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CRESCIMENTO, CÂMBIO E SETOR EXTERNO
No ano de 2020, em função da desaceleração e contração da economia brasileira prévia a crise do
Novo Coronavírus e acrescida pelo cenário externo a ela decorrente, o Brasil passou a vivenciar
sinais – especialmente após agosto – de baixo crescimento econômico com ligeira inflação de
bens, penalizando – sobretudo – os trabalhadores mais pobres o que, por consequência – afeta a
disponibilidade de renda para consumo do setor que logra, justamente, uma maior propensão a
consumir. A interrupção dos programas emergenciais de combate a pandemia em dezembro de
2020 somada a segunda onda de contágio aguça esses dois elementos. Indicadores recentes
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) indicam eu o
Brasil é a única das grandes economias que desponta em trajetória de desaceleração, enquanto
a demais já visualizam a inflexão na trajetória de contração do produto e passam a representar
taxas constantes de variações positivas mensais ou em rota de aceleração. Em que pese o
indicador de atividade do Banco Central (IBC-Br) ter surpreendido os analistas e fechado com
alta de 1,7% na margem e crescimento de 0,98% na comparação com fevereiro de 2020, os sinais
de retração no primeiro trimestre e recessão no primeiro semestre ganharam mais fôlego.
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POLÍTICA FISCAL
A novela do Orçamento, no entanto, parece ter dado novos passos. Um acordo foi fechado que
prevê um veto do Presidente Bolsonaro de R$ 10,5 bilhões em emendas parlamentares de relator.
No entanto, para fazer valer o acerto original de R$ 16,5 bilhões em emendas e recompor gastos
obrigatórios subestimados ainda será preciso vetar outros trechos do Orçamento. Ao que tudo
indica, o alvo adicional de corte serão as emendas de caráter não obrigatórios. Assim, o volume
total de vetos deve ficar em torno de R$ 20 bilhões, tornando, então, exequível a peça
orçamentária. Na segunda-feira, dia 19, a Câmara e o Senado aprovaram o Projeto de Lei do
Congresso Nacional (PLN 2) que prevê a liberação de gastos ligados a pandemia fora do resultado
primário. Dessa forma, houve alteração na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para que essas
despesas não precisem ter uma fonte de receita prévia, furando, assim, o teto de gastos e o
resultado primário. Dessa feita, o montante a ser gasto no ano, por fora das regras fiscais, pode
bater a casa dos R$ 100 bilhões, já incluindo despesas que sobraram de 2020. Parte importante
disso será gasto com saúde, compra de vacinas, programa de sustentação do emprego formal e
de crédito a pequenas e médias empresas. Em que pese a quantidade de recursos extra teto, o
fato dessa medida ter sido constituída com base em um processo de planejamento da questão
fiscal e com base na resolução da questão orçamentária, o mercado reagiu com mais otimista.
Na terça-feira dia 20 de abril o dólar operou em baixa pós notícias do fechamento do Orçamento
e o Prêmio dos Títulos de Longo Prazo segue em trajetória declinante.
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POLÍTICA MONETÁRIA
O debate entre os economistas sobre as condições fiscais e a possibilidade de descontrole
inflacionário tem sido guiada para percepção de que o Brasil estaria adentrando um período
de “Dominância Fiscal”, onde o BC perde capacidade de controlar a inflação pela taxa de juros.
Acreditamos que a política monetária no Brasil ainda está longe de ser direcionada pelas
expectativas quanto ao “descontrole das contas públicas”. No entanto, a percepção dos agentes
de que os recursos estatais estão sendo gastos de forma ineficiente e à revelia do combate à
pandemia afeta os prêmios de risco pagos pelo Tesouro Nacional. Por outro lado, no âmbito da
política monetária, pouco se tem discutido sobre reformas necessárias para o aumento de sua
eficácia e uma menor contágio de variáveis de política monetária com variáveis de política fiscal,
como a proposta de depósitos voluntários em substituição às compromissadas, por exemplo.
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SETORES
Uma série de programas de liberação de crédito para as empresas foram bem-sucedidos no ano
passado. O Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe)
liberou R$37 bilhões de crédito – operados por bancos, com garantias de fundos públicos -para
517 mil micros e pequenos empreendedores, com o compromisso por parte das empresas
de preservar os empregos. Também o BNDES operou grandes programas de crédito como,
o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (Peac), o Peac-maquininhas e o Programa
Emergencial de Suporte a Empregos (Pese). E, por fim, o Benefício Emergencial de Preservação
do Emprego e da Renda (BEm), programa que foi vitrine do governo com relação às empresas –
voltado para a manutenção dos empregos com negociação de redução de jornada e compensação
salarial. Segundo dados da pesquisa “Pulso Empresa” realizada quinzenalmente pelo IBGE nos
primeiros meses da pandemia, em junho, 522 mil empresas haviam fechado temporária ou
definitivamente em decorrência da crise do Covid-19. Dessas, quase metade, 258,5 mil, eram
do setor de serviços – como já destacado, o maior prejudicado - 192 mil do comércio, 38,4 mil
da construção e 33,7 mil da indústria. Do total das empresas com atividades mantidas, mais
de 1/3 havia recorrido a ao menos um programa de auxílio do governo. A pesquisa, contudo assim como a PNAD-Covid - foi interrompida pelo governo, tendo sua última edição na segunda
quinzena de agosto, tornando difícil acompanhar os dados a partir de então. Levantamento
realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC),
considerando o saldo entre abertura e fechamentos, aponta que 75 mil estabelecimentos
comerciais com vínculos empregatícios tiveram as atividades encerradas em 2020, dos quais
98,8% eram micro ou pequenos empreendimentos. A indústria, por sua vez, teve mais de 5 mil
fábricas que encerraram suas atividades no ano passado. O acompanhamento da abertura e
fechamento de empresas, contudo, também foi dificultado pelas mudanças de metodologia no
Novo Caged, discutidas no último Boletim de Mercado de Trabalho do CEE/IREE.
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MERCADO DE TRABALHO, POBREZA E POLÍTICAS SOCIAIS
Quando desmembramos o desemprego por faixas etárias identificamos as feridas profundas que
as sucessões de crises têm sobre a população mais jovem. Desde 2015 verifica-se uma elevação
no contingente de pessoas de até 29 anos na situação de desemprego. Parte desses jovens sofrem
com as demissões e dificuldades de alocação no mercado de trabalho, porém, o que explica –
fundamentalmente – o crescimento do desemprego entre os jovens é que eles voltaram a procurar
emprego. Na primeira década dos anos 2000, a melhora na dinâmica econômica, o desemprego
em queda e a elevação da renda média permitiram que milhares de jovens pudessem adiar sua
entrada no mercado de trabalho, passando a fazer parte do contingente fora da força de trabalho,
que dedicava-se ao estudo em detrimento do trabalho. A reversão do ciclo e a necessidade de
complementação da renda familiar obrigaram parte expressiva da juventude mais pobre a se
recolocar no mercado de trabalho. Esse fenômeno afeta a pressão no mercado de trabalho como
um todo e a desigualdade e mobilidade social, uma vez que são menores as possibilidades de
qualificação profissional para a juventude que precisa mediar o tempo entre trabalho e estudo.
O desemprego entre jovens é substancialmente maior que a média nacional de desempregados
perfazendo o percentual de 43%, índice deveras elevado e motivo de preocupação. A única
política pública que mira o combate ao desemprego da juventude foi, ainda em apreciação,
Carteira de Trabalho Verde Amarela, uma política que não somente restringe ainda mais os direitos
da juventude senão que parte da mesma premissa equivoca da Reforma Trabalhista de 2017,
compreendendo que a determinação do nível de emprego está na legislação trabalhista e não na
atividade econômica.
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CRESCIMENTO, CÂMBIO E SETOR EXTERNO
Será uma estagflação?
“Estagflação” é um termo que faz referência ao comportamento de uma economia
que reúne, simultaneamente, baixo crescimento econômico com níveis superiores a
meta no que tange a inflação. Esse fenômeno costuma ser raro, uma vez que as crises
econômicas afetam os níveis de consumo, o que tende a gerar uma pressão baixista
nos preços, gerando impactos expressivos no setor produtivo que, para realizar a
venda das suas mercadorias e serviços, costumam vende-los abaixo dos preços usuais,
configurando uma baixa rentabilidade que afeta as decisões futuras de investimento
e faz desenrolar um ciclo recessivo.
Esse foi o caso da Grande Depressão na década de 1930, por exemplo, quando
a Grã-Bretanha vivenciou uma recessão de 5% e uma deflação de 4%, ou mesmo
os EUA que, no mesmo período, amargaram uma recessão de quase 6,5% com uma
deflação superior aos 9%.
No ano de 2020, em função da desaceleração e contração da economia brasileira
prévia a crise do Novo Coronavírus e acrescida pelo cenário externo a ela decorrente,
o Brasil passou a vivenciar sinais – especialmente após agosto – de baixo crescimento
econômico com ligeira inflação de bens, penalizando – sobretudo – os trabalhadores
mais pobres o que, por consequência – afeta a disponibilidade de renda para consumo
do setor que logra, justamente, uma maior propensão a consumir. A interrupção dos
programas emergenciais de combate a pandemia em dezembro de 2020 somada a
segunda onda de contágio aguça esses dois elementos.
Indicadores recentes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) indicam eu o Brasil é a única das grandes economias que
desponta em trajetória de desaceleração, enquanto a demais já visualizam a inflexão
na trajetória de contração do produto e passam a representar taxas constantes de
variações positivas mensais ou em rota de aceleração. Em que pese o indicador de
atividade do Banco Central (IBC-Br) ter surpreendido os analistas e fechado com alta
de 1,7% na margem e crescimento de 0,98% na comparação com fevereiro de 2020,
os sinais de retração no primeiro trimestre e recessão no primeiro semestre ganharam
mais fôlego.
Isso porque, o crescimento da economia brasileira – embora em grande medida de
beneficie do setor externo pela aceleração do crescimento global – o crescimento
sustentado, que dependem da dinâmica das variáveis internas – embarra, ao nosso
ver, em dois elementos centrais, a saber: Vacinação e estímulos fiscais/monetários. A
generalização da vacinação é condição necessária para a retomada da normalidade,
embora não seja suficiente. O mercado de trabalho está devastado; cresce o número
de brasileiros em situação de extrema pobreza e a renda efetiva está ainda distante
de alcançar a renda habitual, o que enseja limites do ponto de vista da renda, que é
função do consumo e da dinamização e sustentação do comportamento do mercado
interno.
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A redução do valor e do escopo da nova rodada do Auxílio Emergencial parece
demonstrar espaço reduzido para sustentar a queda da Produto, como foi no ano de
2020. A elevação e a sinalização de continuidade da trajetória de elevação da Taxa
Selic também atua como um inibidor da demanda agregada, do investimento e de
encarecimento do endividamento brasileiro. Por fim, a forma pouco coordenada
e efetiva dos períodos de maior paralisia da atividade econômica não são capazes
nem de estacar a questão sanitária da crise, nem mesmo de impor menores perdas a
economia.
Segundo estudo recente do Centro de Estudos de Conjuntura e Política
Economica (CECON/Unicamp), ações de distanciamento moderada, tais como
estamos assistindo e coordenada apenas por Prefeitos e Governadores, logram
grande impacto econômico negativo e não são capazes de reduzir substancialmente
o crescimento das contaminações. Isso porque, enquanto não houver uma ação mais
afetiva, os indivíduos mantêm-se relativamente isolados por decisão voluntária. Assim,
um lockdown rigoroso teria impactos econômicos negativos apenas na margem, uma
vez que a maior parte do impacto já foi produzido pelo distanciamento voluntário e
pelas ações de distanciamento social moderadas decretadas em tempos em tempos.
Em nota publicada pelo Made-USP, analisando a resposta ao coronavírus em
diversos países, destaca a importância de uma estratégia centralizada de contenção
das contaminações. Os pesquisadores assinalam que os melhores resultados com
relação à recuperação econômica foram os que pautaram sua estratégia em conceder
suporte econômico - via expansão dos gastos fiscais – junto a políticas de redução da
contaminação - a saber, o isolamento social.
Lembrando que o crescimento econômico deve ser uma preocupação das autoridades
nacionais, uma vez que o Brasil amarga uma década perdida e acumula uma queda
expressiva na renda per capita. O país caiu no ranking e perdeu a vantagem
que acumulava sobre os países emergentes. Assim, crises e períodos de semiestagnação da renda aprofundam danos de longo prazo na economia brasileira.
Retomar o crescimento, portanto, deve ser parte de um plano que conjugue
elementos emergenciais e estruturais. Na década que se iniciou em 2010 o Brasil
saltou da posição 77 entre os maiores PIBs per capita globais em Paridade do Poder
de Compra, e chegou – em 2020 – na posição 85, de acordo com dados do FMI.
Do ponto de vista da taxa de câmbio ainda não há grandes novidades. A expectativa
do Banco Central é que os fluxos de dólares para o Brasil só irão de estabilizar em
2021 e em 20220, em função da ocorrência de uma virada na conta corrente. Não
só isso, mas o BC acredita que deve ingressar mais dólares na economia brasileira
dos grandes exportadores, que vinham deixando divisas no exterior para quitar
empréstimos internacionais.
O diagnóstico do BC é que os bancos desmontaram posições excessivas para proteger
o investimento em dólar no exterior, o chamado “overhedge”. Dessa feita, o início do
aperto nos juros deve ter efeitos no câmbio. Em que pese o objetivo de manter a meta
de inflação esteja vinculada a taxa de juros, a taxa de câmbio é um dos mecanismos
de transmissão da política monetária. No entanto, o diretor de política econômica
do BC parece contradizer essa nativa. Fábio Kanckuz afirmou, em uma live do jornal
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Valor Econômico a partir de um dos Box do Relatório de Inflação, que o nível de juros
explica muito pouco da desvalorização e volatilidade cambial. Nas palavras de Kanckuz
“Mesmo quando você tenta forçar os números para culpar a política monetária
sobre o que aconteceu com o câmbio, você chega a influência muito pequena”.
Ou seja, mesmo entre os membros do BC há descompasso em relação ao potencial da
elevação dos juros conterem a inflação via valorização cambial.
Por fim, no que tange ao setor externo, há proeminência de uma relativa contradição.
A valorização das commodities, ao mesmo tempo em que reforça a balança comercial
e o menor déficit nas transações correntes, não consegue debelar a questão
inflacionária, porque a entrada de moeda estrangeira não consegue fazer frente ao
impacto inflacionário da elevação do preço dessas matérias primas.
A alta atual no preço das commodities contribuiu para o maior nível nos termos
de troca desde 2011. Os preços de troca são dados pela relação entre os preços
médios de exportação e os de importação. As commodities tiveram uma elevação,
na média, de 13,8% entre os meses de janeiro e fevereiro de 2021 e responde por
65% das exportações brasileiras. No entanto, diferentemente de 2011, a melhora nos
termos de troca não tem sido suficiente para apreciar a moeda brasileira, fazendo
com que esses custos da elevação dos preços das commodities seja repassado aos
preços finais.
O acelerado e robusto crescimento Chinês, seguido pelo despontamento da economia
americana e de vários países da zona do euro parece sinalizar que as commodities
seguirão valorizadas, em função da elevação da demanda e de focos de desorganização
da estrutura de oferta global.
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POLÍTICA FISCAL
Os acordos não cabem no orçamento
Desde 2015, quando teve início o ciclo recessivo com o qual ainda parecemos conviver,
são comuns argumentos sobre o crescimento excessivo do Estado diante do tamanho
de nossa economia. Discute-se, em diferentes tonalidades, o fato de termos um
sistema de proteção social mais benevolente do que poderíamos nos comprometer.
Assim, a imagem de que nossa Constituição Federal não cabia no Orçamento ganhou
espaço e fomentou, inclusive, discursos radicais de liberalização econômica como
aquele defendido por Bolsonaro e Paulo Guedes nas eleições de 2018.
O cenário de déficits fiscais não se alterou desde então, 2021 será o sexto ano
consecutivo em que o Governo Federal baseia sua execução orçamentária em uma
peça que prevê despesas maiores que as receitas. Atualmente a meta de resultado
primário é um déficit de R$ 247 bilhões para esse ano, significativamente menor
que os R$ 743 bilhões registrados no ano passado, mas ainda seis vezes maior do que
o primeiro déficit previsto em lei no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de
2016. Contudo, há uma novidade importante na composição dos gastos excessivos,
agora esse excedente não se concentra em direitos concedidos, mas sim em acordos
políticos.
Pistas desse novo tipo de problema orçamentário já eram sentidas há algum tempo.
Na apresentação do relatório final do PLOA de 2021 a relevância crescente
dos militares foi bastante debatida. Além de figurar como a única categoria do
funcionalismo com previsão de reajuste salarial no ano, também abocanharam nada
menos do que 22% de todo o investimento discricionário da União. Uma destinação
expressiva, ainda mais considerando que o Orçamento havia retirado R$ 1,75
bilhões do IBGE para a realização do Censo de 2021, já atrasado por causa da
pandemia. Ainda que houvesse motivos para atrasar por mais um ano a realização
da pesquisa, dada a segunda onda da doença desde o fim de fevereiro, o corte não
pareceu ter sido motivado por questões sanitárias. A consequência foi o pedido de
demissão da presidenta do IBGE, Susana Guerra, que havia acabado de firmar
um acordo para construção de uma plataforma de análise de dados coordenada pela
ONU, em conjunto com China, Emirados Árabes e Ruanda.
Além dos militares, o outro grupo mais beneficiado pelas mudanças orçamentárias
foi a segunda perna do governo em Brasília: o Centrão. Sob a condução do senado
Márcio Bittar (MDB-AC) e da deputada Flávia Arruda (PL-DF), a Comissão Mista do
Orçamento aprovou no dia 25 de março uma peça orçamentária que havia rearranjado
R$ 26,4 bilhões, sendo 98% desse montante destinado à emendas parlamentares,
agora impositivas - a descrição das mudanças está na Tabela 1. Cinco dias depois
de aprovado, em meio a dança das cadeiras provocada pela demissão do General
Fernando Azevedo, Arruda foi alçada ao cargo de ministra na Secretaria de Governo
da Presidência. Com isso, tornou-se responsável por fazer o meio de campo entre o
Executivo e o Legislativo e sua primeira tarefa tem sido, exatamente, encontrar um
caminho para a sanção presidencial do Orçamento.
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A dificuldade está no fato de ser impossível cumprir o Orçamento aprovado pelo
Congresso, pois despesas obrigatórias foram comprimidas para além do que deveriam.
No caso das despesas com benefícios previdenciários e pensões, por exemplo, o
valor destinado na lei é de R$ 698,5 bilhões, quando a menor projeção oficial de
consultores legislativos é de R$ 706 bi. Nesse contexto, o “apagão das canetas” atingiu
o Palácio do Planalto que teme aprovar um texto equivocado e tornar-se inelegível
ou, até mesmo, sofrer com um processo de impeachment por pedalada fiscal. Na
tensão para definir o que deve ser feito, até a viagem conjunta do presidente e
seu vice já foi cogitada, abrindo portas para que Arthur Lira (PP-AL) assumisse a
cadeira e sancionasse a lei. O presidente da Câmara brincou com a possibilidade e
disse que faria uma reforma ministerial se sentasse na cadeira do Palácio.
Ao que tudo indica, a primeira troca de Lira seria o ministro Paulo Guedes, que tem
sido um dos maiores defensores de que o presidente vete o texto Orçamentário,
para não incorrer em crime de responsabilidade e, principalmente, para mostrar-se
comprometido com uma agenda de ajustes. Acontece que mesmo a CGU e a Subchefia
para Assuntos Jurídicos da Presidência já deram pareceres favoráveis à sanção do
texto, com eventuais correções posteriores. Como afirmou Nelson Barbosa em
coluna recente, fato é que o Teto de Gastos já morreu, só esqueceram de enterrá-lo.

Fonte: Instituição Fiscal Independente - Nota Técnica Nº 46.
©2021 | IREE - CENTRO DE ESTUDOS DE ECONOMIA

8

Agora a queda de braços entre o Centrão e a equipe econômica segue até o dia 22
de abril, data limite para sanção total ou parcial do texto. Nesse meio tempo, Lira
segue afirmando que o governo deve ser capaz de honrar seus compromissos e que
em nenhum momento foi excluído da construção da peça orçamentária. Guedes
já ameaçou colocar o cargo a disposição caso não consiga impor a racionalidade
econômica sobre a política. Enquanto isso, os movimentos no mercado seguem
acompanhando atentamente cada movimento no tabuleiro. A tensão chegou a tal
nível que boa parte da queda do prêmio de risco cobrada sobre os títulos públicos
na sexta-feira (16) foi atribuída às declarações apaziguadoras de Lira, que afirmou
estar confiante em uma solução “sem rupturas” em evento no banco BTG Pactual.
A novela do Orçamento, no entanto, parece ter dado novos passos. Um acordo foi
fechado que prevê um veto do Presidente Bolsonaro de R$ 10,5 bilhões em emendas
parlamentares de relator. No entanto, para fazer valer o acerto original de R$ 16,5
bilhões em emendas e recompor gastos obrigatórios subestimados ainda será preciso
vetar outros trechos do Orçamento. Ao que tudo indica, o alvo adicional de corte serão
as emendas de caráter não obrigatórios. Assim, o volume total de vetos deve ficar
em torno de R$ 20 bilhões, tornando, então, exequível a peça orçamentária.
Na segunda-feira, dia 19, a Câmara e o Senado aprovaram o Projeto de Lei do
Congresso Nacional (PLN 2) que prevê a liberação de gastos ligados a pandemia
fora do resultado primário. Dessa forma, houve alteração na LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) para que essas despesas não precisem ter uma fonte de receita prévia,
furando, assim, o teto de gastos e o resultado primário. Dessa feita, o montante a ser
gasto no ano, por fora das regras fiscais, pode bater a casa dos R$ 100 bilhões, já
incluindo despesas que sobraram de 2020. Parte importante disso será gasto com
saúde, compra de vacinas, programa de sustentação do emprego formal e de crédito
a pequenas e médias empresas.
Em que pese a quantidade de recursos extra teto, o fato dessa medida ter sido
constituída com base em um processo de planejamento da questão fiscal e com
base na resolução da questão orçamentária, o mercado reagiu com mais otimista.
Na terça-feira dia 20 de abril o dólar operou em baixa pós notícias do fechamento
do Orçamento e o Prêmio dos Títulos de Longo Prazo segue em trajetória declinante.
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Figura 1 - Prêmio de Título LTN com vencimento em janeiro de 2026

Fonte: Tesouro Direto. Elaboração própria.
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POLÍTICA MONETÁRIA:
Nesse mês, nosso boletim abordará, primeiramente, a inflação por faixas de
renda para Março divulgadas pelo Ipea e o IGP-10 de Abril. Ademais, abordamos
também as perspectivas da situação econômica internacional - notadamente
as expectativas quanto a economia norteamericana e suas implicações para a
política monetária no Brasil. Por fim, tratamos rapidamente do chamado risco
fiscal e de suas implicações para a gestão da política monetária por parte do
Banco Central (BC).
Segundo a Carta de Conjuntura do Ipea, a inflação em Março atingiu mais fortemente
os setores médios da população, sobretudo a partir da alta de preços nos combustíveis.
Para as faixas de renda muito baixa e baixa a inflação em Março foi respectivamente
de 0.71% e 0.85%. Já para as faixas de renda média e renda média alta, o índice
cresceu em 1.09% e 1.08%, respectivamente. Contrariando as movimentações usuais
nos períodos anteriores em que as faixas de renda mais baixa foram as mais atingidas,
em Março as faixas médias foram mais impactadas devido ao aumento nos preços
dos combustíveis uma vez que nessas faixas é frequente a propriedade de veículos
automotores.
Figura 2: Inflação por faixas de renda.

Em Abril, o IGP-10 subiu 1.58% frente a 2.99% em Março. Os índices que compõem
o IGP-10 - isto é, IPA, IPC e INCC - cresceram respectivamente 1.79% , 0.87% e 1.24%.
Entre as influências mais positivas estão sobretudo os preços ligados aos derivados
de petróleo e entre as influências mais negativas se destacam os suínos (-13.48%), o
tomate (-10.15%) e a batata inglesa (-10.91%).
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Sobre a situação internacional destacam-se o crescimento chinês no primeiro
trimestre de 2021 e novas previsões de crescimento da economia nortemericana que
têm sido revistas para cima, chegando a taxas de crescimento anualizadas próximas
a 10.00 %. Uma gama de fatores concorrem para a expectativa de forte crescimento
nos EUA não apenas no curto prazo, mas também a médio prazo. No curto prazo, o
sucesso da campanha de vacinação é um forte sinal de retomada.
Para o médio prazo, o governo Biden lançou o “plano emprego” que buscará injetar
na economia, ao longo dos próximos 8 anos, cerca de US$ 2,3 Tri em investimentos
públicos nas áreas de transporte, ciência e tecnologia e assistência social. Se aprovado,
esse plano se somará aos US$ 1,9 Tri do já em vigor “Plano de Resgate” que visa
conceder transferências monetárias para famílias de baixa renda. Os recursos para
financiar essa gigantesca expansão dos gastos públicos virão de um aumento na
carga tributária, notadamente sobre pessoas jurídicas, e - segundo as projeções do
plano - compensarão o aumento de gastos ao longo de 15 anos.
Tal expansão dos gastos públicos e seu financiamento em período maior do que sua
execução levanta dúvidas quanto a capacidade da estrutura produtiva suportar o
crescimento sem significante aceleração inflacionária. O Fed em suas comunicações
têm acompanhado a tônica da política fiscal norteamericana no sentido de manter
o juros em patamares baixos, inclusive sinalizando uma maior “complacência” com
taxas inflacionárias acima de 2.00 %. Nesse sentido, se um cenário de aceleração
inflacionária nos EUA se confirmar e como resposta tivermos uma alta nas taxas de
juros por lá, o espaço para uma política monetária no Brasil que sustente juros reais
em patamares baixos, diminuirá. Abaixo, tem-se a inflação nos EUA:
Gráfico 1: Variação mensal da inflação nos EUA

Internamente, e para além da calamitosa situação de saúde pública, assistimos a
um impasse no Congresso Nacional para a aprovação do Orçamento para 20211.
O pano de fundo do dilema gira ao redor de uma inconsistência entre os acordos
políticos no Congresso Nacional – notadamente no que tange a verbas para emendas
parlamentares - e o apoio de parte da sociedade civil, sobretudo do campo mais
liberal. Já há algum tempo, o risco fiscal tem sido apontado como possível responsável,
caso se desancore, por um aumento da taxa de juros estrutural da economia.
1

Para mais informações, ver nosso Boletim sobre Política Fiscal.
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Pode-se argumentar que com uma política fiscal que não inspira credibilidade há o
risco de o Brasil estar ou adentrar num cenário de dominância fiscal. Segundo esse
raciocínio, a dominância fiscal é caracterizada pela situação em que há descontrole
ou a percepção de descontrole e insustentabilidade do endividamento público, de
forma que crescem as probabilidades de um financiamento da dívida pública pela
senhoriagem (impressão de dinheiro).
Assim, nesse cenário, os agentes econômicos se adiantam e passam a fugir dos títulos
públicos, direcionando seus recursos para ativos reais, como imóveis, commodities,
etc. Sob dominância fiscal, a Autoridade Monetária é incapaz de controlar a inflação,
quem a controla é a política fiscal e as expectativas quanto a capacidade estatal
de gerar superávits primários futuros consistentes com o tamanho do estoque da
dívida pública. O Banco Central, por suas vez, emitiu em seu Relatorio de Inflação de
Março de 2021 uma simulação para a inflação prospectiva a partir de dois cenários: o
recrudescimento da pandemia e a deterioração da situação fiscal. Abaixo, tem-se as
estimativas do cenário misto:
Figura 3: Projeções de inflação a partir de cenário-base e cenário alternativo

Fonte: Relatório Trimestral de Inflação/Março 21 | BCB

Como se vê acima e embora essa simulação seja feita a partir da ponderação de de
pesos para uma piora na pandemia de 50% e uma piora no risco fiscal de 15%, as
estimativas do próprio Banco Central não sinalizam que estamos sob ou próximos
de um cenário de dominância fiscal como talvez possam sugerir alguns analistas que
desenham um cenário cataclísmico.
Acreditamos que a política monetária no Brasil ainda está longe de ser direcionada
pelas expectativas quanto ao “descontrole das contas públicas”. No entanto, a
percepção dos agentes de que os recursos estatais estão sendo gastos de forma
ineficiente e à revelia do combate à pandemia afeta os prêmios de risco pagos pelo
Tesouro Nacional. Por outro lado, no âmbito da política monetária, pouco se tem
discutido sobre reformas necessárias para o aumento de sua eficácia e uma menor
contágio de variáveis de política monetária com variáveis de política fiscal, como a
proposta de depósitos voluntários em substituição às compromissadas, por exemplo.
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SETORES:
Salvar as empresas para salvar a economia
No último Boletim referente aos setores da economia, debatemos a necessidade de
salvar empregos e garantir renda às famílias para salvar a economia, apontando como
o descompasso entre recuperação da atividade e do emprego tendia a comprometer
a consistência da retomada. Nesse boletim, destaca-se uma questão análoga, na
outra ponta do mercado de trabalho: é preciso também salvar empresas para salvar a
economia. E, sobretudo, as micro e pequenas, que são numericamente muito maiores.

1. Indústria, Comércio e Serviços
Os dados mais recentes de atividade, relativos a fevereiro, mostram sinais ambíguos
em relação à recuperação: a indústria, que vinha em trajetória de desaceleração,
voltou ao negativo; o comércio que vinha no negativo, oscilou positivamente; os
serviços, setor mais prejudicado, foi o único que manteve a consistência de taxas
positivas no trimestre. Destaca-se, contudo, que fevereiro antecedeu as medidas
mais restritivas em resposta ao agravamento da pandemia, não livrando março
de preocupações. A indústria em fevereiro acusou ligeira queda, de -0,7%, mas
apresentou expansão no trimestre móvel de 1,9% (frente ao anterior). O comércio,
por sua vez, apresentou tendência inversa: uma trajetória de forte queda nos últimos
dois meses levou ao recuo de -5,8% na comparação trimestral, a oscilação de +0,6%
em fevereiro foi de longe insuficiente para reverter o resultado do trimestre. Por fim,
os serviços apresentaram avanço substantivo na margem, de 3,7%, finalmente, após
1 ano, alcançando o patamar pré-pandemia na comparação livre de efeitos sazonais.
Uma ressalva importante é a possibilidade de o choque da Covid-19, após 12 meses
incorporado na análise, ter “sujado” a série dos parâmetros de dessazonalização,
atenuando os resultados do baixo dinamismo da recuperação.
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Gráfico 2: Variação % trimestre móvel (frente ao trimestre anterior – dessazonalizada)
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Fonte: IBGE. Elaboração CEE/IREE.

O gráfico com a variação trimestral dos setores aponta uma trajetória descendente do
impulso da recuperação. Em larga medida, essa tendência é reflexo do encerramento
de diversas políticas aprovadas em 2020 que foram o motor de sustentação da
economia. No presente Boletim, buscar-se-á discutir a importância das políticas de
crédito para a sobrevivência das empresas – sobretudo micro e pequenas – durante a
pandemia e a urgência de retomada destes.
Uma série de programas de liberação de crédito para as empresas foram bem-sucedidos
no ano passado. O Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Pronampe) liberou R$37 bilhões de crédito – operados por bancos, com garantias de
fundos públicos -para 517 mil micros e pequenos empreendedores, com o compromisso
por parte das empresas de preservar os empregos. Também o BNDES operou grandes
programas de crédito como, o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (Peac), o
Peac-maquininhas e o Programa Emergencial de Suporte a Empregos (Pese). E, por
fim, o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm), programa
que foi vitrine do governo com relação às empresas – voltado para a manutenção dos
empregos com negociação de redução de jornada e compensação salarial.
A despeito da importância e efetividade dos programas, muitas empresas ainda assim se
viram obrigadas a fechar as portas no ano que encerrou. As maiores afetadas foram as micro
e pequenas empresas, que possuem maior dificuldade de acessar o crédito bancário livre,
sendo mais dependentes das linhas de crédito direcionado. O setor mais prejudicado, embora
o que também mais acessou os créditos especiais, foi o setor de serviços. Como discutido no
último Boletim de Setores, esse resultado impactou severamente o mercado de trabalho.
Até junho, enquanto o governo ainda não havia criado as principais linhas de crédito para as
pequenas empresas, estas haviam recebido apenas 12% dos créditos liberados.
©2021 | IREE - CENTRO DE ESTUDOS DE ECONOMIA

15

Segundo dados da pesquisa “Pulso Empresa” realizada quinzenalmente pelo IBGE
nos primeiros meses da pandemia, em junho, 522 mil empresas haviam fechado
temporária ou definitivamente em decorrência da crise do Covid-19. Dessas,
quase metade, 258,5 mil, eram do setor de serviços – como já destacado, o maior
prejudicado - 192 mil do comércio, 38,4 mil da construção e 33,7 mil da indústria. Do
total das empresas com atividades mantidas, mais de 1/3 havia recorrido a ao menos
um programa de auxílio do governo. A pesquisa, contudo - assim como a PNADCovid - foi interrompida pelo governo, tendo sua última edição na segunda quinzena
de agosto, tornando difícil acompanhar os dados a partir de então. Levantamento
realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC), considerando o saldo entre abertura e fechamentos, aponta que
75 mil estabelecimentos comerciais com vínculos empregatícios tiveram as atividades
encerradas em 2020, dos quais 98,8% eram micro ou pequenos empreendimentos. A
indústria, por sua vez, teve mais de 5 mil fábricas que encerraram suas atividades no
ano passado. O acompanhamento da abertura e fechamento de empresas, contudo,
também foi dificultado pelas mudanças de metodologia no Novo Caged, discutidas no
último Boletim de Mercado de Trabalho do CEE/IREE.
Apesar da aparente simpatia nutrida pela equipe econômica aos programas que
liberaram crédito para as empresas, em especial o Bem, não parece haver um
empenho efetivo para sua retomada, que têm movimentado discussões no Congresso.
Entre dezembro e fevereiro, todos os programas destacados foram encerrados, não
havendo hoje nenhuma linha específica para o socorro de empresas, tampouco para
a manutenção de empregos. Nem sequer foi planejado espaço no Orçamento para tal.
A paralisia do governo em avançar em medidas de liberação de recursos para o combate
a pandemia, principalmente no que tange os programas de resgate às empresas, tem
sido caracterizada como “apagão das canetas”. As canetas já pareciam estar com
pouca tinta quando da assinatura do auxílio emergencial, cuja nova rodada aprovada
é de curto prazo (em 4 meses sem dúvida ainda não será completa a vacinação da
população) e insuficiente para a subsistência das famílias beneficiadas: o valor médio
liberado, R$150, não chega a um quarto da média das cestas básicas nas capitais
brasileiras, calculada pelo DIEESE. Mas, parece que ali acabou o resto de tinta que
tinha no Planalto e no Orçamento aprovado já não dá mais para comprar nem caneta.
O impasse do governo reside no fato de a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
aprovada no Congresso – pendente de sanção presidencial - ter incluído benefícios
temporários na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Estão em tramitação no Senado o
PL 1058/2021, que engloba prorrogação do BEm, o Peac e o Pese e o PL 767/2021, de
prorrogação do Pronampe. Além disso, já aprovado no Senado, tramita na Câmara o
PL 5.575/2020, que propõe tornar o Pronampe em um programa permanente. Nessa
rodada, o programa deve ter destinação focalizada para setores mais impactados pela
pandemia, como o caso de Bares, Restaurantes e setor hoteleiro, devido ao menor
aporte de recursos previstos (R$1 bilhão do FGI para liberação de R$3 bilhões para as
empresas. Na primeira rodada, foram R$37 bilhões liberados).
No caso do BEm, mesmo que a proposta seja para ser financiado por crédito
extraordinário (ficando de fora do teto dos gastos), a despesa com o programa exigiria
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ou o corte de outras despesas ou a viabilização de outras receitas para o financiamento
– por conta da LRF. O Peac, por sua vez, disponibilizaria recursos via Fundo Garantidor
para Investimentos (FGI) – a última rodada foi via Fundo Garantidor de Operações (FGO),
já os recursos do Peac-maquininhas seriam oriundos de garantias de recebíveis, com
taxas de juros definidas pelo Executivo para as instituições financeiras participantes. O
Peac-maquininhas foi uma forma importante encontrada de agilizar e facilitar crédito
para pequenos comerciantes e fornecedores de serviços. A urgência para a provação
de tais programas é, sobretudo, pela importância do crédito direcionado para salvar
micro, pequenas e médias empresas, que encontram desproporcionais dificuldades
no acesso ao crédito bancário.
Frente ao desafio de contornar os imbróglios fiscais que o próprio governo se colocou
- perante o teto e as restrições da LDO, sem prever a prorrogação de tais programas -,
a equipe econômica enviou na segunda feira, 12 de abril, ao Congresso Proposta de
Emenda a Constituição (PEC) para autorizar novos gastos em 2021, que vem
sendo chamada de “fura-teto”. A proposta contempla uma verba adicional de R$35
bilhões, sendo R$10 bi para o BEm, R$7 bi para o Pronampe e outros R$18 bi para
atenuar demais efeitos econômicos sobre a pandemia. Há opiniões divergentes sobre
se a PEC era a melhor saída para a aprovação dos programas – esta, praticamente
consensual. Felipe Salto do IFI aponta como alternativa o veto presidencial do atual
Orçamento com envio de projeto de lei suplementar para as despesas ou então,
mediante sancionamento, enviar um projeto de lei que corrija tais desequilíbrios.
Enquanto o governo busca canetas (ou borrachas) para dar andamento a extensão
dos programas, os governos estaduais tentam contornar a situação para garantir a
sobrevivência das empresas em seus territórios. Somando quase R$2 bilhões, ao
menos 15 estados já anunciaram algum programa de crédito para empreendedores,
segundo levantamento realizado pelo Valor Econômico. Santa Catarina e Espírito
Santo foram os responsáveis pelos programas mais volumosos, ambos de R$250
bilhões, incluindo linhas de crédito e subsídios para micro e pequenas empresas.
No Sul, tanto Paraná como Rio Grande do Sul também já propuseram medidas de
socorro às empresas. No Sudeste, além do Espírito Santo, São Paulo já anunciou linha
de crédito com recursos próprios e o Rio de Janeiro está desenhando programa. Dos
sete estados do Nordeste, cinco já adotaram programas próprios: Bahia, Ceará, Piauí,
Alagoas e Sergipe. No Norte e no Centro-Oeste, Pará, Amazonas, Goiás e Mato Grosso
também ofereceram linhas estaduais para as empresas.
Os programas são fundamentais sobretudo para os setores de serviços e comércio.
No Rio Grande do Sul, no Paraná, e em Sergipe os programas têm foco no setor de
serviços de alojamento, alimentação, e alguns ramos comerciais. Em outros estados,
como Mato Grosso, Alagoas, Piauí, Ceará, Amazonas e Santa Catarina, existem linhas
especiais para MEIs, que são sobretudo do setor de serviços e pequenos comerciantes.
A necessidade de os estados proporem programas próprios em muitos casos também
está relacionada a viabilização de medidas mais rígidas de isolamento – contestadas
pelo governo federal. Além dos ataques políticos aos governadores pelas medidas
restritivas, a ausência de programa nacional de crédito para os micros e pequenos
empreendedores consiste também em uma pressão para a execução de fechamentos
parciais e lockdowns.
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O efeito no crédito para Pessoa Jurídica dos meses sem programas emergenciais já
demonstrou efeitos. Segundo o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento
Industrial (IEDI) (), fevereiro representou o terceiro mês consecutivo de
encolhimento das concessões crédito para empresas frente ao mesmo mês do ano
anterior, quando descontada a inflação. As concessões totais de crédito às empresas
registraram queda de -1,4% em fevereiro, após quedas de 8,1% em janeiro e de -1,1%
em dezembro e foram puxadas pela queda nas liberações de livre negociação entre as
partes, nos segmentos de capital de giro (-9,7%), conta garantida (-34,2%), desconto
de cheques (-38,8%) e cheque especial (-30,4%). O crédito direcionado, no sentido
oposto, apresentou expansão, ainda que em desaceleração em comparação com
os meses anteriores. Todavia, a destinação dos recursos foi majoritariamente para
financiamentos imobiliários, para crédito rural e para grandes empresas, através do
BNDES. A projeção do Banco Central é que o crédito direcionado para empresas
retraia em 7,0% em 2021 caso não sejam aprovadas novas rodadas de programas do
governo.
Sem crédito para as empresas, foi a forte ampliação do crédito às famílias, também
do segmento direcionado, que apresentou +38,2%, que ajudou a sustentação da
economia. O segmento livre para as famílias oscilou 0,2% para baixo. O setor de
serviços, o mais favorecido por essa expansão, registrou acréscimo de 28,7% na
carteira de operações ante fevereiro de 2020, em termos nominais. O comércio, pelas
mesmas razões, apresentou expansão nominal de 33,3% em fevereiro, na mesma
comparação. Por outro lado, há um arrefecimento do crédito para financiamento de
veículos e compras com cartão de crédito.
Gráfico 3: Evolução Real das Concessões de Crédito:

Fonte: IEDI
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A alta da taxa de juros também contribuiu para inibir a expansão do crédito, sobretudo na
categoria livre, limitando o desempenho do setor bancário para reativar a economia. Se os
efeitos da alta da taxa de juros esperados sobre a taxa de câmbio demoram mais a surtir
efeitos e demandam sucessivas altas, o mercado de crédito apresenta maior sensibilidade.
Esse quadro reforça a importância da retomada dos programas de crédito do governo.
Muito da sobrevivência de empresas no ano passado pode ser creditado às políticas de
liberação de recursos e socorro do governo. Muitas dessas empresas foram também
beneficiadas por renegociações e postergação de pagamentos, o que até mesmo
reduziu a taxa de inadimplência em 2020, como destaca o relatório de março do Banco
Central. A situação de muitas empresas hoje, sobretudo pequenas, é de pacientes há
um ano na UTI com risco de perder o respirador. Apesar de menos inadimplentes, as
empresas estão endividadas e sua falência agora por insuficiência de recursos pode
ter resultados ainda mais trágicos para a economia. É preciso urgentemente garantir
oxigênio enquanto para as empresas enquanto a pandemia durar.

2. Agropecuária
Analogamente no caso das pequenas empresas para os setores da indústria, comércio e
serviços, estão os pequenos produtores no caso do setor agropecuário. Também são os
pequenos produtores agrícolas os com maior dificuldade de acesso ao crédito. No ano
passado, o crédito agrícola se expandiu 73%, porém apenas 15% do total foi destinado à
agricultura familiar. Nessa semana, com relação à discussão do crédito para o Plano Safra do
ano-safra 2021/22, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores
e Agricultoras Familiares (Contag), apresentou uma proposta de expansão do crédito
para o Pronaf.
Os pequenos produtores têm sido beneficiados pela recente expansão de créditos para
empreendimentos de baixo carbono. O Programa de Agricultura de Baixa Emissão
de Carbono (ABC) aumentou tanto em número de produtores quanto em áreas da safra
atendidas para a atual safra, foram liberados R$2,12 bilhões, representando quase 10% de
expansão em relação ao ano-safra anterior, de reais para 817 mil hectares de produção,
o que representou 4,4 mil contratos firmados. Ainda assim, entidades apontam como
insuficiente a expansão para o cumprimento das exigências ambientais e climáticas de
acordos internacionais, precisando, sobretudo, tornar-se um compromisso maior entre os
maiores produtores, responsáveis pela maior parte da produção. A questão ambiental têm
sido o principal empecilho para o agronegócio brasileiro. Apesar do desempenho virtuoso
do setor no último período em termos de produto, a ausência de política mais firme com
relação aos acordos internacionais têm sido fonte frequente de instabilidade.
A importância da questão ambiental e a ampliação de crédito para agricultura de baixo carbono
é fundamental para ampliar a capacidade produtiva desse perfil de lavoura. Isso porque a
China, principal importador de commodities brasileiras, têm dado cada vez maior relevância
para a origem e forma de produção das matérias primas importadas. Paulo Galla, diretor da
gestora do Banco Fator, ressalta que o “novo boom” de commodities esperado pode não ter
a mesma intensidade que o anterior, em consequência de um crescimento menos acentuado
da economia chinesa – ainda que acelerado. Haveria uma preferência maior por construir um
crescimento sustentável em detrimento da velocidade de expansão.
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Resumo de Indicadores do mês*
Índustria
2020
Índústria geral
-4,5%
Índústria de transformação -4,6%
Índústria extrativa
-3,4%

fev/21
-0,7%
-0,2%
-4,7%
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
Comércio
Comércio Varejista 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
-7,8%
-35,6%
-36,7%
-29,0%

fev/21
3,7%
8,8%
8,6%
4,0%

-1,6%

0,1%

0,7%

-0,1%

-3,4%
8,3%

-1,8%
1,7%

-17,7%

3,0%

-11,4%
-5,5%

3,3%
3,2%

-13,6%

4,7%

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

4,4%
5,5%
-0,6%
-2,5%

2,8%

4,4%

6,8%

4,7%

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%

fev/21
4,1%
-0,4%
0,8%
0,4%
7,8%
9,3%
-0,2%
15,4%
-0,4%
-0,5%
8,8%
2,0%

*Fonte: IBGE – Pesquisa Mensal da Indústria, Comércio e Serviços: comparações mensais na margem
livre de efeitos sazonais
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MERCADO DE TRABALHO, DESIGUALDADE E
POLÍTICAS SOCIAIS
O emprego formal apresentou trajetória ascendente no mês de janeiro, segundo dados do
Novo Caged. A verificação dessa informação foi recebida com relativa desconfiança para os
estudiosos do mercado de trabalho que, munidos das informações disponíveis, têm apontado
a deterioração das condições laborais.
Para compreender o saldo de 260 mil novos trabalhadores é necessário atentar para as mudanças
metodológicas que circunscrevem o universo da pesquisa. Em 2020 o Caged passou por uma
mudança na metodologia de conferência entre admitidos e demitidos do mercado de trabalho
formal brasileiro. O Novo Caged, instituído pelo Ministério da Economia, agora é alimentado por
informações captadas pelos sistemas eSocial, Caged e Empregador Web (onde são registrados
os pedidos de Seguro Desemprego). Ocorre que, diferentemente da metodologia de coleta
de informações anterior, no eSocial agora são contabilizados empregados formais bolsistas,
temporários, agentes públicos e dirigentes sindicais, avulsos, autônomos, cooperativados e
servidores públicos, modalidades que estavam de fora da contabilização anterior.
Dessa feita, não é possível estabelecer trajetórias comparativas com relação a série histórica
que se inicia em 1992. No entanto, segundo anunciado pela Casa Civil, janeiro foi o mês
que apresentou “o melhor da série histórica para o referente mês desde 1992”. Paulo
Guedes também fez coro com as análises mais entusiásticas e comemorou o que seria “a
menor perda de empregos desde 1995”.
Além disso, é possível que os dados do Novo Caged estejam subestimados em função da
quantidade expressiva de empresas que fecharam as portas e podem não ter, ou estejam
demorando, para reportar os dados agregados. No entanto, essa hipótese pode perder força
quando se observa que o nível e o comportamento dos desligamentos estão alinhados aos
requerimentos do Seguro Desemprego, que agora estão cruzados na mesma pesquisa.
No entanto, quando comparado com a PNAD Contínua, os números divergem fortemente dos
elencados pelo Novo Caged.
Gráfico 4: Empregados no setor formal (em milhões)

Fonte e elaboração: Relatório de Inflação. Mar/2021
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O gráfico sugere que devem persistir as taxas de desocupações mais elevadas nos
próximos meses, pela análise da PNAD C, uma vez que o crescimento da oferta de
trabalho crescendo menos intensamente. A dinâmica do mercado de trabalho
dependerá – necessariamente – da vacinação e de um conjunto de políticas próprias
para o setor e do crescimento da economia de forma agregada.
Quando desmembramos o desemprego por faixas etárias identificamos as feridas
profundas que as sucessões de crises têm sobre a população mais jovem. Desde 2015
verifica-se uma elevação no contingente de pessoas de até 29 anos na situação de
desemprego. Parte desses jovens sofrem com as demissões e dificuldades de alocação
no mercado de trabalho, porém, o que explica – fundamentalmente – o crescimento
do desemprego entre os jovens é que eles voltaram a procurar emprego. Na primeira
década dos anos 2000, a melhora na dinâmica econômica, o desemprego em queda
e a elevação da renda média permitiram que milhares de jovens pudessem adiar sua
entrada no mercado de trabalho, passando a fazer parte do contingente fora da força
de trabalho, que dedicava-se ao estudo em detrimento do trabalho. A reversão do ciclo
e a necessidade de complementação da renda familiar obrigaram parte expressiva da
juventude mais pobre a se recolocar no mercado de trabalho. Esse fenômeno afeta
a pressão no mercado de trabalho como um todo e a desigualdade e mobilidade
social, uma vez que são menores as possibilidades de qualificação profissional para a
juventude que precisa mediar o tempo entre trabalho e estudo.
Para a economista Julia Braga, o prolongamento da recessão na economia brasileira
gera uma “histerese”, um termo emprestado da Física para explicar que,
mesmo que o país volte a crescer, o desemprego ainda seguirá por muito
tempo elevado. Esse processo, além de efeitos deletérios para a juventude e sua
inserção laboral, enseja limites ao próprio desenvolvimento, na medida em que essa
juventude não está à disposição da sociedade para gerar riqueza.
Gráfico 5: Taxa de desocupação entre a média nacional e a juventude (18 a 24 anos)

Fonte: PNADc/IBGE. Elaboração Própria.
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O desemprego entre jovens é substancialmente maior que a média nacional de
desempregados perfazendo o percentual de 43%, índice deveras elevado e motivo
de preocupação. A única política pública que mira o combate ao desemprego da
juventude foi, ainda em apreciação, Carteira de Trabalho Verde Amarela, uma política
que não somente restringe ainda mais os direitos da juventude senão que parte da
mesma premissa equivoca da Reforma Trabalhista de 2017, compreendendo que a
determinação do nível de emprego está na legislação trabalhista e não na atividade
econômica.
Além disso, o desemprego só não foi mais elevado em função da queda substancial
dos jovens na força de trabalho, que fica explícito no primeiro trimestre de 2020 como
sugere o gráfico abaixo

Gráfico 6: Participação na Força de Trabalho e taxa de ocupação da juventude por
semestres selecionados.

Fonte: PNADc/IBGE. Elaboração Própria.
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