elaboração CEE/IREE.

O quadro do mercado de trabalho, junto as características da crise do
coronavírus, culminou em impactos e retomadas setoriais diversos de outras
recessões na história. Estudo realizado pelo IBRE-FGV comparou a queda
e a retomada nos setores da economia e apontou que havia um padrão nas
últimas nove crise enfrentadas pela economia brasileira de movimentos de
baixa e alta puxados, sobretudo, pela atividade industrial. A indústria teria
maior demora também em se recuperar, já o setor de serviços cumprira um
papel estabilizador – menor queda e mais rápida recuperação. No caso da
atual crise, os sinais estão trocados.
O estudo aponta que, apesar da brusca queda, em 7 meses o PIB já havia
recuperado 87% das perdas. Setorialmente, a indústria e o comércio já
haviam superado o patamar pré-crise, com recuperações de 122% e 112%,
respectivamente. Os serviços, por seu turno, haviam recuperado apenas 84%.
Em comparação com crises anteriores, a pesquisa aponta que a recuperação
vai na contramão de outras crises observadas: o PIB, na mediana das crises
anteriores, havia se recuperado apenas 48%, a indústria 22% e o comércio
16%. Os serviços, em contraste, cujo papel geralmente era estabilizador,
apresentou mediana de recuperação após o mesmo tempo de 128%. Ou seja,
a economia apresentou maior vigor na recuperação, contudo, a composição
do combustível para a arrancada foi diferente do que conhecemos.
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Como já ressaltado nos últimos boletins, os programas de renda - em
especial o auxílio emergencial - foram capazes de manter a demanda
aquecida no ano de 2020 – com mais força nos primeiros meses, em que
o valor do benefício era de R$600 – sustentando o consumo de itens de
sobrevivência, como alimentos, e outros bens como eletrodomésticos,
eletrônicos, computadores, celulares, mobiliário, material de construção.
Esse movimento foi o principal responsável pelo aquecimento do comércio e
da indústria, que conseguiram ter recuperação mais célere. A agropecuária,
com menor relação com a demanda doméstica, foi menos afetada e chegou
a ter crescimento no ano.
Apesar de retomar o patamar pré-crise quanto à produção, o PIB em todos
os setores apresentou queda e os empregos foram duramente impactados.
A exceção coube à agropecuária, que registrou expansão de +2,0% e ligeira
expansão nas vagas, de +2,7%, equivalente à 227 mil novos empregos. Ou
seja, uma vez que a agropecuária é pouco intensiva em trabalho, mesmo o seu
soerguimento é deveras insuficiente para conter a perda geral de postos de
trabalho. Na indústria, o recuo na atividade foi de -3,5% no ano, e a população
ocupada no setor no quarto trimestre era 10,3% inferior quarto trimestre de
2019, o que significa 1,2 milhões de pessoas a menos empregadas. Quanto ao
comércio, a queda foi de -3,1%, e o emprego também amargou uma redução
de 10,9%, quase 2 milhões a menos de ocupações.
Com o pior desempenho, o setor de serviços encolheu -4,5% e ainda não
recuperou o patamar pré-pandemia. Apesar da ligeira recuperação no último
trimestre, o resultado sobre o emprego, por seu turno, é ainda mais impactante:
o quarto trimestre de 2020 foi encerrado com menos 9,3% da população
ocupada no setor, equivalente à 4,5 milhões de pessoas. A construção civil,
também duramente impactada, teve queda de 7,0% na atividade, e perdeu
11,8% dos empregos, ou 802 mil vagas.

©2021 | IREE - CENTRO DE ESTUDOS DE ECONOMIA

19

Gráfico 3: Variação da população ocupada por setor (saldo de ocupados
com relação ao trimestre anterior)
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Fonte: IBGE. Elaboração CEE/IREE.

O cenário da atual crise onerou demasiadamente não só o setor de serviços
enquanto atividade, mas sua maior fragilidade que são os milhões de trabalhadores
informais do país, com pouca segurança trabalhista. Esse efeito pode ser observado
pela queda expressiva da população ocupada em “outras atividades de serviços”
(que engloba serviços domésticos) - onde há predominância da informalidade e
de mulheres - que foi responsável por metade dos empregos perdidos no setor.
Em termos de atividade, o tombo do segmento no ano foi de 12,1%. Também foi
deveras impactado o setor de alojamento e alimentação – muito dependente das
atividades presenciais, com recuo de quase 30% da população ocupada.
Os primeiros indicadores de 2021 não apontam um quadro de aceleração da
recuperação. Pelo contrário, apontam um arrefecimento da retomada. Os dados de
janeiro apontam que a indústria perdeu fôlego de recuperação e o comércio voltou
a patamar inferior à antecedência do choque. Os serviços continuam abaixo do
patamar pré-crise. O fim dos programas de manutenção da renda nos dois primeiros
meses do ano parece já refletir no desaquecimento da economia. Somado a isso, o
agravamento da pandemia com a explosão de casos e óbitos por Covid-19 - que se
aproximam a passos largos de somarem 300 mil - e a disseminação de novas cepas
do vírus comprometeram a economia e impuseram a necessidade de medidas mais
restritivas de isolamento social. Nesse quadro, a lotação dos hospitais em diversos
estados do país agravou a emergência sanitária e a incerteza na economia. A ausência
de um plano efetivo de vacinação, que ainda não imunizou com duas doses nem 2%
da população, contribuiu para o retardamento da retomada e queda das expectativas.
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Gráfico 4: Índices de volume da atividade nos setores (com ajuste
sazonal)
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Fonte: IBGE. Elaboração CEE/IREE.

Na semana passada, junto da aprovação da PEC Emergencial - que determina
gatilhos para o corte de gastos tanto a nível federal quanto estadual e
municipal - foi aprovado orçamento de R$44 bilhões para a renovação do
Auxílio Emergencial, sendo que mais de 40% dos beneficiários receberão
R$150. O valor aprovado seria o equivalente a um mês apenas do benefício
integral de R$600 que vigeu entre abril e setembro de 2020. A medida foi a
principal proteção aos trabalhadores informais no ano passado. Com relação
aos trabalhadores formais, o Programa Emergencial de Manutenção do
Emprego e Renda (BEn), que contemplou 9,8 milhões de trabalhadores em
2020, também tramita para ter novas parcelas aprovadas.
No novo formato, contudo, ao invés da compensação salarial mediante
redução de jornada o governo está propondo um “seguro-emprego”, no valor
de R$500 por 11 meses, com compensação financeira pela antecipação do
“seguro-desemprego”, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT). Essas medidas devem garantir uma retomada da demanda doméstica,
porém com impacto reduzido sobre a atividade em comparação com o efeito
observado em 2020 pela redução dos benefícios.
O setor financeiro, que responde muito mais às oscilações na política do que
estritamente à atividade econômica, foi parte relevante da pressão sobre o
governo e Congresso para que os benefícios fossem reduzidos e que os gatilhos
da PEC fossem aprovados em conjunto. O segmento avalia o risco fiscal dos
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programas como algo prejudicial, mesmo que seja consensual em diversas
análises a importância que os programas tiveram em garantir que o tombo da
economia brasileira em 2020 não fosse mais drástico.
Em um quadro em que o emprego apresenta maior letargia em se recuperar
e que o setor de serviços, maior empregador, é o maior prejudicado pela
crise, políticas de renda são fundamentais não só para sustentar a demanda
interna como são tão importantes quanto a vacina em garantir a sobrevivência
da população. Como apresentado na nota, os serviços, que cumpriram em
crises passadas papel estabilizador, atualmente têm puxado a economia para
baixo, por sua dificuldade em se recuperar. Entretanto, embora os demais
setores tenham mostrado maior resiliência, também não logram garantir maior
estabilidade, estando sujeitos à choques, sobretudo pelo desaquecimento da
demanda. Diante desse quadro, o papel histórico do governo frente a crises de
atuar para a recuperação econômica aparece como ainda mais fundamental.
Resumo de indicadores do mês
Índustria
2020
Índústria geral
-4,5%
Índústria de transformação -4,6%
Índústria extrativa
-3,4%

jan/21
0,4%
-0,1%
1,5%

Fonte: IBGE. Elaboração CEE/IREE.
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Serviços
Volume de Serviços

Total
Serviços prestados às famílias Serviços de alojamento e alimentação

Outros serviços prestados às famílias
Total
Serviços de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC)
Serviços de informação e
Telecomunicações
comunicação
Serviços de Tecnologia da Informação
Serviços audiovisuais, de edição e
agências de notícias
Total
Serviços profissionais,
Serviços técnico-profissionais
administrativos e
Serviços administrativos e
complementares
complementares
Total
Transporte terrestre
Transportes, serviços auxiliares Transporte aquaviário
aos transportes e correio
Transporte aéreo
Armazenagem, serviços auxiliares aos
transportes e correio
Outros serviços
Total

2020
-7,8%
-35,6%
-36,7%
-29,0%

jan/21
0,6%
-1,5%
-0,9%
0,5%

-1,6%

-0,7%

0,7%

0,6%

-3,4%
8,3%

1,6%
-1,3%

-17,7%

-9,3%

-11,4%
-5,5%

3,4%
3,0%

-13,6%

1,7%

-7,7%
-11,5%
10,4%
-36,9%

3,1%
3,9%
3,1%
11,1%

2,8%

0,6%

6,8%

-9,2%

Fonte: IBGE. Elaboração CEE/IREE.

Comércio
Comércio Varejusta Ampliado
Combustíveis e lubrificantes
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo
Hipermercados e supermercados
Tecidos, vestuário e calçados
Móveis e eletrodomésticos
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos
Livros, jornais, revistas e papelaria
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação
Outros artigos de uso pessoal e doméstico
Veículos, motocicletas, partes e peças
Material de construção

2020
-1,4%
-10,1%
4,5%
5,7%
-23,4%
10,2%
7,9%
-34,5%
-16,8%
1,7%
-13,7%
9,9%

jan/21
-2,1%
-0,1%
-1,6%
-1,2%
-8,2%
-5,9%
2,6%
-26,5%
2,2%
8,3%
-3,6%
0,3%

Fonte: IBGE. Elaboração CEE/IREE.
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Índice IBOVESPA em 2021
126000
123000
120000
117000
114000
111000
108000

Fonte: InfoMoney. Elaboração CEE/IREE

Índice de Commodities – Brasil (IC-BR)
320,00
300,00
280,00
260,00
240,00
220,00
200,00
180,00

Fonte: Banco Central. Elaboração CEE/IREE
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Mercado de Trabalho, Desigualdades e Políticas Sociais
A taxa de desemprego, uma medida usualmente utilizada para mensurar
o grau de deterioração do mercado de trabalho, precisa ser repensada
nesse momento. Isso porque, só é considerado desempregado – seguindo
a metodologia internacional – aqueles trabalhadores que não exerceram
atividades remuneradas na semana de referência da pesquisa nem procuraram
trabalho. Em momentos de pandemia, como o atual – com restrições legais e/
ou voluntárias a mobilidade social – a procura por trabalho arrefece, embora
cresça a proporção de pessoas que deixaram a força de trabalho.
Dessa forma, em função das restrições à interação social e a própria dinâmica
deteriorada do atual mercado de trabalho, a procura por trabalho deixa de ser
o melhor indicador. Nível de ocupação e pessoas fora da força de trabalho
oferecerem melhores pistas para uma avaliação mais global do fenômeno em
questão.
Gráfico 5: Situação dos trabalhadores no mercado de trabalho por
semestres selecionados

Fonte: PNAD Mensal/IBGE. Elaboração Própria

Em que pese o desemprego estar em quase 14% no último trimestre móvel
analisado, o nível ocupação – ou seja, o total de pessoas efetivamente
ocupadas – é de menos da metade, perfazendo 48,9% da Força de Trabalho.
Já o nível de pessoas fora da força de trabalho é bastante elevado, chegando
a 43,2%. Ou seja, esse percentual faz referência àquelas pessoas que nem
estão ocupadas, nem estão procurando emprego.
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O percentual de mulheres fora da força de trabalho foi bastante expressivo
como decorrência da pandemia. Houve uma variação negativa de 14% no
total de mulheres que estavam na força de trabalho no último trimestre de 2019
em relação ao terceiro trimestre de 2020. Esse fenômeno liga-se a estrutura
própria do mercado de trabalho, mas reflete desigualdades estruturais de
gênero, com as mulheres tendo maior responsabilidade pelo cuidado da casa e
dos filhos. Estudo recentemente divulgado pelo IBGE aponta que as mulheres
no Brasil1 gastam em média 21,4 horas semanais com tarefas domésticas e
de cuidado, aproximadamente o dobro que os homens. Quando perguntadas,
26% delas responderam, no terceiro trimestre de 2020, que não procuraram
trabalho em função da necessidade de prover as tarefas reprodutivas do lar e
de cuidado com os filhos, idosos e/ou enfermos.
O impacto majorado no emprego das mulheres é uma realidade internacional,
principalmente em relação a mulheres com filhos (ADAMS-PRESSL et al.,
2020) Estudo do FED mostra que, de forma geral, mulheres – e com filhos –
tiveram a maior saída e o menor reingresso na força de trabalho. As mulheres
estão sub-representadas nas ocupações com maior capacidade de exercício
do trabalho a distância e nas ocupações críticas, ligadas a postos informais
(ALON et al., 2020) e sobre-representadas nas ocupações que exigem
presença física no local de trabalho (MONGEY et al., 2020).

1. Dados de 2019
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Voltando aos aspectos mais gerais do mercado de trabalho no Brasil, no que
tange aos rendimentos assiste-se à situação em que cresce – ainda que
com pouca significância estatística – o rendimento médio efetivo do trabalho
principal, mas cai a massa total de rendimento real.
Tabela 1: Evolução do rendimento médio efetivo e massa de rendimentos
totais por trimestres selecionados.

Fonte: PNAD Mensal/IBGE. Elaboração Própria

Ou seja, a renda média se elevou no período mais crítico da pandemia, mas
como decorrência da destruição muito maior dos empregos menos protegidos
(geralmente, de menor remuneração) do que dos empregos mais protegidos
(comumente melhor remunerados). Isso elevou a média, muito mais por
um efeito de retirar da amostra os valores inferiores do que por uma efetiva
elevação dos salários. Como consequência, a massa de rendimentos (que é
a soma dos rendimentos) registrou queda mais expressiva no trimestre em
questão - por conta de menor parte da população estar ocupada.
As atuais tendências do mercado – envoltos em uma economia em crise e/
ou semi estagnação e com insuficientes políticas compensatórias – leva à
exacerbação das desigualdades já manifestas na sociedade brasileira. O
desemprego foi maior para a população preta e parda. Na média, a taxa de
desemprego entre 2019 e 2020, foi de 14,7% para 17,3% para pretos e de
13,7% para 15,4% para a população autodeclarada como parda.
Isso porque pela natureza específica dessa crise, envolta no seu aspecto
sanitário, os empregos informais foram os mais rapidamente destruídos, onde
a população negra é a maioria. As crises anteriores, como exemplo da de
2015/2016, o emprego formal foi o primeiramente atingido, empurrando os
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trabalhadores para a informalidade. Dessa vez foram os informais, em primeiro
lugar, sendo empurrados para uma situação de desemprego ou saída da força
de trabalho.
A recuperação da economia no último trimestre de 2020 tem
reincorporado esses trabalhadores mais precarizados, elevando – mais uma
vez – a informalidade, que havia se retraído em função do desemprego.
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