Cenário Econômico: Temeridade
Agosto 2017
Economia Internacional
Pouca coisa mudou na tríade (1) bom crescimento global, (2) inflação baixa e (3) condições
financeiras expansionistas ao redor do mundo. Os riscos na península coreana, como todo
risco geopolítico, passaram por períodos de recrudescimento – logo que testes balísticos e
twitters eram disparados -, que posteriormente se dissiparam conforme o seu escalonamento
não ocorria.
O isolamento do presidente Trump, com níveis baixos de aprovação1, e os recorrentes teste à
sua credibilidade lançados pelo ditador norte-coreano tornam a situação mais incerta.
Contudo, nos arriscando em terrenos cada vez mais desconfortáveis para nós, não parece uma
visão óbvia apostar em uma intervenção militar dos EUA tão próxima à China e Rússia. Por
fim, a temporada de furacões no Atlântico também deve ter alterado as prioridades norteamericanas. Dito isso, vamos nos ater ao que controlamos (um pouco mais) a partir daqui.
O crescimento global tem diferentes drivers. Observa-se a aceleração da produção industrial
mundial - explicada essencialmente pelas economias desenvolvidas -, com os dados de
confiança (PMI) renovando máximas desde 2011 e o fluxo de comércio mundial mais próximo à
sua tendência de longo prazo depois de quase 6 anos de distanciamento.
Globalmente a inflação ao consumidor ainda “desaponta” os que esperam por mais inflação.
Depois de acelerar desde meados de 2016, vê-se alguma desaceleração desde fevereiro/17.
Com diferentes timings, essa é a tendência observada para os índices cheios de diferentes
economias desenvolvidas seguindo a estabilização das commodities (1º gráfico abaixo), mas
também aparece em certas medidas de núcleos, com destaque para o core CPI dos EUA.
A conjugação de crescimento econômico saudável e baixa inflação se traduzem em condições
financeiras frouxas – inclusive pelo aumento do apetite por ativos de risco -, mas causa
alguma ansiedade nas autoridades monetárias. Assim sendo, nós ainda entendemos que a
normalização dos juros pelo mundo será tema recorrente, mas lento. O segundo gráfico
abaixo traz um índice de condições financeiras dos EUA que agrega o money Market e os
mercados de renda fixa e variável. Números positivos sugerem baixo nível de stress
financeiro, boa disponibilidade e/ou baixo custo de crédito e, portanto, são consistentes com
o suporte financeiro à economia real.
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Fonte: Bloomberg; elaboração: PINE Macro & Commodities Research
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Cenário Doméstico
No mensal passado o nosso principal argumento sobre o curso político sustentava que o
núcleo governista estaria próximo o suficiente do quórum constitucional de forma a manter,
nos preços financeiros, probabilidade implícita razoável de aprovação da reforma da
previdência. Enquanto que ainda pareça verdade que a base aliada está entre 50-60% do
Congresso, não nos parece que a visão média dos analistas trabalhe com a sua aprovação
antes de 2019. Evidências anedóticas – decerto nada científicas - nos sugerem que o
entendimento geral subestima essa probabilidade. Seguindo uma regra simples, achamos
imprudente ter a aprovação como cenário preponderante enquanto não houver uma data para
a sua votação (marcam-se votações com suporte suficiente para passar). No entanto, nós
entendemos que o novo imbróglio na delação da JBS deve reforçar o apoio ao presidente. Mais
do que isso, nós acreditamos que um governo que sofreu derrotas mínimas e teve a
temeridade de discutir privatizações com eleições tão próximas não parece uma
administração perto de recuar na agenda econômica.
Outro ponto relevante para a visão econômica vindo do newsflow político é o quadro que
começa a clarear para as eleições presidenciais do próximo ano. É recorrente em nossas
apresentações a clientes a discussão sobre a possibilidade de vitória de candidatos de
oposição, principal ameaça à válvula de escape da crise fiscal que entende que a previdência
será solucionada, se não agora, na próxima gestão. As notícias e denúncias mais recentes
fortalecem a nossa visão de que essa probabilidade é baixa e se somam aos nossos argumentos
de que as suas intenções de votos a essa altura refletem o seu recall – especialmente
daqueles desde-sempre-candidatos, e, portanto, sempre lembrados por uma população que
majoritariamente não se informa sobre política – e que não se vence um pleito com tamanha
rejeição (Lula, por exemplo, tem algo perto de 46%2). Acreditamos que a chance de vitória da
coalizão atual é grande. A indecisão do PSDB é um risco, mas a alternativa crível de saída de
um dos candidatáveis serve como redutor. Se considerarmos ainda a perspectiva de redução
ainda maior da oposição no novo Congresso, entendimento sugerido pelas eleições regionais
de 2016, então devemos concluir que os riscos positivos nas eleições de 2018 também são
salientes.
Com esse cenário internacional e doméstico em mente, nós atualizamos nossas estimativas
para o câmbio. Para o futuro próximo, preferimos trabalhar com o que chamamos de modelo
de preços financeiros no qual vemos a consistência entre o real, alguma medida de risco país,
a nossa visão para uma cesta de commodities relevantes ao nosso comércio e uma cesta de
outras moedas versus o dólar. A descompressão observada recentemente, por exemplo, no
CDS é relevante e, pelas nossas estimativas, já reflete um desconto sobre o atual rating junto
às agências de crédito soberano. A estabilização com posterior recuperação dos preços das
commodities em geral também trabalha em favor de um real mais valorizado. Vale afirmar
que a nova postura de precificação da Petrobras parece ter aumentado a correlação dos
ativos brasileiros com o petróleo; basta perceber que umas das maiores empresas nacionais
não mais se prejudica com a suas altas e, tão interessante quanto, beneficia a setor de álcool
e açúcar. Por fim, a fraqueza do USD e a reavaliação sobre o ritmo de normalização dos juros
nos EUA também vão nesse sentido. Nossa projeção de curto prazo já está abaixo de
R$3,05/US$.
Para um prazo maior de projeção (12 meses à frente), um modelo de preços financeiros
acumula fragilidades por ser uma reunião de random walks no linguajar matemático. No
quebra-cabeça que é estimar o câmbio nominal, nós preferimos discutir nesse caso a nossa
necessidade de financiamento externo (NFE), a demanda por poupança externa para cobrir o
déficit em transações correntes e o ajustamento do câmbio para tal. Outra maneira de
descrevê-la é comparar a poupança doméstica com os nossos investimentos; essa diferença
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deve ser coberta pelo influxo de divisas. O gráfico abaixo aponta uma boa correlação entre a
variação do câmbio e a NFE, com descasamentos temporários em situações particulares
(alguns anos de maior dissensão, por exemplo, foram caracterizados por acumulo de
reservas). Considerando que essa relação pode ser de mão dupla, é importante frisar que
comparamos a variação do câmbio médio do ano seguinte com a necessidade do ano corrente.
Sendo assim, a melhora recente na necessidade de financiamento externo, acima do
esperado, sugere câmbio médio próximo a R$ 2,9/US$ em 2018, consistente com um câmbio
de final de ano de R$ 2,8/US$.
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O segundo gráfico a seguir traz uma medida do erro médio dessa medida. Como vemos,
estima-se um limite superior de R$ 3,05/US$. A distância relativamente grande demonstra a
dificuldade de estimar o câmbio, mas tem a utilidade de indicar limites consistentes com o
contexto macroeconômico e, assim, a tendência daqui para frente. Se assim for, os riscos
residiriam, no cenário externo, nas incertezas geopolíticas e em eventual alteração no
cenário de ajustamento gradual da liquidez internacional e, no cenário doméstico, em nova
reviravolta política que culminasse na postergação por tempo indeterminado da reforma da
previdência.
R$ / US$

4,0

0,4

3,5

0,2

3,0

0,0

2,5

-0,2

2,0

-0,4

1,5
00

04

08
BRL

12

16

Mo delo NFE(-1)

-0,6
00

04
BRL - Modelo

08

12
Média

16
+/- 1DP

O PIB real avançou 0,3% no 2T17 em comparação com o mesmo período de 2016, número
compatível com uma expansão de 0,2% frente ao 1T17 feitos os devidos ajustes sazonais. O
dado confirmou a nossa expectativa de sua manutenção no campo positivo. Com isso, as
projeções de crescimento para este e o próximo ano ganharam viés positivo. De fato, o
carrego estatístico para 2017 subiu para 0,5% (crescimento do ano se nada avançarmos no
2S17), de forma que as expectativas convergiram para o intervalo entre 0,5% e 1,0% para esse
ano. A dispersão das estimativas para 2018 também deve aumentar. Nossas projeções

passaram para 0,6% e 2,0% respectivamente (a revisão de 2018 foi impactada pelo novo ciclo
da Selic, discutido em seguida).
No nosso entendimento, os saques do FGTS contam uma história apenas parcial para a
trajetória do consumo. Se apegar excessivamente a esse fator é menosprezar algumas
tendências mais permanentes. O rendimento médio do trabalhador tem crescido 7% ao ano
em termos nominais e a descompressão relevante da inflação tem levado os salários reais a
crescer 3%. Além disso, observa-se finalmente a redução dos juros para aquisição de bens exveículos, com sinais iniciais de que a desalavancagem das famílias está em seus estágios
finais. Dito isso, alguns indicadores do 3T17 apontam para uma desaceleração das taxas
anuais, o que mantém a possibilidade de nova contração trimestral e o nosso PIB no intervalo
inferior do “novo consenso”. Mas, em resumo, o ponto que importa aqui é a mudança de rumo
das projeções.
No cenário de inflação destacam-se novamente as revisões baixistas para o IPCA. A elevação
do PIS/Cofins dos combustíveis e as mudanças da bandeira tarifaria nas contas de luz, que
supostamente traria alguma pressão de curto prazo, foi incapaz de contrabalançar a baixa
difusão dos demais preços. Nesse mesmo sentido, o comportamento dos alimentos
surpreendeu a nossa deflação já relativamente “otimista” (as coletas de preços dos alimentos
no atacado seguem bem comportadas e sugerindo a continuidade da deflação dos alimentos
em domicílio até outubro).
A atualização de todas essas mudanças leva a nossa projeção de 2017 para baixíssimos 2,8%,
número que reforça e acentua a nossa visão de prazo maior: o hiato do emprego impõe uma
âncora a quase 60% do IPCA (preços livres excluídos alimentos), sendo consistente com alta de
4,0% em 2018 e, portanto, com a ampliação do seu desvio da meta do BC. Os preços
administrados seguem como principal risco de alta enquanto a “normalização” dos alimentos
é postergada. Essas estimativas não consideram eventual (e possível) retorno à bandeira
vermelha, por exemplo. A dificuldade em prever os preços administrados aumentou com a
maior sensibilidade da ANEEL e da Petrobras às condições gerais de seus setores. Da mesma
forma, o acumulo de condições favoráveis às lavouras adicionaram complexidade às
estimativas de preços de alimentos. Feita a defesa, importa ter em mente que há informação
relevante nessas surpresas recorrentes, não apenas nossas, mas da mediana do mercado e do
Banco Central: não há preocupação no front inflacionário.
IPCA livres ex-alim
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Nesse ambiente de maior confiança na recuperação da atividade, mas sem pressões de
preços, o COPOM reduziu a taxa Selic para 8,25% e sinalizou que “caso o cenário básico evolua
conforme esperado, e em razão do estágio do ciclo de flexibilização, o Comitê vê, neste
momento, como adequada uma redução moderada na magnitude de flexibilização monetária.
Além disso, nessas mesmas condições, o Comitê antevê encerramento gradual do ciclo”. Ou

13%

14%

seja, o BC aponta, neste momento, queda de 0,75pp na próxima reunião (7,50%) e um
encerramento com nova redução de ritmo, leia-se, 0,50pp na seguinte (7,00%).
Dito isso, vale perceber que esse caminho será válido “caso o cenário básico evolua conforme
esperado” pelo colegiado. Hoje, o modelo do BC usando a Selic do Focus (que supõe
trajetória de juros que encerra 2017 em 7,25%, cai para 7,0% no início de 2018 e eleva-se
para 7,5% ao final do ano) tem IPCA em 3,3% esse ano e 4,4% no próximo. Se esse é o seu
cenário base, então o COPOM poderá ser pressionado a rever o caminho da Selic caso o IPCA
de 2017 caminhe para a nossa estimativa, fato que dificilmente não seria acompanhado de
revisões para 2018. Em resumo, as sinalizações do COPOM sugerem um maior conforto com
um patamar terminal de 7,00% com risco de esse nível tornar-se o teto das projeções.

Marco Caruso
Economista
Brasil: Principais Indicadores Econômicos - Banco Pine
INDICADORES ECONOMICOS

2012

2013

2014

2015

2016

2017E

2018E

Crescimento do PIB Real (%)

1.9%

3.0%

0.5%

-3.8%

-3.6%

0.6%

2.0%

R$/US$ (final de período)

2.08

2.35

2.65

3.87

3.35

3.03

2.82

R$/US$ (média)

1.95

2.16

2.35

3.34

3.48

3.14

2.92

IPCA

5.8%

5.9%

6.4%

10.7%

6.3%

2.8%

4.0%

IGP-M

7.8%

5.5%

3.5%

10.5%

7.2%

-1.1%

5.4%

Selic (fim de período)

7.25%

10.00%

11.75%

14.25%

13.75%

7.00%

7.00%

Selic (média)

8.46%

8.44%

11.02%

13.58%

14.15%

9.83%

7.00%

19.4

2.6

-3.9

19.7

47.7

66.0

36.0

Saldo comercial (US$bn)
Conta corrente (US$bn)¹

-74.2

-74.8

-104.2

-58.9

-23.5

-8.0

-29.0

Conta corrente (% do PIB)¹

-3.0%

-3.0%

-4.2%

-3.3%

-1.3%

-0.4%

-1.1%

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

87

69

97

75

79

80.0

80.0

2.2%

1.7%

-0.6%

-1.9%

-2.5%

-2.4%

-1.4%

54.8%

53.3%

58.9%

66.4%

69.5%

74.58%

76.07%
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específica, qualquer que seja a jurisdição. As informações contidas nestes comentários e
recomendações são consideradas confiáveis na data da divulgação destes comentários e
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projeções expressas nestes comentários e recomendações refletem o atual julgamento do analista de
investimento responsável pelo conteúdo destes comentários e recomendações na data de sua
divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. Da mesma forma, as cotações e
disponibilidades dos instrumentos financeiros são meramente indicativas e sujeitas a alterações sem
aviso prévio. O Banco Pine não está obrigado a atualizar, modificar ou corrigir estes comentários e
recomendações, nem informar o leitor sobre tais alterações.

2. Os analistas de investimento responsáveis pela elaboração destes comentários e recomendações
certificam que as opiniões expressas nestes comentários e recomendações refletem de forma precisa
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