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Economia Internacional
Nada muito diferente no cenário externo. O momentum positivo da economia mundial ainda
é destaque, com crescimento estimado em torno de 3,0% em 2017 (2,5% em 2016). Os
indicadores de sentimento seguem próximos ou renovando máximas recentes, mas sua
tradução em maior crescimento do PIB ainda não é tão clara. Seguimos entendendo que a
preocupação com esse desvio ainda é limitada, mas justificada. De qualquer forma, por trás
dessa melhora está o suporte das condições monetárias e financeiras, acompanhadas de
retomada do comércio global e do fim do processo de desalavancagem do setor público nas
economias avançadas. Somando todos os pontos destacados abaixo, em resumo, ainda vemos
o cenário externo com bons olhos para o cenário doméstico de curto prazo.
A economia dos EUA permanece em bases sólidas e com crescimento do PIB próximo de sua
tendência, pouco acima de 2,0% anual. Se o 1T17 trouxe alguma surpresa negativa (0,7% a/a
na primeira leitura e 1,2% na segunda), a perspectiva para o 2T17 é de aceleração para 4,0%
anualizado pelo modelo do Fed de Atlanta1. Ao mesmo tempo em que os estímulos fiscais de
Trump estão apenas latentes, também vimos algum resfriamento do seu protecionismo. Os
sinais do mercado de trabalho se mantêm positivos, mas a inflação perdeu ímpeto ao redor da
meta, com as expectativas ainda em níveis historicamente baixos. Nesse ambiente, parecenos justo o cenário preponderante na curva norte-americana de menos de 2 altas de juros
adicionais.
A Zona do Euro segue surpreendendo positivamente e deve crescer pouco menos de 2,0% este
ano. Até agora o calendário eleitoral não foi capaz de tirar a recuperação dos trilhos, em
linha com o que discutimos mês passado. Ainda como risco negativo à atividade, discute-se a
redução na atuação do BCE, que, de qualquer forma, aponta algum otimismo do banco com o
cenário prospectivo. Nesse sentido, os PMIs da região atingiram máximas locais e, de forma
geral, seu cenário deve seguir positivo.
Esse upswing global sincronizado também tem participação da China, a despeito da
preocupação com a tomada excessiva de riscos e o consequente aperto creditício pelo PBoC.
Seu PIB do 1T17 cresceu surpreendentes 6,9% a/a. No entanto, há sinais de indicadores de
sentimento e antecedentes de que seu pico no ano deve ter ficado para trás. Por trás, vemos
um aperto monetário prudencial para conter os excessos do mercado financeiro e setor
imobiliário. O crescimento médio este ano deve ficar pouco acima de 6,5% este ano, indo em
direção a 6,0% em 2018.
Cenário Doméstico
A despeito deste curto prazo favorável, desde eventos como o Brexit e a eleição de Trump,
passando pelo esgotamento da política monetária não convencional no mundo desenvolvido,
discute-se o “equilíbrio instável” que a economia global estaria vivendo. Nessa sucessão de
acontecimentos imponderáveis em um ambiente monetário nunca antes navegado, a
probabilidade de eventos extremos teria aumentado – as tais caudas gordas na distribuição de
probabilidade de eventos. A conjuntura política brasileira e suas “surpresas” parecem um
caso particular desse equilíbrio instável. Os gráficos abaixo ilustram o argumento. Na
esquerda, está o Economic Policy Uncertainty Index2 para o Brasil; o indicador utiliza arquivos
de jornais para contabiliza a quantidade de termos como incerto ou incerteza, econômico ou
economia, regulação, déficit, orçamento, imposto, banco Central, alvorada, planalto,
congresso, senado, câmara dos deputados, legislação, lei e tarifa. É claro o crescimento do
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https://www.frbatlanta.org/cqer/research/gdpnow (projeção de 01/06)
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http://www.policyuncertainty.com/brazil_monthly.html

índice, ainda que não nos pareça óbvio que a incerteza hoje seja tão maior quanto em
períodos conturbados como 2002/2003, por exemplo. No segundo, vê-se o desvio padrão da
relação R$/US$ em janela móvel de 20 dias. A sequência de altas acentuadas de volatilidade
desde 2015 também salta aos olhos.
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Sempre evitamos abrir árvores probabilísticas para discutir cenário, mas é fato que esse se
tornou ainda mais incerto e opinativo (ou menos condicionado a apreciações técnicas), sendo
mais interessante debater as consequências macro em diferentes caminhos políticos possíveis.
Vislumbramos pelo menos 5 possibilidades a partir do que temos hoje: a primeira dúvida diz
respeito à permanência de Temer na presidência; sua saída poderia se dar via (1) cassação no
TSE, (2) via impeachment no Congresso ou (3) via renúncia. Se ficar, interessa saber se o
presidente teria (4) o apoio de 3/5 de Congresso ou (5) não.
VIA TSE

APOIO CONGRESSO > 3/5
TEMER SAI

VIA IMPEACHMENT

TEMER FICA
APOIO CONGRESSO < 3/5

RENUNCÍA
Elaboração: PINE Macro & Commodities Research

Seguramente seria importante entender se um eventual novo presidente teria apoio do
Congresso para seguir com as reformas. Deixamos esse ponto em aberto, valendo considerar
que a atual coalizão possivelmente só optaria pela troca se houvesse essa perspectiva. Nós
entendemos que o consenso político (fora a oposição) não partiria para uma “bola dividida”,
com risco de amplificar a crise em período muito próximo às eleições. A preocupação em
manter o Legislativo operacional vai nesse sentido. Esse ponto é importante e serve como
uma das saídas da crise, assim como a proximidade de 2018 e a visão de boa parte dos
analistas de que o viés reformista sairá vencedor. São essas saídas que explicam o
(relativamente) bom comportamento dos preços financeiros domésticos e o apetite recente
dos investidores estrangeiros.
Vemos o cenário de impeachment via Congresso (cenário 2) com a menor probabilidade. Ainda
que pareça difícil hoje, a manutenção do apoio no Congresso acima de 3/5 dos votos (cenário
4) não é desprezível; o noticiário sugerem apoio próximo a 270 votos na Câmara, mas
sabemos que esses números são dinâmicos e um bom relacionamento com o presidente
interessa ainda mais em anos eleitorais. Se assim for, o presidente teria maioria para evitar o
impeachment no Congresso e prosseguir com a aprovação de projetos de lei e medida
provisórias, restando entender se seria capaz de conduzir emendas constitucionais como a
reforma da previdência. Um governo "parcialmente" reformista (cenário 5) e, assim, sem

Previdência – uma repetição certamente melhorada do governo Sarney inclusive pela equipe
econômica atual – ou que cairia via TSE (cenário 1) parecem ter maior chance de ocorrer. De
qualquer forma, não entendemos como óbvia – como muitas análises recentes – que o TSE
caminhará nesse sentido. Por fim, a renúncia (cenário 3), por enquanto, também parece com
probabilidade menor; as ações mais recentes do governo inclusive acenam para uma ofensiva
econômica e jurídica de Temer, movimentos que acendem uma luz amarela e sugerem que o
processo de saída do presidente, se ocorrer, será lento.
Entre as consequências econômicas, a menor incerteza é que vivemos mais um choque
negativo para a atividade. A depender da duração, poderemos ver seus sinais a partir dos
dados mensais de junho e ao longo do 3T17. A depender da magnitude, a inclinação da curva
de juros, a elevação do CDS e a queda da bolsa se traduzem em aperto das condições
financeiras de empresas e famílias, afetando investimentos e consumo. Mantidos os
patamares de preços de hoje e o consequente aperto nas condições financeiras que, é
importante dizer, tem sido relativamente limitado, o choque nessas variáveis se traduziria em
um PIB 2017 entre zero e 0,5%.
Pelas saídas discutidas acima, a surpresa positiva com o PIB do 1T17 (1,0% versus 0,7%
estimado para o crescimento trimestral) e considerando o ciclo de corte de juros discutido
abaixo, projetamos um crescimento real do PIB de 2017 em 0,5%. Hoje, o carrego estatístico
para 2017 está em 0,3%, uma melhora considerável versus a situação ao final de 2016.
Contudo, há incertezas que impõem cautela e viés negativo às projeções. Se retirarmos a
"supre safra" do 1T17, o PIB teria crescido apenas 0,2%. Fora isso, ainda não está claro quanto
desse 1% vem da conhecida alteração de metodologia do IBGE. Por fim, ainda não sabemos
quanto o imbróglio político afetará os dados de confiança. Nesse contexto, reduzimos o
crescimento de 2018 para 2,5% (3,0% anteriormente). Pesa negativamente a piora no cenário
do 2S17 e seus efeitos sobre o carrego para 2018.
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Com isso, voltamos a ver um COPOM mais avesso a risco nos cortes. Na última reunião, ao
reduzir a taxa Selic em um ponto percentual para 10,25% ao ano, a comunicação foi mais dura
ao sinalizar tanto uma redução no ritmo de corte na próxima decisão quanto maiores dúvidas
sobre o ponto final da taxa. As preocupações com as incertezas políticas e consequentemente
fiscais apareceram (1) tanto na discussão sobre a recuperação do PIB, quanto (2) no balanço
de riscos da inflação e (3) das suas estimativas para a taxa de juros estrutural.
Os pontos (2) e (3) nos dizem que o grau de conforto do COPOM com o ritmo e a extensão do
ciclo se reduziu. O documento é extraordinariamente explicito: “o Copom entende que uma
redução moderada do ritmo de flexibilização monetária em relação ao ritmo adotado hoje
deve se mostrar adequada em sua próxima reunião”. Entre outros fatores, pesou o
descolamento da inflação estimada para 2018 no cenário de mercado com Selic final em

8,50% (abaixo; cálculos nossos). Tudo mais constante, ao tentarmos replicar seu modelo (com
as incertezas e variáveis não observáveis de sempre), concluímos que, aos olhos de hoje, a
Selic compatível com o centro da meta em 2018 ficaria entre 8,75% e 9,25%. No entanto,
também é verdade que o COPOM não incluiu os fatores dovish da crise ao manter a afirmação
que a conjuntura “permanece compatível com estabilização da economia brasileira no curto
prazo e recuperação gradual ao longo do ano” e acrescentar que a incerteza “pode ter
impacto negativo sobre a atividade econômica” (grifo nosso).
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O mais importante para a política monetária será o comportamento do câmbio e os respingos
da crise sobre as expectativas de inflação. Se não desancorarem – e provavelmente veremos o
Boletim Focus “desistindo” do cenário de redução de meta de inflação para 2019 em diante,
sendo, então, importante observar se ultrapassam 4,5% -, teremos um cenário de atividade
pior, mas com inflação na meta. Antes da fatídica quinta-feira, a conjuntura inflacionária
sugeria um ciclo final abaixo de 8,0%. O nosso IPCA estimado para 2017 está em 3,8% e com
viés de baixa, enquanto 2018, que caminhava para 4,2%, encontra-se em 4,5%. Considerando
o novo hiato (e os seus riscos descritos acima) em contraponto a esse movimento das
expectativas de inflação, mantemos nossa Selic em 8,5% ao final de 2017.
Nossos estudos para o câmbio – como já explicado aqui em outras ocasiões –, partem do CDS
médio de 5 anos de diversas economias e o seu correspondente rating junto à S&P. A relação
esperada é observada empiricamente: maior o risco país, pior tende a ser a nota de crédito.
Com isso, e mantendo nossos pressupostos de CRB e juros EUA constantes, calculamos o
câmbio correspondente diferentes níveis de CDS (abaixo); definimos subjetivamente o risco
país que prevaleceria em cada cenário político. Dito isso, vale afirmar que um cenário sem
válvulas de escape para a Previdência (repetindo, uma eleição em 2018 com agenda
reformista, ou um novo presidente interino com Congresso funcional) não tem equilíbrio
macro: qualquer coisa vale quando a dívida/PIB é explosiva. Não parece o caso. Ao ponderar
por probabilidades ad hoc que atribuímos aos cenários acima e os respectivos níveis de CDS,
chegamos a uma taxa entre R$ 3,35 e 3,40/US$. A atuação rápida do banco central e o
externo positivo têm ajudado a mantê-lo abaixo disso. Ao mesmo tempo, em exercício de
engenharia reversa em cima dos 5 cenários acima e suas probabilidades, a taxa entre R$ 3,20
- 3,25/US$ observada recente parece embutir mais "certezas" do que nós temos.
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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%

0.5%

2.5%

R$/US$ (final de período)

2.08

2.35

2.65

3.87

3.35

3.35

3.60

R$/US$ (média)

1.95

2.16

2.35

3.33

3.49

3.28

3.48

IPCA

5.8%

5.9%
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Investimento direto no país (US$bn)¹
Disclaimers
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Dívida bruta/PIB
Informações relevantes

87

69

97

75

79

80.0

80.0

2.2%

1.7%

-0.6%

-1.9%

-2.5%

-2.3%

-1.8%

54.8%

53.3%

58.9%

66.4%

69.5%

74.0%

75.4%

1. Estes comentários e recomendações foram elaborados pelo Banco Pine S.A. (“Banco Pine”) Estes
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informações e não constituem, nem devem ser interpretados como oferta ou solicitação de compra
ou venda de qualquer instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios
específica, qualquer que seja a jurisdição. As informações contidas nestes comentários e
recomendações são consideradas confiáveis na data da divulgação destes comentários e
recomendações e foram obtidas a partir de qualquer das seguintes fontes: (i) fontes indicadas ao
lado da informação; (ii) preço de cotação no principal mercado regulado do valor mobiliário em
questão; (iii) fontes públicas confiáveis; (iv) base de dados do Banco Pine. O Banco Pine não declara
ou garante, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais
informações. Estes comentários e recomendações não são declarações completas ou resumos dos
valores mobiliários, mercados ou desenvolvimentos aqui abordados. As opiniões, estimativas e
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
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2. Os analistas de investimento responsáveis pela elaboração destes comentários e recomendações
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e exclusiva suas visões e opiniões pessoais a respeito de toda e qualquer empresa analisada ou seus
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pessoais dos analistas de investimento podem ser divergentes entre si, o Banco Pine pode ter
publicado ou vir a publicar outros comentários e recomendações que não apresentem uniformidade
e/ou apresentem diferentes conclusões em relação às informações fornecidas nestes comentários e
recomendações. Os analistas de investimento declaram que não mantêm qualquer vínculo com
qualquer indivíduo que mantenha relações comerciais de qualquer natureza com as empresas
analisadas nestes comentários e recomendações e que não recebe qualquer remuneração por serviços
prestados, nem mantêm relações comerciais com empresas ou pessoa natural ou jurídica, fundo ou
universalidade de direitos, que represente os interesses das empresas analisadas nestes comentários
e recomendações. O analista de investimento, seu cônjuge ou companheiro não detém, direta ou
indiretamente, posições em valores mobiliários emitidos pelas empresas analisadas nestes
comentários e recomendações em sua carteira de investimentos pessoal, não têm interesse
financeiro e não estão pessoalmente envolvidos na aquisição, alienação ou intermediação de tais

valores no mercado. O analista de investimento, seu cônjuge ou companheiro não atua como
administrador, diretor ou membro do conselho consultivo das empresas analisadas nestes
comentários e recomendações.
3. A remuneração do analista de investimento é determinada pelos diretores do Banco Pine. Como
todos os funcionários do Banco Pine e suas empresas afiliadas, a remuneração dos analistas de
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possuir participação acionária, direta ou indireta, igual ou superior a 5% (cinco por cento) do capital
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