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MERCADO DE 
TRABALHO, 
DESIGUALDADE E 
POLÍTICAS SOCIAIS
O mercado de trabalho representa um conjunto de 
variáveis – especialmente ligados ao emprego e a 
renda – que tem baixa elasticidade em relação aos 
demais setores. Isso sugere que o emprego e o 
desemprego são menos sensíveis a choques curtos, 
logrando características de permanência de mais longo 
prazo. A desaceleração que a economia brasileira já 
vivenciava no último trimestre de 2019 e a contração 
no primeiro trimestre de 2020 – portanto pré-pandemia 
– não foram significativas para aumentar a taxa de 
desemprego aberto, embora só a sua manutenção no 
patamar de dois dígitos já fosse sugestiva de um ciclo 
longo de crise/baixo crescimento.

Se o nível de emprego permanece relativamente 
estável em relação às desacelerações e contrações 
curtas, por outro lado, ele também manifesta pouca 
capacidade de resposta positiva a períodos – 
também curtos – de crescimento. Em outro boletim 
trataremos com mais atenção o fenômeno atual em 
que diversos setores já retornaram aos padrões de 
produção/venda pré-crise com um nível de emprego 
bastante baixo.

Por hora, fazemos referência ao fato de que a última 
PNAD trimestral, referente ao primeiro trimestre 
de 2021, sugere que, ao contrário da retomada, a 
normalização da economia brasileira e seu posterior 
crescimento deverão trilhar um caminho mais longo. 
No exato momento a taxa de desemprego tem 
correlação clara com períodos de aumento nas taxas 
de contaminação e na curva de óbitos diários. Assim, 
apenas a imunização célere da população é capaz 
de criar possibilidades de estabilização da taxa.

No entanto, em que pese a vacinação seja 
condição necessária ela não é suficiente, uma 
vez que o desemprego já apresentava um 
patamar alto e resiliente no Brasil e, ao que tudo 
indica, diversos setores retomarão o seu nível de 
atividade poupando ainda mais mão-de-obra, o 
que compromete o emprego.

Gráfico 1: Taxa de desocupação por trimestres 
móveis.

Fonte: PNAD Contínua Trimestral. Elaboração: CEE/IREE

No total dos dados apresentados na última PNAD, o 
total de pessoas desocupadas foi de 14,8 milhões, 
o que fez elevar em 6,3% (880 mil pessoas) o 
contingente de desempregados no trimestre 
anterior e, em relação ao mesmo trimestre de 2020, 
o aumento foi de 15,2% o que perfaz um total de 2 
milhões a mais de pessoas sem ocupação. 

O desemprego elevado ainda tem sido 
acompanhado de outro elemento que concorre 
para ditar um ritmo mais lento de crescimento 
econômico que é a queda da massa salarial total, 
um dos elementos que impacta o Produto pela 
ótica da demanda.

Gráfico 2: Variação percentual em relação 
a três trimestres móveis anteriores - Massa 
de rendimento real de todos os trabalhos, 
habitualmente recebido por mês, com 
rendimentos do Trabalho

Fonte: PNAD Contínua Trimestral. Elaboração: CEE/IREE
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A massa salarial total da população teve uma 
contração de um pouco mais de R$ 3 bilhões no 
primeiro trimestre de 2021 em comparação ao 
último trimestre de 2020. Esse elemento agrava 
o problema de demanda na economia brasileira, 
retardando o crescimento do Produto. 

Do ponto de vista do emprego formal, embora o 
CAGED tenha apresentado no mês de março um 
saldo positivo de 184 mil novos postos de trabalho, 
a PNAD segue apontando recuo no emprego 
formal, como pode ser observado no gráfico abaixo. 
Alguns problemas com a mudança metodológica do 
“Novo CAGED” já foram discutidos em um Boletim 
Econômico anterior, que podem ser conferidos aqui.

Gráfico 3: Pessoas de 14 anos ou mais de 
idade, ocupadas na semana de referência como 
Empregado no setor privado com carteira de 
trabalho assinada (milhares)

Fonte: PNAD Contínua Trimestral. Elaboração: CEE/IREE

A letargia do mercado de trabalho tem motivado 
suspeitas de analistas econômicos sobre a 
robustez da retomada. Embora o PIB do primeiro 
trimestre de 2021 tenha acusado expansão de 
+1,2% ante o último trimestre de 2020, os dados 
do mercado de trabalho expõem fragilidade da 
economia com relação à sustentação da demanda. 
No melhor dos casos, supondo que a recuperação 
seja “real” - e não apenas fruto de uma baixa 
base de recuperação - ela por hora é no máximo 
o que analistas chamam de “jobless recovery” 
(recuperação sem empregos), que é o fenômeno 
de retomada econômica sem recuperação do 
mercado de trabalho. Em geral, processos desse 

tipo não só tendem a elevar as desigualdades como 
tem a potência do crescimento comprometida.

https://iree.org.br/boletim-economico-abril-21-mercado-de-trabalho-desigualdades-e-politicas-sociais/
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SETORES:
 

O resultado do PIB do 1º trimestre de 2021, acima do 
esperado, motivou algumas análises mais otimistas 
com a recuperação da economia. Mesmo em meio 
à segunda onda da pandemia, a alta surpreendeu 
positivamente, caracterizando a recuperação em 
“V” da atividade. Contudo, os empregos seguem 
patinando, e registraram queda no mesmo período, 
e a população ocupada ainda está distante do 
patamar pré-pandemia. A taxa de desemprego, 
atingiu nível recorde da série histórica, chegando a 
quase 14,7%, correspondendo à quase 15 milhões 
de brasileiros. 

O Gráfico 4 demonstra a trajetória do produto 
e do mercado de trabalho. Enquanto o produto 
apresenta uma recuperação em “V”, o mercado 
de trabalho apresenta uma trajetória mais lenta, 
que dificilmente pode-se chamar de recuperação. 
O formato da curva, que se assemelhava a um 
“U”, após a nova queda no 1º trimestre de 2020, 
apresenta formato difícil de encontrar similar no 
alfabeto ou na história. O ano de 2020 foi marcado 
pela severa saída de pessoas da força de trabalho 
– isto é, pessoas que haviam desistido de procurar 
emprego ou não se encontravam disponíveis para 
trabalhar. No primeiro trimestre de 2020, a taxa de 
desemprego foi impactada por dois movimentos: 
tanto a perda de empregos, quanto pelo reingresso 
de pessoas à força de trabalho que, contudo, não 
encontraram emprego.

Esse descolamento das curvas em muito pode 
ser atribuído à performance setorial da economia 
brasileira no último período. Esse resultado, 
confirma e agrava a preocupação apresentada no 
Boletim de março, que pode ser acessado aqui, 
de uma recuperação sem empregos. Se lá havia 
apenas um descolamento dos movimentos – mas 
que caminhavam em mesmo sentido - o último 
resultado trimestral acusa a abertura de uma “boca 
de jacaré”, caminhando atividade e empregos em 
sentidos contrários. 

Gráfico 4: PIB a preços de mercado com ajuste 
sazonal X População Ocupada
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Fonte: IBGE (PNADCT e SCN). Elaboração CEE/IREE.

A alta do PIB no 1º tri, de +1,2%, foi puxada, 
sobretudo, por atividades de baixa intensidade em 
trabalho. Mais uma vez, o melhor desempenho coube 
à agropecuária, que apontou alta de 5,7%. O setor foi 
beneficiado pela alta dos preços das commodities e 
pelas boas safras de produtos com peso significativo 
na pauta de produção, como é o caso da soja, que 
apresentou expansão de 8,6%.  Todavia, pode-se 
observar pelo Gráfico 2 que, embora tenham crescido 
os empregos no setor, eles não acompanharam a 
aceleração do produto. Isto porque na agropecuária 
o emprego é pouco relacionado com ao valor da 
produção a preços de mercado, por ser um setor com 
baixa intensidade em trabalho e pelo resultado do 
PIB setorial ser muito mais impactado por condições 
climáticas, tecnológicas e o movimento dos preços 
internacionais das commodities combinado à taxa de 
câmbio. 

Gráfico 5: Produto da Agropecuária à Preços 
Básicos 1X População Ocupada no Setor
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Fonte: IBGE (PNADCT e SCN). Elaboração CEE/IREE.

1. Todas as séries estão dessazonalizadas

https://iree.org.br/boletim-economico-mar-21-setores/
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A indústria também apresentou ligeira alta no valor da 
produção no trimestre de 0,7%, em relação ao último 
trimestre de 2020, na comparação livre de efeitos 
sazonais. Entretanto, o motor dessa expansão foi 
o resultado positivo da indústria extrativa (+3,2% 
na mesma comparação), que é o segmento de 
menor intensidade laboral. Na mesma toada da 
agropecuária, o crescimento foi impulsionado pela 
recuperação dos preços das commodities, com 
destaque para o petróleo. A produção de petróleo 
também foi beneficiada pela retomada da atividade 
em importantes plataformas, devido à concentração 
de paradas para manutenção no segundo semestre 
de 2020, em especial, das bacias do pré-sal – 
principais produtoras do país. A partir da ótica da 
demanda, a importação de plataformas também 
impactou positivamente a formação bruta de capital 
fixo que, tendo sido um dos principais contribuintes 
para a expansão do PIB no trimestre a partir dessa 
perspectiva. 

A indústria de transformação, todavia, apresentou 
retração de -0,5% no primeiro trimestre do ano, em 
comparação com o trimestre imediatamente anterior. 
Esse segmento da indústria é responsável por 90% 
dos empregos no setor, importantes não só para o 
segmento, como para a economia como um todo 
por representarem, em geral, empregos de maior 
remuneração. Ou seja, por trás da recuperação 
do valor da produção industrial, está uma diferente 
recuperação intra-setorial, a qual possui impacto 
direto nos empregos industriais. Como é possível 
observar no Gráfico 6, o emprego na indústria 
estagnou, apesar do crescimento do valor adicionado. 

Gráfico 6: Valor Adicionado da Indústria à 
Preços Básicos X População Ocupada no Setor
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Fonte: IBGE (PNADCT e SCN). Elaboração CEE/IREE.

O setor de serviços, por sua vez, apresentou 
estabilidade na margem (+0,4%), representando 
um cenário de difícil recuperação para o setor, 
que foi o mais prejudicado pela pandemia. Assim 
como os demais, os melhores desempenhos intra-
setorias, que levaram ao crescimento do valor da 
produção, couberam às atividades que possuem 
menor intensidade em emprego. É o caso de 
serviços de intermediação financeira (+1,7%) de 
informação e comunicação (+1,4%) e de transportes, 
armazenagem e correio (+3,6%). Por outro lado, 
mais uma vez, as atividades mais intensivas em 
trabalho foram as maiores prejudicadas, como é o 
caso de “outras atividades de serviços” - que inclui 
serviços domésticos serviços prestados às famílias 
– permaneceu estável, em patamar deprimido, 
registrando +0,1%. O resultado no setor foi ainda 
mais preocupante que na indústria, apontando uma 
retração da população ocupada no setor.

Gráfico 7: Valor da Produção dos Serviços à 
Preços Básicos X População Ocupada no Setor 
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Fonte: IBGE (PNADCT e SCN). Elaboração CEE/IREE.

Desagregando a atividade comercial do PIB dos 
serviços, o segmento apresentou expansão de +1,2%. 
Também aqui, contudo, os empregos apresentaram 
retração, deveras impactados pela interrupção do 
auxílio emergencial e das medidas de proteção aos 
empregos. A segunda onda do coronavírus, que 
exigiu novas medidas de isolamento social, também 
prejudicou o desempenho das atividades do setor 
que são mais intensivas em emprego – aquelas 
presenciais – sendo, dessa forma, fundamental 
para a recuperação destes a rápida vacinação da 
população.
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Gráfico 8: Valor do segmento comercial à 
Preços Básicos X População Ocupada no Setor
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 Fonte: IBGE (PNADCT e SCN). Elaboração CEE/IREE.

Como pode-se observar, os resultados sobre o 
valor da produção no primeiro trimestre caminham 
em sentido contrário ao emprego em todos os 
setores. Onde o emprego não retraiu, tampouco 
ele cresceu. A estrutura setorial e intra-setorial 
da atual recuperação é fundamental para explicar 
esse resultado.

Analisando os indicadores de volume da produção 
em abril - resultados mais recentes disponíveis 
- a atividade apresentou sinais ambíguos. Em 
comparação com março de 2021, descontados 
os efeitos sazonais, a indústria recuou -1,3%, o 
comércio apresentou alta de +1,8%, já os serviços 
se mantiveram estáveis, +0,7%. 

Mesmo que em valor reduzido, o auxílio emergencial 
mostrou-se mais uma vez determinante para a 
recuperação das vendas do varejo, que vinham 
registrando baixas nos últimos meses com o 
interregno do benefício. Nesse sentido, cabe 
destacar que o índice, que havia alcançado patamar 
7,9% superior ao pré-pandemia em outubro 
do ano passado, hoje encontra-se novamente 
muito próximo a este, apenas 2,0% acima de 
fevereiro de 2020. Com exceção do segmento de 
hipermercados e supermercados, todos os demais 
apresentaram expansão. O melhor desempenho 
coube ao segmento de “móveis e eletrodomésticos”

Gráfico 9: Variação das atividades do comércio 
em abril (ante mar/21)
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Fonte: IBGE (Pesquisa Mensal do Comércio). Elaboração 

CEE/IREE.

A produção industrial, em outro sentido, registrou o 
quarto mês consecutivo de retração. Em comparação 
com o mês de março, na comparação livre de 
efeitos sazonais, o setor apresentou recuo de 1,3%. 
Na comparação com dezembro, o setor acumula 
queda de 4,2%, e voltou a encontrar-se em patamar 
inferior ao anterior à pandemia. A situação só não 
é pior porque a indústria extrativa, beneficiada pelo 
movimento positivo das commodities, apresentou 
nova alta no mês (+1,6% em abril após +5,7% em 
março). A indústria de transformação que, como 
apontado anteriormente, responde pela larga 
maioria dos empregos no setor, registrou queda de 
-2,2% em abril, após -3,1% em março.

Gráfico 10: Variação mensal das atividades 
industriais (descontados os efeitos sazonais)
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Fonte: IBGE (Pesquisa Industrial Mensal). Elaboração CEE/IREE.

No mês, a ligeira alta na margem dos serviços foi 
puxada, sobretudo, pelo segmento de “serviços 
prestados às famílias” que registrou +9,3% na 
comparação com março de 2021. O desempenho 
do segmento foi beneficiado pela retomada do 
auxílio emergencial e pelo relaxamento de políticas 
de isolamento social em diversos estados. De 
todo modo, esse resultado deve ser analisado 
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com maior cuidado: o segmento havia registrado 
queda de 28% em março. Dessa forma o volume 
de serviços prestados às famílias ainda encontra-
se  40% abaixo do patamar de fevereiro de 2020 
(anterior à pandemia), como pode ser observado no 
Gráfico 7. Mais uma vez, esse segmento é o com 
maior intensidade em mão de obra, reforçando a 
dificuldade de recuperação do mercado de trabalho.

Gráfico 11: Volume das atividades de Serviços 
– Índice de base fixa com ajuste sazonal 
(2014=100)
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Fonte: IBGE (Pesquisa Mensal dos Serviços). Elaboração CEE/

IREE.

O atual quadro do descolamento entre atividade 
econômica e emprego é, dessa forma, um reflexo 
da performance setorial da economia no período 
recente. Esse desempenho traz preocupações 
relacionadas tanto à sustentabilidade das taxas 
de crescimento, dado o comprometimento da 
demanda, assim como repercussões sobre a 
desigualdade social. Uma recuperação econômica 
sem empregos, é uma recuperação que não é 
sentida pelo conjunto da população.
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POLÍTICA FISCAL:

Em nosso Boletim de Política Fiscal de Junho, 
trazemos em primeiro lugar uma breve discussão 
sobre os riscos inerentes ao descontrole das 
finanças públicas. Em segundo lugar, descrevemos 
a abrangência dos dois principais indicadores de 
endividamento público e, por fim, apresentamos o 
recente debate sobre a melhora nesses indicadores 
advinda da elevação dos preços das commodities, 
do aumento das exportações e do consequente 
aumento do PIB nominal.

No Brasil dos últimos anos, como temos apontado 
em várias outras de nossas publicações, ganhou 
muita força a visão de que a questão fiscal é o ponto 
essencial a ser pautado no debate econômico. Na 
esteira dessa visão, são apontadas as diversas 
reformas pró-mercado e em favor da redução 
do tamanho do Estado como essenciais para a 
retomada do chamado crescimento econômico 
sustentado. Para os defensores desta pauta, a 
manutenção da estabilidade fiscal é extremamente 
importante, grosso modo, a partir do seguinte 
raciocinio: contabilmente, a dívida pública hoje deve 
ser igual ao valor presente dos futuros superávits 
primários do governo. Dessa forma, a capacidade 
de geração de superávits primários por parte do 
governo sem a utilização da emissão monetária, 
isto é, preservando o valor da moeda, deve ser 
crível pelos credores da dívida pública. Caso esta 
capacidade seja questionada, os credores pedirão 
maiores prêmios de risco ao investir em títulos 
públicos ou deslocarão seus recursos para outras 
moedas ou para ativos reais, cenários estes que 
podem iniciar uma espiral inflacionária. 

Uma outra visão entre os economistas, a ideia de 
“finanças funcionais” resgatada pelos defensores da 
Teoria Monetária Moderna, também tem ganhado 
força tanto nos países desenvolvidos quanto no 
Brasil. Segundo essa visão, o papel da política 
fiscal não deve ser avaliado a partir da ideia da 
“estabilidade ou descontrole das finanças públicas”, 
mas sim a partir de seus efeitos práticos. Assim, as 
decisões de gasto, tributação e endividamento do 

Estado devem seguir basicamente dois princípios: 
garantir a taxa de gasto necessária à compra de 
toda a produção da economia e de que o governo 
deve emitir ou recomprar os titulos de dívida quando 
vê a necessidade prática de que o público detenha 
menos ou mais moeda. Assim, resumidamente, 
essa visão parte do pressuposto de que não há 
restrição fiscal do governo em um país que emite 
dívida em sua própria moeda.

Em suma, pode-se dizer que como discursos 
econômicos essas duas visões estão em campos 
opostos. Por um lado, a primeira visão ressalta o 
papel das restrições fiscais a partir de convenções 
entre o mercado. Já a ideia de finanças funcionais 
ressalta a inexistência de qualquer restrição fiscal 
enquanto houver recursos ociosos na economia. 
Como expediente teórico e armas de retórica, 
ambas possuem méritos e deméritos, entretanto, 
em termos de política econômica - a realpolitik 
na economia - a virtude se encontra na área 
cinzenta desse debate. Por um lado, muitas vezes 
a austeridade fiscal que busca adequar as contas 
públicas a um referencial teórico a qualquer custo 
produz maiores problemas em termos de atividade 
econômica e não é nem mesmo capaz de atingir 
seus objetivos de redução do endividamento 
público. Por outro lado, a ideia de que não existam 
restrições fiscais, mesmo que para a economia 
avançada com instituições e mercados bem 
consolidados, não condiz com a realidade na 
medida em que os credores da dívida pública tem 
alto poder de representação política. 

Assim, ressaltamos nossa visão de que a política 
fiscal deve estar em seu lugar de direito, ou seja, 
acreditamos que em situações de calamidade 
como agora e mesmo em crises econômicas 
cíclicas seu papel deve ser ativo. Ao mesmo 
tempo, uma boa política fiscal deve ser guiada por 
regras fiscais flexíveis que consigam responder as 
diferentes conjunturas econômicas e não devem 
impor restrições ideológicas quanto ao tamanho 
do Estado. Essas questões devem ser pactuadas 
pela mediação política e não somente por regras 
fiscais. Dessa forma, acreditamos que cabe ao 
Estado o dever da transparência e à sociedade 
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civil o direito e dever da fiscalização. Nesse 
sentido, apresentamos brevemente abaixo alguns 
indicadores de endividamento público.

Segundo o Manual de Estatísticas Fiscais de 2018 do 
Banco Central do Brasil (BCB), o conceito de DBGG 
consiste no “total dos débitos de responsabilidade 
do Governo Federal, dos governos estaduais e 
dos governos municipais, junto ao setor privado, 
ao setor público financeiro e ao resto do mundo”. 
No Brasil, no entanto, é importante destacar que 
esse indicador engloba também as operações 
compromissadas do Banco Central, expediente 
utilizado para a operacionalização da política 
monetária e que nos últimos 20 anos tomou grande 
expressividade a partir da política de acúmulos de 
Reservas Internacionais. 

 
Gráfico 12: Dívida Bruta do Governo Geral 
(%PIB) - Conceito BCB. 

Fonte: BCB. Elaboração própria.

 
Já o conceito de Dívida Líquida do Setor Público 
(DLSP) abrange o balanço de débitos e créditos do 
setor público não financeiro. Em outros termos, a 
DLSP é definida como a soma da base monetária; 
do saldo da dívida interna corrigida por juros 
ou índices internos; da dívida interna indexada 
ao câmbio multiplicada pela taxa de câmbio; 
da dívida externa multiplicada ao câmbio; dos 
ativos financeiros do setor público e das reservas 
internacionais multiplicada pela taxa de câmbio, 
isto é, expressa em reais.

Gráfico 13: Dívida Líquida do Setor Público 
(%PIB). 

Fonte: BCB. Elaboração própria.

 
Posto isso, e em diálogo sobretudo com a primeira 
visão apontada acima, o esforço fiscal realizado 
em 2020 de forma a financiar – sobretudo - o 
auxílio emergencial e os programas de crédito e 
manutenção de emprego teve papel destacado 
nos noticiários, pois via-se a grande expansão 
da dívida pública e a possibilidade de o  nível da 
relação dívida bruta - PIB atingir a marca de 100% 
como uma antessala ao precipício econômico. 
Não obstante e sem levar em conta a triste 
situação política e sanitária do país, em termos 
fiscais, essas projeções da relação dívida/PIB 
não se concretizaram e atualmente temos uma 
perspectiva de melhora significativa no indicador. 

Em termos de projeções, a trajetória dinâmica do 
endividamento público responde a diversos fatores. 
Em primeiro lugar, como aponta o economista 
Bráulio Borges, os principais fatores que influem 
nessa dinâmica como % do PIB são: i) a condição 
inicial, ou seja, a relação Dívida/PIB no início da 
trajetória a ser traçada; ii) a diferença entre o 
montante de juros nominais pagos e o crescimento 
nominal do PIB e iii) o resultado primário em % 
do PIB. Para além desses três principais fatores, 
mudanças cambiais podem também interferir 
no indicador na medida em que elas mudam 
a cotação em R$ dos passivos externos, a 
velocidade de acúmulo de reservas internacionais 
também afeta o indicador na medida em que 
podem alterar a necessidade de títulos pelo BCB 

https://www.bcb.gov.br/ftp/infecon/Estatisticasfiscais.pdf
https://www.bcb.gov.br/ftp/infecon/Estatisticasfiscais.pdf
https://blogdoibre.fgv.br/posts/solvencia-fiscal-e-o-r-g-brasileiro-evolucao-passada-e-perspectivas
https://blogdoibre.fgv.br/posts/solvencia-fiscal-e-o-r-g-brasileiro-evolucao-passada-e-perspectivas
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para a operacionalização da política monetária 
e, por fim, eventos fiscais não recorrentes como 
reconhecimento de dívidas passadas, por exemplo, 
também influem no indicador.

Segundo Manoel Pires, o padrão de recuperação 
atual da economia brasileira favorece a estabilidade 
fiscal. A recuperação firme das principais economias 
mundiais, o crescimento nos preços internacionais 
das commodities e o decorrente aumento nas 
exportações brasileiras atuam da seguinte maneira: 
por um lado, reforçam a necessidade de o Copom 
continuar a subida da taxa básica de juros, afetando 
os juros incidentes sobre a dívida pública e seu 
custo. Por outro lado, o aumento das exportações 
atuam no sentido de estimular o crescimento do 
PIB nominal, aumentando as receitas tributárias do 
governo e, portanto, melhorando a perspectiva do 
resultado primário e, em especial, o aumento nos 
preços das commodities faz com que a diferença 
entre o deflator implícito do PIB se descole do IPCA.

Nesse sentido, a Instituição Fiscal Independente 
(IFI) em seu Relatório de Acompanhamento Fiscal 
de Junho de 2021 atualizou suas projeções para 
as principais variáveis em questão. Para 2021, em 
seu cenário base, a IFI projetou um crescimento 
do PIB real e nominal, respectivamente em 4,2% 
e 12,6% frente às projeções em Maio de 3% e 
8,8%. Para o IPCA, Deflator implícito e Juros reais 
respectivamente, tem-se agora 5,7% (5,1% em 
Maio), 8,0% (5,7% em Maio) e -0,2% (0,4% em 
Maio). Outrossim, a IFI atualiza sua projeção para 
a relação Dívida/PIB ao fim de 2021 de 91,3% em 
Maio para 85,6% em Junho.

Não obstante a perspectiva de melhora dos 
indicadores de endividamento público, a IFI aponta 
que o quadro fiscal como um todo ainda “deve 
ser encarado com cautela”, pois a continuidade 
de pressões inflacionárias tem como decorrência 
o aumento das expectativas de mercado quanto 
a necessidade de maior restrição na política 
monetária, o que eleva o custo da dívida. Assim, 
se a melhora no cenário fiscal devido à inflação se 
concretizou agora, esse mecanismo de ajuste das 
contas públicas não é sustentável, ou seja, não 

retira da pauta a necessidade de reestruturação 
das finanças públicas tanto pelo lado dos gastos 
- o que já tem sido realizado com grandes custos 
de bem estar a população - quanto pelo lado das 
receitas com a reformulação de nosso sistema 
tributário confuso e regressivo.

https://blogdoibre.fgv.br/posts/conjuntura-atual-parece-mais-favoravel-para-divida-publica
https://blogdoibre.fgv.br/posts/conjuntura-atual-parece-mais-favoravel-para-divida-publica
https://blogdoibre.fgv.br/posts/conjuntura-atual-parece-mais-favoravel-para-divida-publica
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/590036/RAF53_JUN2021.pdf
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/590036/RAF53_JUN2021.pdf
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POLÍTICA MONETÁRIA: 
Em Junho, nosso boletim de Política Monetária 
tratará, em primeiro lugar, da 239ª Reunião do 
Copom que elevou o juro básico e apontou para 
mais elevações futuras. Em segundo lugar, 
tratamos dos recentes números divulgados do 
IPCA, do IGP-10 e da Inflação por Faixa de Renda 
elaborada pelo IPEA. 

No dia 16 de Junho, ocorreu a 239ª Reunião do 
Comitê de Política Monetária, o Copom. Na reunião, 
foi tomada a decisão de se elevar a taxa básica 
de juros para 4.25% a.a., ou seja, em linha com o 
que tinha sido anunciado em sua última reunião o 
Copom elevou a taxa em 0.75%. O comunicado da 
reunião aponta para a persistência dos estímulos 
monetários e fiscais externos e indica uma retomada 
consistente da economia internacional. Ademais, 
o Copom também aponta que internamente “os 
riscos para a recuperação econômica reduziram-
se significativamente” na esteira dos indicadores 
recentes que surpreenderam positivamente. 

Um dos principais pontos do comunicado, no 
entanto, refere-se a uma mudança de tom frente 
à inflação prospectiva. Se nas últimas reuniões 
o comitê vinha mantendo a comunicação de que 
acreditava que as pressões inflacionárias vividas no 
país - oriundas sobretudo do aumento dos preços 
internacionais de commodities - eram temporárias, 
no atual comunicado, aponta-se para um cenário 
de maior persistência dos choques inflacionários, 
citando-se “a lentidão da normalização nas 
condições de oferta, a resiliência da demanda e 
implicações da deterioração do cenário hídrico 
sobre as tarifas de energia elétrica”. Dessa forma, 
o comitê mantém em sua comunicação a visão 
de que no cenário para inflação ainda persistem 
sinais em direções contrárias. Por um lado, ainda 
é possível uma reversão das altas nos preços 
de commodities e, por outro, a continuidade de 
estímulos fiscais devido a pandemia, bem como a 
paralisação no processo de reformas estruturais, 
apresentam-se como riscos altistas.

Nesse sentido, o comitê não mais fala em 
normalização parcial, mas sim normalização 
monetária, indicando novo ajuste de mesma 
magnitude para a próxima reunião. Na esteira 
dessa mudança, as expectativas de mercado têm 
se ajustado para uma realidade ao fim de 2021 em 
que a taxa básica sobe para 6.5% e para níveis 
mais altos em 2022. Outrossim, para além da 
sinalização do BCB no sentido de continuidade 
e possível aceleração de ritmo dos aumentos da 
taxa básica, há ainda a alta probabilidade de que 
os juros básicos nos EUA sofram dois aumentos 
até 2023, ou seja, nesse caso e como sinalização 
no curto prazo para o Brasil e demais países 
da América Latina, crescem as pressões por 
aumentos das taxas básicas de juros.

Ao mesmo tempo, não arrefecem as críticas aos 
possíveis efeitos que uma aceleração do passo de 
aumento da taxa básica pode gerar na atividade 
econômica. Os níveis de emprego se encontram 
em patamares condizentes com uma profunda 
crise social e aumentos da taxa básica agravam 
esse cenário. Assim, o Copom tem um grande 
desafio pela frente no sentido de saber dosar o 
objetivo precípuo de controle da inflação com seus 
novos mandatos de suavização da atividade e 
fomento ao pleno emprego.

Em Junho, o IGP-10 subiu 2.32% frente a um 
crescimento de 3.24% no mês anterior. Os três 
índices que compõem o IGP - o IPA, o IPC e o 
INCC - tiveram aumentos respectivos de 2.64%, 
0.72% e 2.81% frente a 4.2%, 0.35% e 1.02% 
no mês anterior. Entre as maiores influências 
positivas, destaca-se o aumento do Minério de 
Ferro, cana-de-açúcar, carne bovina, café em grão 
e aves no âmbito do IPA; entre os componentes 
do IPC, as maiores influências positivas foram 
a tarifa de energia elétrica, a gasolina, o etanol 
o condomínio residencial e seguro saúde. Por 
fim, entre os componentes do INCC, destaca-
se o crescimento de 7.17% nos preços de tubos 
e conexões e o preço da mão de obra, como 
ajudantes especializados, pedreiros e serventes.

O IPCA em maio subiu 0.83% frente ao aumento 

https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17422/nota
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17422/nota
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/06/17/copom-reforcou-compromisso-com-meta-diz-senna.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/06/17/copom-reforcou-compromisso-com-meta-diz-senna.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/06/17/copom-reforcou-compromisso-com-meta-diz-senna.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/06/18/mercado-ve-selic-de-ate-75-em-2021.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/06/18/mercado-ve-selic-de-ate-75-em-2021.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/06/17/fed-sinaliza-alta-de-juro-antes-do-esperado.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/06/17/fed-sinaliza-alta-de-juro-antes-do-esperado.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/06/17/fed-sinaliza-alta-de-juro-antes-do-esperado.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/06/18/dolar-fecha-em-alta-refletindo-cautela-no-exterior.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/06/18/dolar-fecha-em-alta-refletindo-cautela-no-exterior.ghtml
https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-06/igp-10_fgv_press-release-resumido_jun21.pdf
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/30873-ipca-vai-a-0-83-em-maio
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de 0.31% da taxa em Abril, tendo como principais 
influências positivas, ou maior impacto sobre o 
crescimento do índice, os grupos Habitação e 
Transportes, contribuindo para o índice cheio, 
respectivamente, com 0.28% e 0.24%. A alta no 
grupo Habitação se deveu sobretudo ao aumento nos 
preços da energia elétrica (5.37%), enquanto que no 
grupo Transportes destaca-se o aumento nos preços 
da gasolina (2.87%), do gás veicular (23.75%), do 
etanol (12.92%) e do óleo diesel (4.61%).

Por fim, o indicador IPEA de Inflação por Faixa 
de Renda de Abril nos mostra uma interrupção 
da tendência observada nos meses anteriores, 
registrando uma desaceleração dos índices de 
inflação. Apesar disso, mantém-se a tendência 
de maiores custos inflacionários para as faixas 
de rendas mais baixas. A inflação para as faixas 
de renda baixa e muito baixa tiveram crescimento 
respectivo de 0.42% e 0.45%, acumulando em 12 
meses 7.50% e 7.71%. Já para as faixas de renda 
média-alta e renda alta, a inflação observada em 
Abril foi de 1.08% e 1.00%, acumulando em 12 
meses altas de 5.85% e 5.21%.

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/210514_cc_51_nota_14_inflacao_faixa_de_renda_abr21.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/210514_cc_51_nota_14_inflacao_faixa_de_renda_abr21.pdf
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CRESCIMENTO, SETOR 
EXTERNO E CÂMBIO: 
No boletim passado tratamos de forma desagregada 
dos componentes que contribuíram para o 
crescimento de 1,2% da economia brasileira 
expresso no indicador do PIB do primeiro trimestre 
de 2021 em relação ao último trimestre de 2020. 
Em que pese a heterogeneidade da recuperação 
brasileira, assentada especialmente em setores mais 
capitalintensivos e, portanto - poupadores de mão 
de obra – trazemos, nesse boletim, alguns novos 
elementos para uma compreensão mais profunda 
das bases que tem sustentado essa desigual e frágil 
recuperação. 

O crescimento do PIB, maior do que o esperado 
pelas instituições que acompanham e projetam 
o indicador, tem como uma de suas causas uma 
mudança relativa na cesta de consumo dos 
brasileiros, influenciada pela dinâmica da pandemia 
e da decorrente necessidade de redução do contato 
social. Nesse sentido, houve um deslocamento de 
parte expressiva da demanda por serviços para a 
demanda por bens de consumo. Uma vez que a 
carga tributária incidente sobre esses bens é mais 
elevada, isso explica o aumento da arrecadação 
e, conjuntamente com a inflação que têm incidido 
nessas mercadorias, ajuda a explicar o crescimento 
do PIB a preços de mercado. No entanto, isso 
concorre como um dos elementos que explica a 
possibilidade de crescimento a despeito do elevado 
e persistente desemprego, uma vez que o setor de 
serviços é o principal absorvedor não só de mão de 
obra em geral, senão que da parcela da força de 
trabalho que aufere menor renda.

Além disso, um artigo recente do pesquisador Ailton 
Braga, a partir da comparação entre o agregado do 
“PIB” e a “demanda agregada”, argumenta que se 
forem dessazonalizados os dados, especialmente 
no que tange ao acúmulo dos estoques, o PIB 
brasileiro teria recuado 0,3% ao invés de ter 
apresentado aumento de 1,2% na margem.

Para o pesquisador, as variações recentes na 
demanda agregada, que teve queda no 1º trimestre 

de 2021, refletem melhor o desempenho recente da 
economia brasileira do que a análise feita através 
do PIB, que teve seu cálculo inflado pelo acúmulo 
de estoque e por questões técnicas relativas ao 
ajuste sazonal das séries do PIB trimestral.

No ano de 2020, o movimento dos estoques fez 
com que o PIB caísse mais do que a demanda 
agregada. Relembrando: para o ano o total 
de retração do PIB foi de 4,1% enquanto o da 
demanda agregada foi de 3,4%. Já no primeiro 
trimestre de 2021 o movimento foi oposto. Com 
a recuperação dos estoques, o crescimento do 
PIB foi maior do que o da demanda agregada. 
Entendemos, então, que a queda dessazonalizada 
da demanda agregada, no 1º trimestre deste ano, 
indica melhor o momento da economia, bem como 
suas perspectivas, já que o crescimento do PIB, no 
1º trimestre, inflado pela recuperação de estoques, 
está refletindo com atraso os fortes estímulos 
fiscais ocorridos ao longo de 2020.

O IBC-br, que é uma próxy  um índice sintético - de 
PIB calculado pelo Banco Central, veio com alta de 
0,44% em abril em relação a março de 2021. De um 
ponto de vista mais geral, isso significa um patamar 
de estabilização, com um comportamento de 
crescimento de lado quando se compara ao tombo 
mais significativo da economia brasileira em 2020. 

A boa notícia pode estar no ritmo mais célere do 
que o esperado para a vacinação brasileira. Não 
obstante as tratativas lentas de Bolsonaro e sua 
equipe com as principais fornecedoras de vacina, 
a existência do SUS é um grande trunfo brasileiro 
no que tange a logística de vacinação. A vacinação 
generalizada é condição necessária para a 
retomada plena da atividade econômica. Após um 
recuo em maio, o mês de junho tem protagonizado 
os maiores recordes diários de aplicações de 
doses . No atual ritmo, o segundo semestre irá 
findar com a imunização concretizada. 

Do ponto de vista do setor de externo, o mesmo 
fenômeno que contribui para uma melhor 
performance da economia brasileira – a melhoria 
nos termos de troca – é também responsável por 
problemas alocativos internos. O preço do minério 

https://blogdoibre.fgv.br/posts/ciclo-de-estoques-fatores-sazonais-e-evolucao-recente-do-pib
https://blogdoibre.fgv.br/posts/ciclo-de-estoques-fatores-sazonais-e-evolucao-recente-do-pib
https://blogdoibre.fgv.br/posts/ciclo-de-estoques-fatores-sazonais-e-evolucao-recente-do-pib
https://blogdoibre.fgv.br/posts/ciclo-de-estoques-fatores-sazonais-e-evolucao-recente-do-pib
https://blogdoibre.fgv.br/posts/ciclo-de-estoques-fatores-sazonais-e-evolucao-recente-do-pib
https://blogdoibre.fgv.br/posts/ciclo-de-estoques-fatores-sazonais-e-evolucao-recente-do-pib
https://blogdoibre.fgv.br/posts/ciclo-de-estoques-fatores-sazonais-e-evolucao-recente-do-pib
https://blogdoibre.fgv.br/posts/ciclo-de-estoques-fatores-sazonais-e-evolucao-recente-do-pib
https://blogdoibre.fgv.br/posts/ciclo-de-estoques-fatores-sazonais-e-evolucao-recente-do-pib
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de ferro, que tem contribuído para a elevação 
da renda exportadora, foi alçado como principal 
fonte de pressão inflacionária divulgada pelo IGP-
DI, no qual avançou mais de 17%. Nesse caso 
especificamente, no entanto, a alta do preço tem 
trajetória conjuntural e está ligada a embaraços 
diplomáticos e comerciais do governo Chinês com 
o Australiano, um dos maiores produtores mundiais 
de minério de ferro. A desorganização na estrutura 
de oferta somada ao aumento da demanda chinesa 
tem pressionado o preço pra cima. 

O aumento no volume exportado e, sobretudo, no 
preço dessas mercadorias, somados a ainda lenta 
recuperação da economia brasileira fez com que 
o superávit da balança comercial fosse o maior da 
série histórica do mês de maio desde 1997. No que 
tange ao resultado acumulado até maio de 2021, 
esse também foi um recorde na série história, 
perfazendo o total de US$ 27,1 bilhões. 

Importante notar que do ponto de vista proporcional, 
na comparação interanual entre o mês de maio de 
2020 e maio de 2021, o que mais cresceu foram, 
justamente, as importações, com crescimento de 
65,3% enquanto para as exportações o crescimento 
foi de 53,8%. No entanto, é necessário atentar para 
o fato de que maio de 2020 foi o mês seguido do 
período auge da pandemia, o que faz o aumento 
proporcional ser muito influenciado pela base de 
comparação. 

O setor externo, nesse momento, é a prova da 
necessidade de não “essencializar” categorias 
econômicas. Aparentemente “superávit comercial” 
poderia parecer, em uma análise superficial, algo 
“bom” em termos abstratos. No entanto, em que 
pese o avanço das importações, especialmente 
no volume de mercadorias, esse superávit diz 
mais sobre as debilidades da nossa recuperação 
do que sobre transformações estruturais da nossa 
balança. Isso porque o superávit está ocorrendo a 
despeito da queda da renda interna, o que dirime 
o potencial de aquisição de bens de consumo 
importados. Não só isso, a desvalorização cambial 
e o aumento dos preços relativos concorrem 
muito mais para explicar a posição internacional 

da economia brasileira do que fatores estruturais 
endógenos internos. 

Gráfico 14: variação no saldo das Transações 
Correntes na comparação mensal entre 2020 e 
2021, por meses selecionados

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração: CEE/IREE

O mesmo se pode dizer sobre o supérvit nas 
Transações Correntes. Embora menor em 
relação a abril, no mês de maio o Brasil voltou a 
apresentar superávit nas Transações Correntes de 
quase US$ 3,8 bi. Alguns elementos concorrem 
para explicitar esse fenômeno pouco usual em 
economias subdesenvolvidas como a brasileira: 
o primeiro delas foi o comportamento da balança 
comercial, como já explicitado acima, que decorre 
da demanda aquecida pelas commodities que o 
Brasil exporta somada a desvalorização cambial. O 
segundo diz respeito a balança de serviços, e tem 
ligação com a baixa imunização brasileira, de forma 
geral, que impacta a capacidade da população de 
viajar e gerar renda no exterior. Além disso, nesse 
caso o superávit nas transações correntes também 
denota o caráter do processo recessivo pelo qual 
atravessa a economia brasileira.

Dessa feita, a normalização da atividade  econômica, 
curiosamente, tende a nos fazer retomar a posição 
deficitária tanto na balança comercial quanto, 
sobretudo, nas transações correntes de forma geral. 
Isso deve ocorrer tão logo elementos exógenos a 
esse período se normalizem, especialmente os 
preços dos produtos internacionais e os fluxos 
internacionais que tendem a apreciar, novamente, 
o real frente ao dólar. 

https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-06/2021-06-boletim-macro.pdf
https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-06/2021-06-boletim-macro.pdf
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