Recuperação do PIB: exercícios simples
19/09/2017
O bom momentum dos indicadores mensais de atividade sustentam as visões mais otimistas
para o ritmo de recuperação do PIB doméstico. Como afirmamos anteriormente1, o viés das
estimativas de mercado migrou para o intervalo de 0,5% a 1,0% para este ano e, com isso, a
dispersão das projeções para 2018 aumentou. Como vemos abaixo, a mediana do Boletim
Focus para o crescimento de 2017 e 2018 tem subido desde o final de agosto; já o segundo
gráfico aponta uma maior certeza sobre o número desse ano (redução do desvio-padrão das
suas projeções) e maior dissipação para o próximo ano.
PIB estimado: mediana Fo cus (%)

PIB estimado: desvio-padrão Focus (%)
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Fonte: BCB; elaboração: PINE Macro & Commodities Research

Nesse sentido, considerando todos os dados mensais de atividade acompanhados por nós, os
sinais mais fracos observados no início de julho foram revertidos pelos indicadores mais
recentes. Com quase 70% dos indicadores de agosto divulgados, nossos modelos de indicadores
antecedentes já sugerem um crescimento do PIB ao redor de 1,2% a/a no trimestre em
questão, compatível com um avanço trimestral de 0,4%, acima das nossas estimativas oficiais.
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Outra maneira de perceber essa tendência é analisar o IBC-Br – indicador de atividade
divulgado pelo Banco Central que guarda boa relação com o PIB do IBGE. Depois do seu
crescimento mensal de 0,4% em julho (contra junho e ajustado pelas sazonalidades), o seu
carrego estatístico para o 3T17 já está em 0,7%. Ou seja, se nada avançar em agosto e
setembro, o indicador sugeriria esse crescimento trimestral para o PIB, ainda mais forte que
os números descritos no exercício anterior. A tabela abaixo simula a expansão trimestral do
IBC-Br para diferentes variações nos meses restantes tudo mais constante. Como vemos, o
intervalo relevante parece ficar acima de 0,2%.
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Discutido o curto prazo, a ideia é apontar alguns limites para o crescimento do próximo ano.
É fácil agregar complexidade nessa discussão, mas uma abordagem parcimoniosa tem poder
razoável além de “custo/benefício” superior a sistemas mais complexos a essa altura da
discussão. O exercício a seguir faz esse papel.
Vê-se no primeiro gráfico abaixo uma boa correlação entre o índice de confiança da indústria
(ICI), divulgado pela FGV, e o crescimento anual do PIB real. Existem períodos com falsos
sinais e descolamentos maiores, mas as séries são consistentes em uma janela maior de
análise. Já o segundo gráfico compara o ICI com sua mediana histórica desde 2001 e desviospadrão. A crise recente, por exemplo, levou a confiança do industrial para mais de 2DP de
queda; o ICI encontra-se hoje próximo a -1DP.
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Com isso em mente, podemos simular de forma ad hoc diferente níveis de confiança daqui até
o final de 2018 e estimar o crescimento do produto consistente com eles. Se supusermos, por
exemplo, a “normalização” da confiança em direção a 100 no último trimestre de 2018, a
expansão do PIB daquele ano poderia atingir 2,8%. Se mantivermos o ICI estável ao longo de
todo o horizonte, teríamos uma queda de 0,1%. Diferentemente, se atingisse algo entre essa
mediana e +1DP, seria consistente com avanço de quase 4% (lembrando que +1DP é muito
próximo das suas máximas históricas). Nada impede degraus tão altos de confiança; o elevado
grau de ociosidade, por exemplo, não inibe expansões historicamente mais intensas do PIB.
Além disso, vai nesse sentido a conhecida literatura de ciclos políticos e os resultados
positivos entre anos eleitorais e crescimento2.
Hoje, nós trabalhamos com crescimento de 0,6% este ano e 2,0% no próximo. Nossos números
são resultados de exames pormenorizados (não discutimos aqui, por exemplo, os
condicionantes da confiança e outras variáveis fundamentais). Dito isso, de qualquer forma, o
estudo nos sugere alguns pontos importantes: (1) o 2S17 tem surpreendido positivamente, (2)
o avanço de 2018 está relativamente em aberto e (3) com riscos positivos, mas (4) algumas
projeções que começam a surgir parecem relativamente “esticadas”.

Marco Caruso
Economista
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