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A ECONOMIA CONTINUA SE MOVENDO 

LENTAMENTE, MAS CRESCEM AS AMEAÇAS DE 

NOVO RECUO  
Fica cada vez mais claro que os resultados 
macroeconômicos de 2018 estão comprometidos  

 

Nos primeiros meses do ano, a economia brasileira dava 

sinais ambíguos. Alguns podiam ser interpretados como 

indícios de melhora, ainda que não houvesse ritmo e 

intensidade suficientes para tirar o país do fundo do poço em 

que ele mergulhou a partir de 2015. Apesar de analistas 

ligados aos interesses financeiros recorrentemente 

anunciarem a retomada, à medida que o ano avança, os 

resultados decepcionantes se acumulam, contradizendo as 

projeções mais otimistas. Fica cada vez mais claro que os 

resultados macroeconômicos de 2018 estão comprometidos. A 

alta do combustível e a consequente greve que envolveu os 

caminhoneiros e interrompeu o transporte rodoviário no país, 

a deterioração do cenário internacional e a crescente percepção da inviabilidade de uma 

candidatura pró-mercado financeiro para as eleições de outubro adicionam forte incerteza à 

conjuntura e têm levado a significativas revisões para baixo das projeções de crescimento do 

PIB neste ano. 

O MERCADO DE TRABALHO NÃO REAGE E A REFORMA TRABALHISTA 

PRODUZ ESTRAGOS 

A situação do mercado de trabalho brasileiro segue muito adversa. Para o trimestre 

fevereiro a abril de 2018 (último dado disponível da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua/IBGE), estima-se o número de desocupados em 13,4 milhões, que 

correspondem a 12,9% da população economicamente ativa. Na comparação com o mesmo 

período do ano anterior, a taxa de desocupação diminuiu 0,7 p.p., devido à alta de 1,7% na 

ocupação (percentual correspondente a cerca de mais 1,5 milhão de pessoas ocupadas).  

Apesar de analistas ligados 

aos interesses financeiros 

recorrentemente anunciarem a 

retomada, à medida que o ano 

avança, os resultados 

decepcionantes se acumulam, 

contradizendo as projeções 

mais otimistas. 

 

 



BOLETIM DE CONJUNTURA - número 15 - Junho/julhode 2018 

 

Embora positivo, o acréscimo entre os 

ocupados está longe de corresponder ao 

necessário para alterar o quadro crítico do 

mercado de trabalho e se dá em bases bastante 

frágeis, devido à baixa qualidade das vagas 

abertas.  De fato, na comparação interanual, 

foram destruídos 557 mil empregos com 

carteira assinada, de um lado, e criados 647 

mil empregos assalariados sem carteira, de 

outro, além de ter havido aumento de 747 mil ocupados como trabalhadores por conta própria. 

Comparando, em igual trimestre de 2014, havia quase 4 milhões a mais de empregos formais 

no setor privado. 

Também na comparação dos períodos de fevereiro a abril de 2018 e 2017, há pequena 

elevação (0,7%) do rendimento médio real efetivamente recebido, que, combinada à elevação na 

taxa de ocupação, leva a uma expansão de 2,4% na massa de rendimentos do trabalho. Em 

linha com esses dados, o DIEESE acaba de publicar o tradicional estudo  sobre os reajustes 

salariais conquistados nas negociações coletivas, mostrando que os resultados de 2017 

apontam pequena melhora em relação a 2016, com a obtenção de ganhos reais para 63% das 

unidades de negociação analisadas (embora o aumento real médio tenha sido de apenas 0,35%), 

enquanto outras 29% conseguiram apenas repor as perdas inflacionárias, em um quadro de 

inflação muito baixa. Para o período entre janeiro e maio de 2018,  o ganho real médio foi de 

apenas 0,9% e a proporção de acordos com reajustes iguais ou acima da inflação acumulada 

entre datas-base ficou um pouco menor (90%) que em 2017 (92%). 

Os números sobre o desempenho do mercado de trabalho, sumariamente apresentados, 

contrastam com as promessas veiculadas por aqueles que defendiam a necessidade da Reforma 

Trabalhista, da maneira como foi feita. Para o DIEESE, o desempenho do mercado de trabalho 

é fundamentalmente determinado pelas condições macroeconômicas e as mudanças propostas, 

além de não serem resposta ao desemprego, levariam a uma deterioração das condições de 

trabalho e de vida dos brasileiros. Passados sete meses de vigência do “novo” marco 

institucional, as consequências mais evidentes são todas de caráter negativo, prejudiciais ao 

conjunto dos trabalhadores, e, de maneira alguma, conferem maior estabilidade às relações de 

trabalho no país ou ensejam melhora do mercado de trabalho. 

Como mencionado no último Boletim de Conjuntura, divulgado em maio deste ano , há 

forte queda no número de acordos coletivos fechados em 2018 em relação a anos anteriores. A 

esse respeito, vale citar decisão da comissão de peritos da Organização Internacional do 

Trabalho que, em decorrência das mudanças na legislação, incluiu o Brasil numa lista de 24 
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países suspeitos de cometer violações a direitos trabalhistas, notadamente relacionadas à 

Convenção nº 98, que trata das negociações coletivas .  

Além disso, números compilados pelos tribunais trabalhistas e veiculados 

reiteradamente pela grande imprensa indicam queda abrupta e de grandes proporções no 

número de novas ações impetradas na Justiça. Isso deixa claro que as mudanças introduziram 

considerável barreira ao acesso à Justiça por parte de trabalhadoras e trabalhadores em busca 

de reparação por direitos desrespeitados.  

Por fim, e talvez o efeito negativo que mereça maior realce, devido à repercussão coletiva, 

seja o ataque ao financiamento sindical. Números recentemente divulgados pelo Ministério do 

Trabalho mostram queda na arrecadação da contribuição sindical, em abril de 2018, de 

aproximadamente 90% em relação ao mesmo mês de 2017. Apesar de a contribuição não ter 

sido extinta pela Reforma, é quase como se tivesse sido, pois a lei agora exige autorização prévia 

e expressa dos trabalhadores para que a cobrança seja feita, tornando extremamente difícil o 

recebimento da taxa, principal fonte de financiamento sindical.  

Há alguns dias, no entanto, a partir de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI, 

impetrada no Superior Tribunal Federal - STF, o relator do caso, ministro Edson Fachin, 

externou posição contrária a essa forma de cobrança. O ministro reconhece que o modelo 

sindical adotado no país é fundamentado na unicidade sindical, representatividade obrigatória 

e custeio das entidades por meio de um tributo e que a mudança em uma dessas bases pode 

desestabilizar toda a estrutura. O julgamento está pautado para 28 de junho. Há ainda diversas 

outras ADIs tratando deste e outros assuntos. A incerteza sobre a aplicabilidade das novas 

regras, de forma geral, permanece.  

APESAR DE ALGUMA MELHORA, O NÍVEL DE ATIVIDADE SEGUE EM 

RITMO INCONSTANTE E AQUÉM DO NECESSÁRIO 

 Como observado, o mau desempenho do 

mercado de trabalho reflete o igualmente insatisfatório 

desempenho macroeconômico do país. Em 31 de maio, 

foram divulgados os resultados para as contas 

nacionais relativas ao primeiro trimestre de 2018. 

Tanto na comparação com igual trimestre do ano 

anterior como no acumulado em quatro trimestres, o 

crescimento anual ficou pouco acima de 1% (1,2% e 

1,3%, respectivamente). Segundo a média dos analistas do mercado financeiro consultados pelo 

Banco Central, apesar do resultado melhor do trimestre (0,4%, livre de fatores sazonais), a 

expectativa de crescimento do PIB para 2018 era de 2,64%, no começo do ano, e agora situa-se 
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em 1,79%, já insuficiente, mas deve continuar em queda. Importante: no biênio 2015-2016, a 

economia brasileira despencou quase 7% e, em 2017, cresceu somente 1%. Nesse compasso, 

ainda seriam necessários muitos anos para se recuperar o nível de 2014. 

No que se refere à oferta de bens e serviços, a expansão no primeiro trimestre, em relação 

ao último trimestre de 2017 e livre dos efeitos sazonais, ficou assentada no setor agropecuário, 

que cresceu 1,4%, contra a estagnação dos setores industrial e de serviços, ambos com taxa 

positiva de meros 0,1%. Já o que sustentou o crescimento pelo lado da despesa foi o 

comportamento do consumo das famílias (0,5%) e dos investimentos (0,6%), enquanto os gastos 

do governo (-0,4%) caíram. Cabe mencionar que a taxa de investimento, apesar da variação 

positiva, encontra-se nos patamares mais baixos da série histórica das contas trimestrais (16% 

do PIB), absolutamente insuficiente para promover a volta do crescimento econômico 

sustentável. 

Os dados recém-divulgados das pesquisas econômicas  mostram desempenho positivo 

mais intenso. As séries ajustadas apresentam crescimento em torno de 1% na indústria, nos 

serviços e no comércio, na passagem de março a abril de 2018. No caso da indústria e dos 

serviços, foi o primeiro resultado positivo do ano. Todavia, embora não se disponha ainda das 

informações, espera-se nova reversão destes números em maio, devido aos impactos no setor 

produtivo da greve dos caminhoneiros.  

É este ambiente, de elevado desemprego e de uma economia com níveis de consumo e 

investimento muito abaixo do observado há alguns anos, que permite compreender a trajetória 

da inflação no período mais próximo. A variação de preços acumulada nos 12 meses, findos em 

maio de 2018, segundo o ICV/DIEESE, foi de 2,50% e, segundo o IPCA/IBGE, de 2,86% -taxa 

que, há quase um ano, está abaixo do limite inferior das metas governamentais de inflação. E 

isso tem ocorrido mesmo diante de fortes elevações de preços administrados, como as tarifas de 

energia elétrica e os valores dos combustíveis, altas compensadas, principalmente, por quedas 

nos preços dos alimentos e pela contenção de diversos preços de bens e serviços, em razão de 

demanda deprimida.  

Contudo, como mencionado na última edição deste Boletim, a depender da profundidade 

e duração, a desvalorização do real diante das moedas dos países desenvolvidos, principalmente 

do dólar estadunidense, pode, sim, vir a alterar este quadro. Some-se a isso a forte alta do preço 

do petróleo que, como a taxa de câmbio, é um dos itens que mais influenciam o andamento do 

nível geral de preços da economia. Adicionalmente, as revisões das projeções para a produção 

agrícola têm apontado quedas importantes na safra de 2018, o que pode reduzir o impacto 

positivo que os preços dos alimentos têm apresentado sobre o comportamento da inflação. Não 

à toa, na última reunião, o Conselho de Política Monetária interrompeu o longo ciclo de quedas 

na taxa básica de juros da economia. 
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Aliás, embora tenha se dado algum incremento no volume de crédito ao consumidor, a 

elevação do consumo das famílias está fundamentalmente associada ao aumento da ocupação, 

ainda que as vagas de emprego criadas sejam precárias, como já dito aqui. Apesar da redução 

dos juros básicos da economia, que talvez pudesse ter sido antecipada e ser mais intensa, não 

há reação dos tomadores de crédito para o investimento ou capital de giro. Os dados do Banco 

Central mostram que o crédito à pessoa jurídica (medido como proporção do PIB) vem caindo 

sistematicamente e que o crédito à pessoa física apresenta ligeira reação nos últimos meses. 

Uma razão importante para a baixa procura por financiamento empresarial, além das 

incertezas e da falta de perspectiva de incremento nas vendas, reside nas taxas de juros ao 

tomador final, que permanecem em patamares extremamente elevados, quase impeditivos. Os 

lucros recorrentes e exorbitantes obtidos pelos bancos no país, mesmo nessa situação de crise, 

são a contraface da imposição de margens em níveis muito acima de padrões internacionais, 

possibilitadas pelo grau de concentração econômica deste setor no país . Além disso, com nível 

de risco desprezível, é possível extrair vultosas somas com o retorno de aplicações em títulos da 

dívida pública, o que também pode explicar parte da contração do crédito pelo lado da oferta. 

Somente entre maio de 2017 e abril de 2018, os juros pagos por parte do governo central pelo 

serviço da dívida pública interna corresponderam a R$ 372 bilhões. 

AS GREVES, A ESSENCIALIDADE DE ALGUNS BENS E SERVIÇOS E A 

IMPORTÂNCIA DA PRESENÇA ESTATAL 

     A situação que já não era 

promissora, como se propagandeava, 

deteriorou-se fortemente a partir da greve que 

envolveu os caminhoneiros, deflagrada em razão 

da escalada nos preços do óleo diesel, item 

importante do custo variável do setor de 

transportes rodoviários. Além dos profundos 

impactos imediatos sobre a produção e a 

circulação de bens e pessoas em todo o país, o 

episódio parece ter consumido boa parte do capital político de que ainda dispunha o atual 

governo federal e levou a um aumento no grau de incertezas na economia do país.  

A “solução” encontrada (subsídio no preço do diesel e tabelamento de fretes) foi paliativa 

e de difícil sustentação, uma vez que não enfrenta o aspecto central do problema, que é a política 

de preços adotada pelo governo por intermédio da direção da Petrobras, como mostra a Nota 

Técnica nº 194, do DIEESE, A escalada do preço dos combustíveis e as recentes escolhas da 

política do setor de petróleo. Novas desvalorizações cambiais e/ou altas do preço do petróleo, 

como afirmado, podem acontecer. A manutenção da política de preços dos derivados de petróleo, 
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combinada com a concessão de subsídios sobre o diesel, favorece os acionistas da Petrobras. O 

valor do acordo, que será suportado pelo conjunto da sociedade, estimado em mais de R$ 13 

bilhões até o fim de 2018, pode simplesmente ser insuficiente. Cabe ressaltar que o governo 

esperava arrecadar R$ 12 bilhões com a privatização da Eletrobras  e, ironicamente, um dos 

argumentos para a perda do controle acionário é o de que seria preciso levantar recursos fiscais 

diante da crise nas contas públicas.   

Mas este fato político também pode ter sido importante para levar a uma reflexão sobre 

o papel das empresas estatais em setores produtores de bens e serviços essenciais à vida e/ou 

estratégicos para a economia e o desenvolvimento nacional. A ideia de que “energia não é 

mercadoria”, como dizem os trabalhadores ligados ao setor, e mesmo o reconhecimento da 

importância da presença estatal em determinadas áreas encontram, após a paralisação, 

ambiente mais propício à discussão dessa questão publicamente, como indicam enquetes 

recentes com a população.  

E as entidades sindicais de petroleiros e de eletricitários atuaram para ampliar este 

debate e pressionar, por meio da realização de greves de advertência, pela interrupção dos 

processos de privatização em curso nesses setores. No caso dos petroleiros, além do combate à 

privatização das refinarias da Petrobras, outras reivindicações centrais da paralisação eram a 

mudança da política de preços e a saída do presidente da empresa, Pedro Parente, o que ocorreu 

no início de junho. Os eletricitários, juntamente com diversas entidades e o apoio de deputados 

e senadores, como os integrantes da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania 

Nacional, mesmo antes da greve, já haviam obtido vitória com a expiração da Medida Provisória 

nº 814, que facilitava o caminho para a privatização da Eletrobras. São conquistas parciais e 

as investidas de privatização continuam, como atesta o último leilão de reservas do pré-sal, mas 

é possível afirmar que os acontecimentos de maio alteraram um pouco a correlação de forças e 

criaram oportunidades a serem exploradas pelo campo progressista e nacionalista.  

O QUADRO INTERNACIONAL COMPLICA-SE 

Enquanto aqui ocorre intensa e rápida movimentação em prol das privatizações, pela 

redução unilateral de alíquotas de importação, da política de conteúdo local, entre outras ações 

liberalizantes, os países centrais estão completamente envolvidos em disputas comerciais 

desencadeadas pela ação unilateral estadunidense de elevar alíquotas de importação do aço e 

do alumínio, como forma de proteger sua indústria nacional (America First!). E não para por aí: 

o governo dos Estados Unidos anunciou recentemente que estenderá o protecionismo à 

indústria automobilística e, no caso da China, a uma série de outros produtos importados. Os 

prejudicados, que incluem vários parceiros tradicionais, como Canadá, Japão e os países da 

Europa Ocidental, como a Alemanha, por sua vez, se preparam para retaliar. Este é o momento 

pelo qual o mundo passa, ou seja, enquanto os países centrais criam barreiras protecionistas, 
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o Brasil segue em outra direção. A justificativa do governo brasileiro para a adoção das atuais 

políticas, portanto, não se justifica. 

A propósito, tais políticas também têm produzido crises aqui mesmo na América do Sul. 

Há poucas semanas, houve um ataque especulativo ao peso argentino, e o país foi obrigado a 

recorrer às pressas ao Fundo Monetário Internacional – FMI, do qual obteve socorro na forma 

de linha de crédito stand-by da ordem de US$ 50 bilhões. Como condição para o empréstimo 

está a intensificação da austeridade econômica adotada pelo governo do presidente Mauricio 

Macri. Mesmo assim, a situação não se normalizou. A moeda argentina segue em desvalorização 

e, a depender do andamento da situação, pode haver consequências negativas importantes para 

o Brasil, em razão de aquela economia ser um dos principais destinos das exportações 

brasileiras, especialmente as do setor automobilístico. 

Apesar das volumosas reservas cambiais, de US$ 380,00 bilhões, em abril último, e de 

déficits reduzidos na balança de transações correntes, de 0,4% do PIB no acumulado em 12 

meses até abril, o Brasil não tem passado ileso pelas flutuações que têm incidido sobre diversos 

mercados emergentes, como o da Argentina e também da Turquia, Índia e outros países.  

É claro que tem havido uma piora no cenário geopolítico, provocada pela crescente 

hostilidade da administração de Donald Trump nas relações dos Estados Unidos com a 

Venezuela e o Irã. Entretanto, as causas fundamentais para o aumento da instabilidade estão 

relacionadas ao fortalecimento da economia estadunidense (a taxa de desemprego em maio foi 

de 3,8%, a menor em 18 anos) e à mudança na política monetária daquele país e também da 

União Europeia. As subidas das taxas de juros básicas nos EUA, ocorridas e também previstas, 

têm atraído capital financeiro antes aplicado nos países emergentes e fazendo, portanto, com 

que as moedas dessas nações se desvalorizem. Nesse momento, abrem-se possibilidades para 

a atuação mais agressiva de especuladores, como mostram as últimas semanas na bolsa de 

valores e no mercado cambial no Brasil. Quanto maior a incerteza, mais favorável se mostra o 

campo para as grandes jogadas especulativas.   

AS PERSPECTIVAS NÃO SÃO DAS MELHORES 

     Com tudo isso, vale dizer que pioraram as 

perspectivas para a economia brasileira no segundo semestre de 

2018. São ingredientes desta situação o enfraquecimento político 

ainda maior do governo, para o qual contribuíram a greve dos 

caminhoneiros e a resposta dada a ela, que empurra o problema 

para adiante sem, porém, solucioná-lo; a piora da conjuntura 

internacional, destacadamente a valorização do dólar 

estadunidense diante do real, com efeitos sobre os juros e o nível 
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de preços no Brasil; e, um ingrediente ainda não mencionado, que terá papel crescente nos 

próximos meses, que são as eleições gerais de outubro de 2018. O pleito adiciona fortes dúvidas 

a uma economia cambaleante, com muitas dificuldades para engrenar.  

Todo este ambiente levará (e tem levado) as empresas a adiar a implementação de 

projetos de investimento, tão necessários à retomada da atividade econômica. Também não se 

deve descartar a ocorrência de novos sobressaltos, em virtude da fragilização política do governo 

e mesmo das autoridades econômicas. Não está fora de cogitação, inclusive, a possibilidade de 

um rebaixamento da nota de risco soberano do Brasil pelas agências de rating, nesse final de 

ano, em função do não cumprimento de metas fiscais, o que encareceria ainda mais a entrada 

de capitais no país. 

Finalmente, menos ainda devem ser esperadas melhoras expressivas dos indicadores do 

mercado de trabalho. O mais provável é que o massivo desemprego persista e que parte 

significativa das ocupações, se continuarem a ser criadas, continuem de baixíssima qualidade. 

Resta aos brasileiros, então, além de resistir ao desmonte em curso, persistir na luta para fincar 

as bases que viabilizem a construção de novas perspectivas a partir das eleições, ou seguir 

resistindo, pois existe forte possibilidade de que a crise política e a instabilidade econômica 

persistam além deste período. 
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