Cenário Econômico: Os Três Quintos
Julho 2017
Economia Internacional
Os dados de inflação nas economias desenvolvidas voltaram a surpreender positivamente mês
passado (em termos de menor inflação). Nesse sentido, destacamos no relatório mensal de
junho a fraqueza das commodities e dos salários vis-à-vis a redução do desemprego, fatores
por trás dessas surpresas. Não é coincidência que observamos o abrandamento do wording dos
bancos centrais – Fed em especial – e a fraqueza do USD ao redor do mundo.
Relembrando, afirmamos1 que havia motivos para alguma redução da liquidez, mas “o
comportamento da inflação e dos salários mantém o ajuste em ritmo gradual. Se for assim,
os efeitos dessa tendência mais longa de normalização da política monetária são
gerenciáveis. Para economias emergentes como a nossa importará a velocidade dos
movimentos. São desdobramentos que trabalham pela desvalorização das suas moedas se o
ajustamento surpreender e pressionar a percepção de risco (...) importará o comportamento
da inflação ao longo do processo, variável capaz de ditar o ritmo e manter o aperto no modo
oportunista”.
Com a inflação abaixo do esperado pelo quarto mês seguindo, a comunicação do FOMC
sugeriu um possível atraso na redução do balanço do Fed mesmo após uma ata indicando
amplo acordo para iniciar o processo. O consenso, que caminhava para o anúncio em
setembro, migrou para o 4T17. Além disso, a próxima alta precificada na curva como cenário
preponderante passou de dezembro/17 para março/18 (curva ao final de julho). A alteração
significativa desse cenário requereria uma sequência de surpresas no sentido contrário.
A desaceleração da inflação no caso norte-americano tem sido acompanhada por diversas
evidências de retorno ao pleno emprego (o gráfico abaixo trás cinco indicadores do seu
mercado de trabalho – entre eles desemprego “oficial” U3 e desemprego ampliado U6 –
padronizados para facilitar a comparação entre eles; números acima do zero indicam um
mercado historicamente aquecido).
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Na verdade, o enfraquecimento da relação inflação versus desemprego e salários versus
desemprego é um dos conundra da conjuntura pós-subprime no mundo desenvolvido. As
explicações sugeridas são diversas e complementares: aumento dos subempregos, redução da
produtividade do trabalho, arrocho nos salários do setor público dentro dos ajustes fiscais,
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flexibilização do mercado de trabalho após a crise e níveis mais deprimidos de expectativa de
inflação. De qualquer forma, como dissemos anteriormente, a continuidade dessa dicotomia
sugere que a redução da liquidez mundial é iminente, mas tomará anos, o que suaviza a
absorção desse processo por parte de economias emergentes como a nossa.
Cenário Doméstico
O noticiário de julho não apenas confirmou nossa visão para o cenário internacional, como
caminhou rapidamente – e com maior acúmulo de evidências que o esperado – para a nossa
visão sobre a crise política do presidente. Na árvore de probabilidades que discutimos nos
últimos meses (abaixo), esvaziou-se a chance de uma a saída de Temer. Não se exauriu, mas o
tamanho da base aliada mostrou-se mais que suficiente para evitar o seu impeachment.
Estamos tentando inferir o seu apoio corrente no Legislativo: a sua permanência terá maioria
qualificada no Congresso ou ficará aquém dos 3/5 de congressistas necessários para aprovar
emendas constitucionais? A partir dos votos na Câmara na denúncia de Janot (com alguns
ajustes) e o comportamento da base aliada nas votações de pautas econômicas mais
importantes, nós acreditamos em um núcleo governista próximo a 272 deputados federais,
abaixo dos 308 necessários para a reforma da previdência, mas próximo o suficiente para se
atribuir probabilidade razoável nos preços financeiros.
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Seguindo a lógica exposta desde maio, quando ponderamos por probabilidades ad hoc que
atribuímos aos cenários acima e os respectivos níveis de risco país (aqui representados pelo
CDS de 5 anos do país), chegamos próximo às taxas de câmbio que observamos
recentemente. Agosto deverá apontar, finalmente, em qual braço estamos. “Ainda que
pareça difícil hoje, a manutenção do apoio no Congresso acima de 3/5 dos votos (...) não é
desprezível” 2. Dito isso, ainda prevalece em nossas projeções a visão de que o apoio de facto
no Congresso está abaixo de 3/5. Passamos a trabalhar com câmbio de final de ano de R$
3,2/US$.
Os dados mensais de atividade do 2T17 indicam a manutenção do crescimento trimestral do
PIB no campo positivo. A menor contribuição da agropecuária passado o 1T17 confere alguma
preocupação. No entanto, o comportamento dos indicadores antecedentes foi positivo no
período em questão, como podemos ver no próximo gráfico. Para o 3T17, pós-evento JBS, os
poucos indicadores já conhecidos (1/4 dos dados de julho) apontam para alguma
desaceleração das taxas anuais, desdobramento já contemplado anteriormente. Por fim, é
interessante destacar que os números do mercado de trabalho têm surpreendido
positivamente. De fato, a taxa de desocupação parece ter encontrado um teto pouco acima
de 13% em março e, desde então, vem cedendo lentamente. A melhora é explicada
majoritariamente pela recuperação do nível de ocupação, mas salta aos olhos o aumento na
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ocupação entre empregados sem carteira e trabalhadores por conta própria, desdobramentos
que tem menor correlação com a recuperação da atividade como um todo. De qualquer
forma, também é verdade que a criação líquida de vagas no CAGED (que trata da admissão e
demissão de empregos com carteira) também tem se recuperado. Em resumo, avaliamos que
o mercado de trabalho apresenta sinais iniciais positivos, mas ainda prevalecem os seus
vetores negativos.
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A novidade relevante no front inflacionário vem dos reajustes de preços administrados, em
especial a elevação do PIS/Cofins dos combustíveis e as mudanças da bandeira tarifaria nas
contas de luz. Seguindo as estimativas divulgadas no relatório Açúcar/Etanol: Impostos para
que te quero! (25/07) e os anúncios da ANELL, elevamos para pouco menos de 3,7% a
estimativa de IPCA 2017. É importante dizer que as coletas de preços dos alimentos no
atacado seguem bem comportadas, sugerindo a continuidade da deflação dos alimentos em
domicílio até setembro. De resto, não vemos motivos para alterar nossa avaliação prévia: a
nossa estimativa de redução muito lenta do desemprego impõem uma âncora a quase 60% do
IPCA (preços livres excluídos alimentos). Mantemos a nossa projeção de IPCA abaixo da meta
também em 2018.
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Quanto à política monetária, elevações de impostos são tratadas como choques de oferta
cujos efeitos primários, seguindo o livro-texto, são acomodados. Ou seja, os juros reagiriam
apenas a eventuais efeitos secundários (sobre os demais preços). Ao mesmo tempo, é válido
argumentar que a ociosidade da economia deverá seguir inibindo eventuais repasses de
preços. Esse ambiente benigno de inflação corrente, ancoragem das expectativas e com
valorização cambial - a despeito do imbróglio político - confirmou a nossa perspectiva de
manutenção do ritmo de corte da Selic em 100 pontos base em julho. Além disso, a
comunicação após a decisão foi mais dovish que o esperado ao sinalizar tanto que o ciclo total
de corte pode ser maior que o contemplado inicialmente quanto a possibilidade de um novo
corte de 1pp em setembro.

Um dos pontos mais interessantes da última ata foi a redução do IPCA projetado pelos
modelos do BC para 2018. Suas estimativas partiram, entre outros pressupostos, da mediana
das projeções de câmbio presentes no Boletim Focus (R$ 3,3/US$ este ano e R$ 3,4/US$ em
2018) e juros de 8,0% em todo o período discutido e alcançaram 4,3% no próximo ano.
Considerando que a meta é 4,5%, nossas estimativas indicam que o COPOM teria relativo
conforto em trabalhar com juros menores que os 7,5% que publicamos no mensal passado. De
fato, tudo mais constante, para o comitê atingir 4,5% de inflação em 2018 haveria espaço
para a taxa básica atingir 7,00%/7,25%. A partir deste ponto, se o câmbio e as demais
variáveis estiverem corretos, a inflação de 2019 começaria a descolar da meta de 4,25%.
Com isso, trabalhamos com um corte de 1,00 pp na reunião de setembro, seguido de cortes
de 0,50 pp nas reuniões de outubro e dezembro, com o ciclo se encerrando em 7,25%. Para
patamares ainda menores de Selic precisaríamos observar patamares mais valorizados que os
R$ 3,3 - 3,4/US$ no cenário próximo assim como novas rodadas de reavaliações negativas para
o crescimento do PIB; as incertezas no campo fiscal entram na equação via percepção de risco
- e consequente desvalorização cambial - e nas estimativas de juro real de equilíbrio.
Contudo, não apenas observamos um bom comportamento da moeda como os fatores cíclicos
por traz da Selic têm se sobreposto a eventuais reavaliações de juro estrutural.

Marco Caruso
Economista

Brasil: Principais Indicadores Econômicos - Banco Pine
INDICADORES ECONOMICOS
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Crescimento do PIB Real (%)

1.9%

3.0%

0.5%

-3.8%

-3.6%

0.3%

1.8%

R$/US$ (final de período)

2.08

2.35

2.65

3.87

3.35

3.19

3.40

R$/US$ (média)

1.95

2.16

2.35

3.34

3.48

3.18

3.27

IPCA

5.8%

5.9%

6.4%

10.7%

6.3%

3.7%

4.2%

IGP-M

7.8%

5.5%

3.5%

10.5%

7.2%

-1.1%

5.7%

Selic (fim de período)

7.25%

10.00%

11.75%

14.25%

13.75%

7.25%

7.25%

Selic (média)

8.46%

8.44%

11.02%

13.58%

14.15%

9.90%

7.25%

Saldo comercial (US$bn)

19.4

2.6

-3.9

19.7

47.7

60.0

55.0

Conta corrente (US$bn)¹

-74.2

-74.8

-104.2

-58.9

-23.5

-10.0

-20.0

Conta corrente (% do PIB)¹

-3.0%

-3.0%

-4.2%

-3.3%

-1.3%

-0.5%

-0.9%

87

69

97

75

79

80.0

80.0

Investimento direto no país (US$bn)¹
Superávit primário (% do PIB)
Dívida bruta/PIB

2.2%

1.7%

-0.6%

-1.9%

-2.5%

-2.4%

-1.4%

54.8%

53.3%

58.9%

66.4%

69.5%

74.6%

76.1%
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