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As sucessivas decepções com o crescimento desde 2017 chamam muito a atenção, apesar de o Brasil estar
implementando uma extensa agenda de reformas. Após a recessão de 2015-2016, o PIB cresceu 1% em 2017 e
2018, e muito provavelmente veremos uma desaceleração em 2019. Como o crescimento populacional situa-se
próximo de 1%, temos uma situação de crescimento per capita zero após a recessão. Em publicação recente1

defendemos que há choques negativos, relevantes e persistentes, atuando sobre a economia, dentre os quais
damos destaque para a mudança estrutural dos gastos públicos e a desaceleração da economia global. De lá para
cá, a intensidade desses choques aumentou. Como detalharemos mais à frente, em situações dessa natureza
(choques de demanda persistentes e deflacionários) e na ausência de outros instrumentos, é absolutamente
natural que a política monetária faça o contraponto à queda de demanda e atue para estimular a atividade
econômica, uma vez que a natureza dos choques impõe viés baixista para a inflação de médio prazo e, portanto,
está dentro do arcabouço do regime de metas de inflação.

Ao mesmo tempo, vimos no Brasil um avanço considerável das reformas macro e microeconômicas. Uma lista
não exaustiva daquelas já implementadas inclui: redução da meta de inflação para 3,5%; implementação do teto
de gastos públicos; criação da TLP; reforma trabalhista; lei da terceirização; uso do fundo soberano para abater
dívida; criação do Regime de Recuperação Fiscal dos Estados; mudança na orientação de bancos públicos
(incluindo BNDES); antecipação de pagamentos de bancos públicos ao Tesouro Nacional; redução de subsídios,
como o PSI; reforma do crédito rotativo; regulamentação de fintechs pelo CMN; lei do distrato; cadastro positivo;
duplicata eletrônica; regulamentação das Letras Imobiliárias Garantidas (LIGs); maior autonomia da Petrobras;
redução de conteúdo local no setor de petróleo; marco legal das agências reguladoras; reforma do ensino médio;
reformulação do FIES. Há também, outras reformas com avanços concretos ou em fase de projetos, tais como:
reforma da Previdência; acordo Mercosul-UE; MP da liberdade econômica; agenda BC+/BC#; redução do
compulsório e mudanças no capital requerido de home equity e crédito rural; abertura de capital do IRB;
abertura do setor de óleo e gás, além das companhias aéreas; MP do Saneamento.
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Choques recentes sobre a economia brasileira e reação ótima de política monetária

Igor Velecico

1 Destaque DEPEC do dia 29 de maio de 2019.

Gráfico 1: PIB real – variação anual

Fonte: IBGE, Bradesco
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Esse contraste entre agenda econômica na direção correta versus resultados de crescimento abaixo do
esperado levanta o questionamento de quanto dessa decepção é estrutural, e decorre da má alocação de
capital na economia nos últimos anos, e quanto é em parte conjuntural. Para responder a essa pergunta,
recorremos a um exercício simples: excluir os efeitos diretos de fatores exógenos que impactaram a atividade
nos últimos três anos.

Em 2017, observamos três eventos relevantes: (i) crescimento de dois dígitos do PIB agropecuário; (ii)
aceleração moderada da economia global e (iii) liberação dos saques do FGTS. Estimamos que, juntos, esses
eventos somaram 1,9 p.p. ao PIB daquele ano.

Por sua vez, em 2018 vimos novamente três choques, mas na direção contrária em relação a 2017: (i) a greve
dos caminhoneiros; (ii) piora das condições financeiras, próxima do processo eleitoral e (iii) início da
desaceleração da economia global. Nesse caso, estimamos que, conjuntamente, esses vetores retiraram 0,5
p.p. do PIB.

Já em 2019 contabilizamos quatro choques principais, em direção majoritariamente contracionista: (i) a forte
desaceleração da economia global; (ii) os impactos de curto prazo do teto de gastos sobre os investimentos
públicos; (iii) os problemas da indústria extrativa no começo do ano e (iv) nova liberação das contas do FGTS.
Nossas estimativas sugerem que os três primeiros tiveram impacto negativo de 1,5 p.p. sobre o crescimento,
enquanto o FGTS deverá ter impacto positivo de 0,2 p.p. sobre o PIB de 2019.

A figura a seguir ilustra o PIB efetivo, descontados os efeitos desses choques. Nota-se que o PIB apresentaria
tendência bastante diferente da apresentada na página anterior: o PIB de 2017 teria sido consideravelmente
mais baixo do que o efetivo, e os últimos dois anos teriam mostrado um desempenho superior.

Gráfico 2: PIB efetivo (2000-2016) e excluindo choques (2017-2019)

Fonte: IBGE, Bradesco

O exercício do que deve ser considerado um choque exógeno não é nada trivial, mas os resultados gerais
continuam robustos se considerarmos apenas um subconjunto desses choques. Por exemplo, pode-se
argumentar que, sem o choque positivo da safra agrícola em 2017, a deflação de alimentos não teria ocorrido e
que os juros (Selic) não teriam caído tanto, ou tão rápido. Pode-se também argumentar que a liberação das
contas inativas do FGTS ocorreu porque houve frustração com o crescimento, e foi, portanto, uma medida
endógena (e não um choque).
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Mesmo eventos como a greve dos caminhoneiros, à qual diversos atores atribuíram relevante
responsabilidade pela frustração com o crescimento no segundo semestre de 2018, podem ser debatidos: o
gráfico a seguir correlaciona o leading indicator da OCDE (proxy de PIB global) com a variação interanual da
produção industrial brasileira. O fato de a correlação das duas séries ser elevadíssima no segundo semestre
sugere que a greve teve efeito temporário sobre a economia – a tendência de desaceleração já estava dada e
vinha do cenário externo.

Gráfico 3: Leading indicator OCDE e produção industrial

Fonte: IBGE, OCDE, Bradesco

Como enfatizamos, nosso objetivo é menos defender a lista dos choques escolhidos, mas sim apontar para o
fato de que, nos últimos anos, diversos choques atingiram a economia brasileira e tornaram a análise da
tendência de crescimento muito mais complexa. Se o exercício acima é válido, a explicação para a estagnação
da economia após 2017 é mais conjuntural do que estrutural. Mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que a
economia muito em breve mostrará aceleração relevante – os choques conjunturais são, predominantemente,
duradouros: a desaceleração dos gastos públicos está imposta pela lei do teto de gastos e a desaceleração
global parece contratada para os próximos 6 a 9 meses, pelo menos.

Há um elemento importante em comum nesses choques mais recentes: são, até aqui, deflacionários2. A
política fiscal é, no curto prazo, contracionista e, portanto, deflacionária. A escalada das tensões comerciais
resulta em menor crescimento global, queda dos preços de commodities e alguma depreciação da moeda dos
países emergentes. Por enquanto, o resultado líquido dessa combinação tem sido baixista para a inflação – os
preços externos em reais têm caído, conforme mostramos no gráfico a seguir.

2 O choque da indústria extrativa no começo do ano é um choque clássico de oferta, sendo, portanto, contracionista e inflacionário. 

A magnitude desse choque, contudo, é pequena comparada aos demais.
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Gráfico 4: Preços diários das commodities, em US$ e R$

Fonte: Bradesco

O fato de os choques serem deflacionários é importante porque permite a utilização do instrumento dos
juros para impulsionar o crescimento econômico. O objetivo primordial da política monetária é manter a
inflação na meta, levando em consideração que deve reagir apenas na medida dos efeitos secundários do
choque sobre a inflação prospectiva. Se há ociosidade relevante na economia, a inflação tende a ficar abaixo do
centro da meta, e o BC calibra os juros para estimular a atividade econômica até o ponto em que a inflação
volte para o centro da meta. Se, durante esse processo, ocorrem novos choques que contraem a demanda
externa e/ou interna, e que tendem a jogar a inflação ainda mais para baixo, é absolutamente natural e
esperado que a autoridade monetária reaja, estimulando mais o crescimento via queda de juros. Ademais,
como os outros instrumentos anticíclicos ou não estão disponíveis (como no caso da política fiscal) ou não
afetam a economia no timing desejado (agenda de concessões e privatizações), a queda dos juros passa a ser a
principal variável de ajuste no curto prazo para lidar com as decepções de atividade.

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

11 12 13 14 15 16 17 18 19

Título

ICBR (R$, e)

ICBR (US$, d)



5

Destaque Depec - Bradesco

Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos Fernando Honorato Barbosa

Economistas Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / Constantin Jancsó / Fabiana D’Atri / Igor Velecico
/ Leandro Câmara Negrão / Mariana Silva de Freitas / Myriã Tatiany Neves Bast / Priscila Pacheco Trigo /
Rafael Martins Murrer / Renan Bassoli Diniz / Robson Rodrigues Pereira / Thiago Coraucci de Angelis /
Thomas Henrique Schreurs Pires

Estagiários Ana Beatriz Moreira dos Santos / Daniel Funari Fouto / Gustavo Rostelato de Miranda / Lucas Oliveira
Costa da Silva / Thaís Rodrigues da Silva

O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações
e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente
qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações,
julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou
responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de
todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de
responsabilidade e uso. A reprodução total ou parcial desta publicação é expressamente proibida, exceto com a autorização do Banco BRADESCO
ou a citação por completo da fonte (nomes dos autores, da publicação e do Banco BRADESCO)

Equipe Técnica 

economiaemdia.com.br


