Remetente:
Confederação
Nacional
do Comércio
de Bens, Serviços
e Turismo
Av. Gal. Justo, 307
5º andar
CEP 20021-130
Rio de Janeiro – RJ

Ano XXXVI – No 1.541
24 de agosto de 2018

Análise da IFI aponta que a reversão de déficit para
superávit fiscal ocorrerá apenas em 2022

N

o Relatório de Acompanhamento
Fiscal de agosto de 2018, a Instituição Fiscal Independente (IFI) reavaliou o cenário macrofiscal de curto
e médio prazo. Além de mudanças nas
variáveis macroeconômicas, sobretudo
quanto à expectativa de crescimento do
PIB, também ocorreram mudanças na
regulação das despesas com subsídios.
Também foi reavaliada a variação da
receita em resposta à atividade econômica, indicando uma menor elasticidade
da receita em relação ao crescimento da
economia. As novas projeções fiscais
indicam que a reversão de déficit para
superávit primário ocorrerá apenas em
2022, e que a dívida bruta deve alcançar
o pico de 84,1% do PIB em 2023.
O novo cenário econômico traz uma redução nas expectativas de crescimento
do PIB, tanto no curto prazo como no
médio prazo. Contudo, a incorporação
do novo processo de estimação do deflator do PIB leva a um PIB nominal
maior e, consequentemente, ameniza
os efeitos negativos de um menor crescimento sobre as projeções das receitas
primárias e da relação dívida/PIB. Outra mudança positiva foi o aumento do
preço do petróleo esperado, levando a

uma maior arrecadação de tributos in- pela Medida Provisória nº 836/ 2018, que
cidentes sobre o setor petrolífero.
não foram totalmente compensados pela
redução
dos gastos com subsídios do
Para 2018, houve uma piora na exPSI.
A
criação
de crédito extraordinário
pectativa de déficit fiscal primário
para
empresas
estatais também aumendo setor público para R$ 156 bilhões
tou
as
despesas
esperadas para 2018.
(ante R$ 140 bilhões). Apesar da piora,
a nova projeção da IFI é ainda menor Com relação ao novo regime fiscal, para
do que a programação financeira di- 2018, a IFI estima que a margem para o
vulgada pelo Ministério do Planeja- aumento dos gastos dentro do limite de
mento, que prevê um déficit de R$ 159 gastos é de R$ 90 bilhões. Como a exbilhões para o mesmo período. A nova pansão prevista para este ano é de cerca
projeção incorpora redução da receita de R$ 60 bilhões, o governo não terá difitributária e previdenciária com o me- culdade em cumprir a regra, carregando,
nor crescimento esperado da atividade para o próximo ano, R$ 30 bilhões de
econômica e da massa de salários, além margem para expansão de gastos.
das mudanças na tributação da Cide e A inflação mais elevada em junho deste
do PIS/Cofins incidentes sobre os com- ano, como reflexo da paralisação dos
bustíveis. Adicionalmente, a reavaliação caminhoneiros, afetará o limite para
da elasticidade da receita em resposta à o crescimento do teto de gastos no
atividade reduziu o impacto esperado próximo ano. A inflação de referência
da recuperação da atividade econômica que corrige o teto de gastos de 2019 é
sobre as receitas tributárias.
aquela acumulada nos últimos 12 meses
As projeções para as despesas também até junho de 2018 (de 4,4%). Na medida
impactaram negativamente na atua- em que o avanço do teto legalmente
lização da projeção do déficit fiscal permitido para 2019 soma-se ao espaço
primário para este ano, principalmente fiscal não utilizado e remanescente de
por meio das pressões sobre os gastos 2018, estimado por nós em R$ 15 bilhões,
provenientes do programa de subvenção
à comercialização de óleo diesel do Mi(Cont. na pág. 2)
nistério de Minas e Energia, instituído
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declinar lentamente a partir de então. A
trajetória estimada anteriormente previa
um pico de 86,6% do PIB no mesmo
período. Apesar da melhora em relação
às projeções passadas, no cenário pessimista, considerado pela instituição como
o segundo mais provável, a DBGG como
proporção do PIB seguiria sem trajetória
de alta até 2030.


CENÁRIOS PARA A DÍVIDA BRUTA DO GOVERNO GERAL (DBGG)
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significa dizer que a despesa poderá
experimentar um avanço de R$ 74,2
bilhões no próximo ano.
Apesar do cenário mais favorável para o
cumprimento do limite do teto de gastos
em 2019, sem mudanças estruturais, a
expectativa é de um descumprimento do
teto de gastos matematicamente previsto
para a partir de 2021, com risco bastante
elevado de rompimento em 2020. De
acordo com a Emenda Constitucional nº
95/2016, após a verificação do estouro
do limite de gastos, devem ser aplicados
gatilhos para conter a despesa e trazê-la
de volta ao respectivo limite constitucional. Contudo, os resultados apontam
que os gatilhos não são suficientes para
trazer o nível de gastos para o patamar
anterior ao de seu rompimento.
Apesar da piora no curto prazo, para o
médio e longo prazo, estão previstas
uma redução do déficit primário e uma
reversão para superávit em 2022. Além

da redução do déficit fiscal, há também a
expectativa de redução do déficit nominal,
amparada por uma mudança no patamar
das taxas de juros. Com isso, o cenário
para a trajetória da dívida pública bruta
também foi reavaliado. No cenário-base,
classificado pela IFI como o mais provável, a dívida salta de 74% do PIB em 2017
para 84,1% do PIB em 2023, passando a

2006

(Cont. da pág. 1)
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Para onde vai a economia?

A

s sucessivas revisões para baixo
do desempenho da economia brasileira no corrente ano jogam por terra
de forma definitiva as expectativas originalmente feitas no começo, quando
se esperava que crescesse até 3,0%, a
inflação ficasse bem abaixo do centro
da meta, o dólar permanecesse estável e houvesse maior recuperação do
mercado de trabalho. No último terço
de maio, o advento da greve dos caminhoneiros causou um baque industrial,
transformou expectativas e traumatizou
a distribuição das mercadorias, estacando a circulação de produtos.
Hoje, soma-se à deterioração do quadro
estabelecido no início do ano o recuo
do investimento, os juros elevados do
crédito, as incertezas promovidas pelo
quadro eleitoral e a cautela dos agentes
econômicos com relação aos seus gastos.
Os efeitos da greve dos caminhoneiros
foram contundentes, momentaneamente
traumáticos para maio; por exemplo, a
paralisia do fornecimento de combustí-

veis e a escassez de alimentos em certas vieses: recuo nas escolhas de consumo,
regiões promoveram a desorganização seguido do endividamento para manuda distribuição e pressões altistas sobre tenção do padrão de compras. Enquanto
os preços. Consequentemente, o dese- a alta de preços diminuiu a capacidade
quilíbrio entre oferta e demanda causou aquisitiva, o endividamento foi a coma inflexão do mercado interrompendo pensação encontrada pelas famílias
o ciclo de prosperidade que se vislumpara que as restrições da conjuntura não
brava através da quebra do ritmo de
fossem
muito sentidas no orçamento.
produção das atividades econômicas.
Em outro sentido, o período considerado A economia neste segundo semestre
extenso de dez dias de paralisação in- deverá continuar taxiando, realizancrementou incertezas sobre o desfecho do o movimento parecido com o das
da situação, o que foi seguido pelo ner- aeronaves quando se movimentam na
vosismo cambial e a alta do dólar. Com pista – de maneira lenta e se ajeitando
as complicações no mercado doméstico, para posicionar-se (para decolagem ou
pouso). A situação se transfigura nas
as incertezas se avolumaram.
projeções do mercado hoje em que a
Os problemas tiveram grandes propor- economia brasileira apresenta baixa
ções, que ainda perduram. Se hoje ainda capacidade de reação: IPCA de 4,11%
se (re)colhe os prejuízos com a desorga- (algo dois pontos acima do estimado
nização da produção, absorvendo-os por logo na virada do ano); PIB de 1,5%
intermédio da recuperação da atividade, (metade da taxa esperada no começo de
o baixo crescimento econômico limita a 2018); e Selic de 6,5%, em linha com a
capacidade de resposta empresarial aos conjuntura de fraco desempenho, em
estragos produtivos. Sobre as famílias, o que não há pressão da demanda para

impacto da greve teve basicamente dois que os juros primários subam.
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Produção industrial se recupera e cresce 13,1% em junho

S

egundo os últimos dados do IBGE, a
produção industrial teve aumento de
13,1% em junho, na comparação com
maio, na medição com ajuste sazonal.
A alta retoma o nível da atividade após
a queda de 11,0% em maio, motivada
principalmente pela greve dos caminhoneiros. Apesar do resultado positivo, a
indústria extrativa ficou praticamente
estável, com crescimento de 0,3%, após
aumentar 2,2% em maio; enquanto a de
transformação aumentou 14,4%, após
recuar 12,4% em maio, mostrando que
a greve teve maior efeito nessa última
modalidade. Dentre as categorias de
uso, a de bens de capital (+25,6%) e a
de bens de consumo duráveis (+34,4%)
se constituíram nos maiores destaques,
em virtude da base deprimida em maio.
Além do crescimento ante maio, na
comparação com junho de 2017, o

aumento foi numa proporção menor,
de 3,5%. Nesse cotejo, a indústria de
transformação avançou 3,7%, tendo
sido a principal inf luência para o
aumento, uma vez que a indústria
extrativa cresceu apenas 1,6%. Apesar dessa taxa ser baixa, pelo menos
manteve a trajetória positiva que vem
acontecendo nos últimos três meses.
O índice acumulado do primeiro semestre do corrente ano variou em 2,3%,
continuando o aumento da produção
industrial observado desde maio do
ano passado. A maior influência no
semestre foi o aumento de +2,8% na
indústria de transformação, enquanto
a extrativa caiu 0,7%. No caso da indústria extrativa, junho foi o sexto mês
com resultado negativo, após crescer
nos 12 meses anteriores, mostrando
que em 2018 a indústria extrativa vem

encolhendo. Já a de transformação
revela trajetória contrária, pois foi o
décimo segundo mês apresentando variação positiva. Bens de capital (+9,5%)
e bens de consumo duráveis (+14,3%)
foram as categorias mais expressivas.
O índice acumulado nos últimos 12
meses terminados em junho de 2018
variou +3,2%, continuando a tendência
dos dez meses findados em junho de
2017. O maior impacto nesse resultado
foi o aumento de 3,6% da indústria de
transformação. A indústria extrativa
continuou sua tendência de alta pelo
décimo terceiro mês seguido e em
junho alcançou o resultado mais pífio
desse período, de +0,1%. Dentre as categorias de uso, bens de capital (+9,5%)
e bens de consumo duráveis (+15,4%),
foram as indústrias que revelaram as
variações mais significativas.


Biodiversidade – Estudo publicado na revista Nature

N

ão há uma definição consensual “No atual ritmo de descrição de novas
para o termo biodiversidade. espécies – em torno de 20 mil por ano
Usualmente se conceitua biodiver- –, podemos estimar mais 300 anos para
sidade como “variedade de vida”, catalogar a biodiversidade do planecompreendendo toda a variedade de ta”, afirma a pesquisadora, Cecília G.
formas de vidas existentes na Terra Legal, do Museu Goeldi.
(animais, microrganismo, plantas,
etc.). Segundo Barbieri (2010), “Bio- Junto com uma equipe de cientistas
diversidade é a totalidade dos genes, do Brasil, África do Sul, Austrália,
espécies e ecossistema de uma região”, China, Estados Unidos, Japão, Reiagrupando, por meio dessa definição, no Unido e Suécia, ela é uma das
os três níveis de diversidade entre autoras do estudo – primeira síntese
os seres vivos, que são: de espécies, detalhada do estado dos ecossistemas
tropicais mais diversos do planeta:
genética e de ecossistemas.
f lorestas, savanas, lagos, rios e reciUm artigo publicado na revista Nature fes de corais.
indica que apenas medidas urgentes
podem reverter a perda de espécies nos Em todos os ecossistemas tropicais,
ecossistemas tropicais, que concentram muitas espécies são ameaçadas dumais de ¾ de todas as espécies do pla- plamente por pressões humanas. A
pesca predatória ou a extração seletineta, incluindo aves e corais.
va de madeira, que privilegia espécies
Segundo o estudo realizado por pesquide alto valor comercial, causando a
sadores de instituições de oito países,
degradação de extensas áreas, são
incluindo o Museu Goeldi, os trópicos
ocupam apenas 90% das espécies de alguns exemplos.
aves existentes. A maioria dessas es- De acordo com o ornitologista Alepécies não é encontrada em nenhum xandre Lees, da Universidade Meoutro lugar, e milhares de outras ainda tropolitana de Manchester (Reino
Unido), a captura massiva de animais
são desconhecidas da ciência.

selvagens ilegalmente traficados resultou na perda anual de milhões de
indivíduos de espécies conhecidas,
como o bicudo (Sporophila maximiliani), o bicudinho (Sporophila
crassirostris), o cardeal-amarelo
(Gubermatrix cristata) e o pintassilgo-do-nordeste (Spinus yarrelli).
Segundo o Ibama (2012), uma espécie
ameaçada de extinção é aquela cuja
população está decrescendo a ponto de
colocá-la em alto risco de desaparecimento na natureza em futuro próximo.
No Brasil, existem 776 espécies de
animais incluídos em alguma categoria de ameaça ou extinção adotada
pelo meio científico, dos quais 514
são vertebrados (o que corresponde a
mais de 8% das espécies desse grupo
descritas para o País).
Para preservar e proteger a riqueza
existente em nosso país, o Brasil
segue a tendência mundial de criar
áreas naturais protegidas legalmente
instituídas, como parques e reservas,
onde não é permitida a presença humana e onde os usos dos recursos
naturais são restritos.


DISCRIMINAÇÃO
IPCA (%) (IBGE)
INPC (%) (IBGE)
IGP-M (%) (FGV)
IGP-DI (%) (FGV)
IPC Fipe

MAIO - 2018
0,40
0,43
1,38
1,64
0,19

JUNHO - 2018
1,26
1,43
1,87
1,48
1,01

Junho de 2018 – Var. (%)
1) Comércio Varejista
Combustíveis e lubrificantes
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo
Hipermercados e supermercados
Tecidos e vestuário
Móveis e eletrodomésticos
Móveis
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
2) Veículos e Motos, Partes e Peças
3) Materiais de Construção
4) Comércio Varejista Ampliado (1+2+3)
* Variação (%) contra o mesmo mês do ano anterior
** Variação (%) contra o mês anterior, dados com ajuste sazonal
Fonte: IBGE
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VARIAÇÃO PERCENTUAL
IPCA (IBGE)
INPC (IBGE)
IGP-M (FGV)
IGP-DI (FGV)
IPC Fipe

Mês*
1,5
-11,6
4,1
4,4
-3,4
0,7
-0,2
1,0
4,0
-11,5
-1,4
8,7
10,3
5,2
3,7

Dia
20
20
22
22
23
23
23
24
24

(%) Acumulado no ano
2,94
2,83
5,92
5,92
2,76

Indicadores Econômicos
JULHO - 2018
0,33
0,25
0,51
0,44
0,23

PESQUISA MENSAL DO COMÉRCIO
VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO
Mês**
-0,3
-1,9
-3,5
-3,4
1,7
4,6
0,9
0,0
4,1
2,6
16,0
11,6
2,5

VARIAÇÃO PERCENTUAL
IPCA (IBGE)
INPC (IBGE)
IGP-M (FGV)
IGP-DI (FGV)
IPC Fipe

12 meses
3,6
-4,5
4,4
4,8
3,2
6,8
2,8
8,8
5,7
-6,8
-2,2
6,2
13,2
9,2
6,7

(%) Últimos 12 meses
4,48
3,61
8,59
7,79
1,46

2017
2,1
-3,3
1,5
1,9
7,6
9,5
1,4
11,6
2,5
-4,1
-3,1
2,1
2,7
9,2
4,0

CALENDÁRIO DE INDICADORES ECONÔMICOS
Agosto de 2018
Indicador/Pesquisa
Fonte
Balança Comercial
MDIC
Monitor do PIB
FGV
ICF
CNC
Expectativa de Inflação
FGV
IPCA-15
IBGE
IPC-S Q3
FGV
Sondagem do Consumidor
FGV
Caged – Data estimada
Caged
Sondagem do Comércio
FGV

Ano
2,9
-6,0
5,4
5,6
-3,5
0,6
-3,2
3,5
5,6
-8,8
-0,5
7,9
16,4
4,8
5,8
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