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A normalização das políticas econômicas e a próxima crise global

Confiança da indústria gaúcha tem segunda alta seguida

Parte dos Dólares de exportação ainda não voltaram ao mercado nacional

Os estímulos econômicos atingiram patamares impensáveis nos últimos anos e a pandemia provocou 

tanto a piora nos indicadores de solvência quanto acelerou a necessidade de desarmar uma bomba de 

endividamento.

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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Uma frase anedótica atribuída ao Prêmio Nobel Paul

Samuelson é de que “os economistas previram nove das

últimas cinco recessões”. Essa visão sobre a ciência

econômica pode ser decorrência do seu próprio advento

em paralelo com a ascensão do capitalismo. Crises e

saltos abruptos de riqueza por conta de inovações têm

se mostrado algo inerente desse modelo de produção.

Talvez as fortes oscilações sejam um preço justo a se

pagar pela geração de riqueza e bem estar sem

precedentes na história humana.

Também se diz que esse perfil dos economistas em

olhar para os oscilações da atividade decorre do próprio

comportamento cíclico do crescimento, em que sempre

se está entre a digestão de uma recessão e a gestação de

outra. A economia move-se em sucessivos ciclos de

recuperação, expansão, desaceleração e recessão em

torno de uma tendência de crescimento de longo prazo.

Análise da trajetória dos dados e do comportamento

dos agentes econômicos, bem como a necessidade de

construir cenários futuros, talvez seja o que levou o

historiador escocês Thomas Carlyle a definir a ciência

econômica como uma Dismal Science (ciência sombria

ou triste, numa tentativa de tradução).

Essa digressão inicial decorre da dificuldade de

compreensão de como o mundo vai lidar com o grande

crescimento da dívida pública e privada nos próximos

anos e se esses aparentes excessos não nos levarão a

uma crise sem precedentes. Existe um grande mal estar

quando se tenta imaginar a porta de saída para essa

economia hiperestimulada.

Para se ter uma noção do tamanho do problema, o

Institute of International Finance publicou

recentemente a projeção para a dívida global em 2020.

Segundo a instituição, as dívidas pública e privada

aumentaram em US$ 24 trilhões no ano passado,

atingindo US$ 281 trilhões no final de 2020. Para fins

de comparação, esse montante é o maior da história e

equivale a 355% do PIB mundial. Para 2021, a

expectativa também é de crescimento. A análise dos

déficits do setor público projetados para 2021 indicam

um crescimento de US$ 10 trilhões, levando a dívida

dos governos ao patamar de US$ 92 trilhões, o que é

equivalente a 100% PIB projetado para 2021.

O endividamento global foi acentuado pela

pandemia, mas é um processo que ocorre há mais

tempo. As políticas de taxa de juros próximas a zero

começaram nos EUA a partir do estouro da bolha da

Nasdaq em 2000, recessão que foi agravada pelos

ataques de 11/9 no ano seguinte. Entre o final de 2001 e

a metade de 2004, a taxa dos Fed Funds ficou abaixo

de 2%. Esse período foi o mais longo e com taxas mais

baixas para um período após o fim de uma recessão,

desde então. A tentativa de normalização da política

monetária a partir da segunda metade de 2004, com o

aumento das taxas de juros, foi o estopim para a crise

imobiliária dos EUA. É importante lembrar que desde o

início de 2007 já se tinha conhecimento dos problemas

no mercado imobiliário. Nos meses seguintes, o

mercado acreditou que as autoridades fiscal e monetária

dos EUA conseguiriam lidar com o problema sem gerar

uma crise sistêmica, seria apenas mais uma recessão.

Porém, o estado de negação acabou com a falência do

Lehman Brothers em 15 de setembro do ano seguinte.

Hoje, aparentemente não há bolha no mercado

imobiliário, mas há, certamente, uma grande

dependência das empresas dos países desenvolvidos de

liquidez abundante e de um ambiente de taxas de juros

próximas a zero. A predileção por empresas de

crescimento em detrimento daquelas geradoras de caixa

ficou acima do normal. Valuations que parecem

absurdos e relações preço/lucro acima de 60 vezes virou

algo normal. Casos como o valor de mercado da Tesla,

que chegou a ser maior do que todas as outras

fabricantes de veículos somadas pode ser um sintoma.

Nesse cenário, os incomodados passaram a buscar a

compra de metais ou criptomoedas na tentativa de uma

posição defensiva. Talvez esse seja outro sintoma.

Nos próximos anos, o desafio de normalização da

política monetária será igualmente grande, porém o

trauma de 2008 ainda está presente. O primeiro passo

será o desafio de iniciar o tapering, que é a

desaceleração das compras de ativos que reverteria o

processo quantitative easing. Posteriormente, o

aumento nas taxas de juros. Estejam com os cintos

apertados.

Será que o mundo conseguirá desenhar uma

estratégia de saída desse cenário? Será que as teses de

“japanificação” dos EUA e Zona do Euro irão se

concretizar?

“Mercado pode ficar irracional por mais tempo do

que você pode permanecer solvente”, a famosa frase de

Keynes, tem várias interpretações. A mais óbvia delas é

que custa caro apostar contra o mercado. Quando o

S&P500 atingiu a máxima em 2015, as capas de jornais

e revistas começaram a estampar previsões de que o

bear market estaria próximo. Nos anos seguintes, os

recordes foram renovados. Quem ficou short em EUA

nesse tempo todo quebrou.

Talvez as tantas crises previstas e que não

aconteceram foram justamente devido aos alertas.

Diferente do que ocorre na meteorologia, aqui as

nuvens podem mudar conforme as previsões. Assim,

cada crise prevista que não aconteceu pode ter sido uma

vitória dos alertas. Esse texto está longe de ser um “eu

avisei”, pois previsões sem prazo para acontecer não

passam de especulação. Porém, fica difícil ignorar que

estamos com um elefante na sala.

Os estímulos econômicos atingiram patamares impensáveis nos últimos anos e a pandemia provocou tanto a

piora nos indicadores de solvência quanto acelerou a necessidade de desarmar uma bomba de endividamento.

A normalização das políticas econômicas e a próxima crise global

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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A pandemia interrompeu um padrão natural da

economia em que países exportadores de commodities

experimentam uma apreciação de sua moeda em ciclos

de valorização dos preços desses bens exportados.

Mais recentemente, os dados do fluxo cambial no

mercado à vista mostram que houve ingresso líquido de

US$ 4,0 bilhões em abril/21, alcançando a primeira vez

desde 2018 uma sequência de quatro meses de entradas

líquidas. Desse total, US$ 3,5 bilhões são relacionados

a transações comerciais. As operações relacionadas a

transações financeiras alcançaram US$ 0,5 bilhão. Nos

últimos 12 meses até abril, o fluxo de entrada de

recursos pelo segmento comercial somou US$ 12,7

bilhões, cerca de US$ 47,0 bilhões abaixo do nível

indicado pelo superávit comercial.

Essas diferenças apontam evidências de um hiato

entre o resultado da balança comercial física e as

liquidações financeiras destas transações no mercado

cambial à vista no Brasil (veja o gráfico). Essa retenção

faz parte de um processo de antecipação das receitas de

exportações e quitação de dívidas no exterior. Em 2018,

essa diferença foi de US$ 5 bilhões; em 2019, US$ 25

bilhões; e em 2020, foi de US$ 17 bilhões.

São dólares que, em teoria, poderiam ajudar a

amenizar a pressão na cotação do Real - embora outros

fatores tenham peso importante na determinação da

taxa de câmbio. A vinda desses recursos para o

mercado local não é, contudo, questão de vontade, mas

envolve a tomada de decisão na gestão de dívidas, de

caixa e de portfólio das empresas.

A perspectiva atual é de que o juro mais alto

incentive as exportadoras a reduzirem esse caixa

mantido no exterior, o que favorece o influxo de

recursos e aprecia o Real. Contudo, as incertezas

relacionadas à condução da política fiscal e as eleições

no Brasil podem voltar a limitar a esse impulso.

O Índice de Confiança do Empresário Industrial

gaúcho (ICEI/RS), divulgado mensalmente pela

FIERGS, subiu 2,3 pontos em relação a abril e chegou

a 60,3 pontos em maio, segunda alta consecutiva,

recuperando 6,2 dos 8,7 pontos perdidos em março. O

ICEI/RS vai de zero a 100 pontos e quanto mais acima

de 50, maior e mais disseminada é a confiança.

A confiança é resultado das avaliações dos

empresários sobre as condições atuais e as expectativas

para a economia brasileira e para a própria empresa.

O Índice de Condições Atuais subiu de 51,3 em abril

para 54,2 pontos em maio. Acima dos 50, indica

melhora. O Índice de Condições Atuais da Economia

Brasileira foi o subcomponente que mais cresceu,

passando de uma avaliação negativa em abril (44,4

pontos) para neutra em maio (50,0 pontos). De fato, em

maio, os percentuais de empresários gaúchos que

perceberam melhora e piora na economia brasileira

foram similares: 28,4% e 26,3%, respectivamente. A

melhora nas condições atuais também foi percebida em

relação à própria empresa, com o índice crescendo 1,7

ponto ante abril, para 56,4 em maio.

Em relação aos próximos seis meses, o otimismo

aumentou entre os empresários gaúchos, com o Índice

de Expectativas se distanciando da marca divisória dos

50 pontos: de 61,3 em abril para 63,4 em maio. O

otimismo com a economia brasileira predomina: 45,8%

dos empresários, ante um percentual de pessimistas

bem menor, 10,5%. Isso se reflete nos 59,3 pontos

alcançados pelo Índice de Expectativas com a

Economia Brasileira em maio, 4 pontos acima de abril.

Nesse período, aumentou também o otimismo com

relação ao futuro da empresa. O Índice de Expectativa

da Empresa cresceu de 64,2 para 65,4 pontos.

Os resultados do ICEI/RS mostram que a indústria

gaúcha recuperou grande parte da confiança perdida em

março. Naquele momento, além do agravamento da

pandemia, o setor era impactado por intensos aumentos

de preços e pela falta de insumos e matérias-primas.

Em maio, as avaliações dos empresários ficaram

mais positivas tanto para as condições atuais quanto e,

principalmente, para as expectativas refletindo o alívio

na crise sanitária e a perspectiva de retomada da

economia e do fornecimento de matérias-primas. Com

confiança, espera-se que a indústria gaúcha retome a

trajetória de crescimento nos próximos meses.

.

Parte dos Dólares de exportação ainda não voltaram ao mercado nacional

Confiança da indústria gaúcha tem segunda alta seguida

Fonte: FIERGS.

Índice de Confiança do Empresário Industrial do RS 

(Em pontos)

Fonte: BCB.
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DADOS E PROJEÇÕES PARA A ECONOMIA BRASILEIRA

Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS
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❑ Não houve alterações.

Informações sobre as atualizações das projeções:

Últimas previsões atualizadas.

Produto Interno Bruto Real  (% a.a.)
1

Agropecuária 14,2 1,3 0,6 2,0 2,5

Indústria -0,5 0,7 0,4 -3,5 4,2

Serviços 0,8 2,1 1,7 -4,5 3,0

Total 1,3 1,8 1,4 -4,1 3,2

Produto Interno Bruto Real  (Em trilhões correntes)

Em R$ 6,585 7,004 7,407 7,448 7,978

Em US$
2 2,063 1,916 1,877 1,444 1,558

Inflação (% a.a.)

IGP-M -0,5 7,6 7,3 23,1 4,4

INPC 2,1 3,4 4,5 5,4 3,8

IPCA 2,9 3,7 4,3 4,5 4,0

Produção Física Industrial (% a.a.)

Extrativa Mineral 4,5 0,0 -9,7 -3,4 3,0

Transformação 2,2 1,1 0,2 -4,6 5,7

Indústria Total
3 2,5 1,0 -1,1 -4,5 4,7

Empregos Gerados – Mercado Formal (Mil vínculos)

Agropecuária 34,3 2,2 13,0 61,6 11,9

Indústria -140,0 23,9 97,2 207,8 132,1

Indústria de Transformação -14,8 1,2 13,2 90,0 65,4

Construção -116,1 11,4 70,7 112,2 55,6

Extrativa e SIUP
4 -9,0 11,2 13,3 5,6 11,1

Serviços 93,7 520,2 533,8 -124,5 572,5

Total -12,0 546,4 644,1 142,7 716,5

Taxa de desemprego (%)

Fim do ano 11,8 11,6 11,0 13,9 15,8

Média do ano 12,7 12,3 11,9 13,5 16,5

Setor Externo (US$ bilhões)

Exportações 217,7 239,3 225,4 209,8 230,1

Importações 150,7 181,2 177,3 158,9 174,8

Balança Comercial 67,0 58,0 48,0 50,9 55,3

Moeda e Juros

Meta da taxa Selic – Fim do ano (% a.a.) 7,00 6,50 4,50 2,00 6,00

Taxa de Câmbio – Desvalorização (%)
5 1,5 17,1 4,0 29,2 -1,7

Taxa de Câmbio – Final do período (R$/US$) 3,31 3,87 4,03 5,20 5,11

Setor Público (% do PIB)

Resultado Primário -1,7 -1,6 -0,8 -9,5 -4,2

Juros Nominais -6,1 -5,4 -5,0 -4,2 -3,9

Resultado Nominal -7,8 -7,0 -5,8 -13,7 -8,1

Dívida Líquida do Setor Público 51,4 52,8 54,6 63,0 72,8

Dívida Bruta do Governo Geral 73,7 75,3 74,3 89,3 98,3
Fontes: IBGE, BCB, FGV, Ministério da Economia, STN. * Projeções da Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS. 

1
 O PIB Total é projetado a preços de mercado; 

os PIBs Setoriais são projetados a valor adicionado. 
2
 Taxa de câmbio média anual utilizada para o cálculo e IPCA utilizado como inflação. 

3
 Não considera a 

Construção Civil e o SIUP. 
4
 SIUP = Serviços Industriais de Utilidade Pública.  

5
 Variação em relação ao final do período anterior.

2017 2018 2019 2020 2021*

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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DADOS E PROJEÇÕES PARA A ECONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS
www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos

Últimas previsões atualizadas.

Produto Interno Bruto Real  (% a.a.) 1

Agropecuária 11,4 -7,1 6,0 -29,6 20,0

Indústria -1,8 2,8 1,7 -5,8 4,5

Serviços 1,6 2,6 1,6 -4,8 1,5

Total 1,8 2,0 2,0 -7,0 4,0

Produto Interno Bruto Real  (Em bilhões correntes)

Em R$ 423,270 457,294 475,175 473,419 512,142

Em US$2 132,608 125,108 120,435 91,798 97,365

Empregos Gerados – Mercado Formal (Mil vínculos)

Agropecuária -1,5 -1,4 -0,1 0,6 1,2

Indústria -12,1 1,5 -5,5 5,3 16,4

Indústria de Transformação -5,9 0,9 -1,5 4,2 11,1

Construção -3,9 0,9 -4,0 1,0 4,4

Extrativa e SIUP3 -2,3 -0,2 0,0 0,2 0,9

Serviços 5,4 20,4 26,0 -26,2 38,6

Total -8,3 20,5 20,4 -20,2 56,2

Taxa de desemprego (%)

Fim do ano 8,0 7,4 7,1 9,1 11,2

Média do ano 8,4 8,1 8,1 8,4 11,6

Setor Externo (US$ bilhões)

Exportações 17,8 18,1 18,3 14,3 17,2

Industriais 12,6 12,2 13,6 10,4 13,0

Importações 9,9 11,3 9,5 6,7 7,6

Balança Comercial 7,9 6,8 8,8 7,6 9,5

Arrecadação de ICMS (R$ bilhões) 31,9 34,8 35,7 36,2 40,6

Indicadores Industriais (% a.a.)

Faturamento real 3,8 2,7 3,0 -3,1 6,6

Compras -1,3 10,0 -2,7 -5,8 8,2

Utilização da capacidade instalada 1,2 1,6 0,7 -4,5 3,2

Massa salarial 1,2 -1,3 -0,8 -9,8 5,0

Emprego -1,1 0,9 0,0 -2,0 2,6

Horas trabalhadas na produção -1,6 0,0 -1,0 -5,5 10,4

Índice de Desempenho Industrial – IDI/RS 0,4 2,6 0,1 -4,9 6,2

Produção Física Industrial4 (% a.a.) 0,6 5,9 2,5 -5,4 6,3

2017 2018 2019 2020 2021*

Fontes: DEE/Seplag-RS, IBGE, BCB, M inistério  da Economia, SEFAZ-RS, UEE/FIERGS. * Pro jeções da Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS. 1 O PIB 

Total é pro jetado a preços de mercado; os PIBs Setoriais são pro jetados a valor adicionado. 2 Taxa de câmbio média anual utilizada para o cálculo e IPCA 

utilizado como inflação. 3 SIUP = Serviços Industriais de Utilidade Pública. 4 Não considera a Construção Civil e o  SIUP.

❑ Não houve alterações.

Informações sobre as atualizações das projeções:

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos

