Cenário Econômico: Do interregno ao novo regime
Fevereiro 2017
Economia Internacional
Sem novidades no front fiscal norte-americano – seguindo o timeline que discutimos no
relatório do mês passado – vale destacar mais uma vez a continuidade da melhora da
atividade internacional. Os seus índices de surpresa – dado observado comparado à mediana
das expectativas (abaixo a esquerda, surpresa = 0 quando dado = expectativa) – seguem
subindo de forma difusa ao redor do mundo. Em diversas economias importantes, tem
inclusive superado um desvio-padrão de sua média histórica. O próximo passo natural,
portanto, são revisões altistas para o crescimento mundial por parte dos analistas.
Nesse sentido, a mercado de trabalho norte-americano segue criando vagas em velocidade
acima da tendência em uma economia muito próxima do pleno emprego (seguindo os próprios
cálculos do Fed 1). Basta perceber, por exemplo, que o breakeven para a manutenção do
desemprego na taxa atual está ao redor de 125 mil criações líquidas de vagas (payroll),
enquanto a sua média móvel de 3, 6 e 12 meses está ao redor de 200 mil vagas (235 mil em
fevereiro).
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Fonte: Bloomberg; elaboração: PINE Macro & Commodities Research

Essa combinação é positiva para a tomada de risco enquanto a mudança na postura dos
bancos centrais não for motivada por crescimento não antecipado da inflação; a sua
normalização ao redor do mundo segue dentro do esperado sendo, de qualquer forma, os
dados a serem monitorados mais de perto. No caso dos EUA, algumas medidas de inflação
testam patamares mais altos, mas ainda insuficientes para tirar as expectativas inflacionárias
do trilho2. A comunicação e projeções conhecidas na última reunião do FOMC vão nesse
sentido.
Dito isso, vale relembrar que essa é uma tendência pré-Trump, fato que já demandaria uma
resposta do FOMC – como foi o caso – e que pode ser exacerbada por suas políticas. A curva de
juros EUA apreça entre 1 e 2 novas altas até o final do ano. Nós entendemos que os dados
seguirão desafiando essa percepção para o lado mais hawkish, ao mesmo tempo em que
concordamos que os ventos positivos do cenário internacional deverão perdurar por mais
tempo.
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https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20170315.pdf
https://www.frbatlanta.org/research/inflationproject/dashboard#
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Cenário Doméstico
Afirmamos no mês passado que o conhecimento sobre o conteúdo da delação da Odebrecht
seria o próximo teste ao panorama de normalização do cenário político, premissas básicas
para a nossa visão positiva para o cenário prospectivo doméstico. Com o que conhecemos até
agora, ainda tratamos o conteúdo como ruído político insuficiente para colocar a reforma da
previdência em risco significativo. São sinais importantes para inferir os seus estragos na
tramitação da reforma: (1) comprovações ou não do rastro do dinheiro para congressistas, o
que desencadearia processos de cassação e atrasos, por exemplo; (2) adiamento ou não da
votação na Comissão Especial e (3) o rompimento ou não de partidos da base aliada. Até
agora nada disso foi verificado.
Com isso, não vemos motivos fundamentais para mudarmos a nossa premissa de risco país
(CDS de 5 anos) caminhando em direção a 200 pontos base – patamar mais compatível com
economias com rating BB+ junto à S&P (e, portanto, sinalizando alguma antecipação do
mercado a eventual upgrade futuro; a alteração de outlook por parte da Moody’s é
consistente com a nossa visão). Além disso, o enfraquecimento das Treasuries para explicar o
comportamento do dólar observado no relatório passado foi, de fato, temporário. Nossa
estimativa de câmbio para o fechamento do ano, contudo, reduziu-se para R$ 3,30/US$ com
a nossa reavaliação positiva para as commodities relevantes à nossa pauta.
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Fonte: Bloomberg; elaboração: PINE Macro & Commodities Research

O PIB do 4T16 surpreendeu negativamente nossa estimativa (-0,9% versus -0,5% t/t
dessazonalizado), fato que reduz o carrego estatístico para 2017. Tudo mais constante, nosso
PIB de 2017 passa de +0,5% para +0,2%. Os dados mensais do 1T17 ainda são escassos, mas
apontam algum viés positivo para os 0,2% hoje contemplados. As condições financeiras têm
melhorado de forma relevante – dinâmica que deve ser crescente ao longo do ano – enquanto
os termos de troca3 também corroboram o cenário de recuperação, ainda que gradual. Para
2018, mantemos nossa visão acima do consenso de crescimento real ao redor de 3,0%.
Para o cenário inflacionário, a manutenção da atividade econômica abaixo do seu potencial –
inclusive com gap maior que o estimado anteriormente – segue se traduzindo em um processo
desinflacionário difuso. É verdade que parte considerável da surpresa vem dos bens nãoduráveis, item historicamente volátil, mas também é verdade que a fraqueza da atividade
aliada à duração e magnitude da deflação de alimentos sugere que os tais efeitos secundários
dessa queda são iminentes. O bom comportamento do item Alimentação Fora do Domicílio,
pertencente ao núcleo de serviços pelo critério do BC, é sinal mais evidente. Assim, revisamos
o IPCA fechado de 2017 para 4,00% enquanto 2018 começa a descolar de 4,5% (temos 4,3%
agora). O conforto para uma redução da meta inflacionária de 2019 é cada vez maior.
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http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,alta-nas-commodities-faz-pais-ter-melhor-cenario-paracomercio-externo-em-3-anos,70001687110

Considerando o comportamento recente do Boletim Focus, o desentupimento do canal de
expectativas para explicar a inflação corrente e a fraqueza da demanda agregada, uma
redução da meta teria baixos custos de execução – em termos de desinflação – por parte da
autoridade monetária.
8

% a/a

6

5.5%
IPCA 12m
5.0%

4
4.5%

2
0

4.0%

-2

3.5%

-4

3.0%

-6
2.5%
-8
1T11

1T12

1T13
1T14
dModelo

1T15

1T16
PIB

1T17

1T18
+ / - DP

03/17
Pine

06/17

09/17

Mediana Top5

12/17
Máximo

Fontes: Diversas; elaboração: PINE Macro & Commodities Research

Mais uma rodada de dados sugere um ciclo de corte da Selic mais duradouro e dilatado. A
perspectiva de arrumação gradual das contas públicas aliada à credibilidade da equipe
econômica e a janela de oportunidade aberta pela fraqueza da atividade apontam para um
new normal do cenário doméstico vis-à-vis apenas mais um interregno benigno. Esse Copom,
naturalmente mais avesso ao risco que o mercado, manterá postura conservadora equivalente
aguardando novos sinais de que é esse o caso. De todo modo, nossos exercícios para o juro
básico dado o hiato e a inflação estimada pedem uma Selic de final de ciclo de 8,75%
(abaixo). Ademais, ponderando as surpresas com o crescimento econômico e o IPCA - que
devem trazer no próximo Relatório de Inflação o IPCA18 para baixo de 4,5% no cenário de
mercado do BC - esperamos nova “antecipação do ciclo de distensão da política monetária”
com cortes de 100 pontos-base nas reuniões de abril e maio.
Duas discussões importam aqui (uma vez, é claro, que seja considerada a aprovação da
reforma da previdência com poucas alterações frente à proposta em discussão hoje; nós
consideramos que pelo menos 85% da proposta será aprovado, isto é, serão mantidos 85% de
economia contemplada na proposta atual). Além da perspectiva de mudança ou não da meta
de inflação, o tamanho do ciclo dependerá do tamanho do hiato do produto: quanto do baixo
crescimento dos últimos anos reflete a destruição de potencial de crescimento? Afinal,
setores importantes atingiram certas proporções sobre condições irreais de
crédito/desonerações e relacionamento espúrio com o setor público. Quantitativamente,
encontramos sinais de que o crescimento do PIB potencial pode ter atingido baixo 1%.
Para entendermos alguns limites racionais para o cenário prospectivo dos juros – a claque do
ciclo de 2011/2013 ressurge depois de um longo inverno, ainda que claramente amparada
pelo new normal doméstico, mas tão torcedora quanto – fizemos exercícios simples de Regra
de Taylor para certas estimativas de desvio entre IPCA e meta e diferentes hiatos do PIB. A
fragilidade, portanto, está nesse equilíbrio parcial entre as variáveis, enquanto que a sua
validade está na parcimônia e na consistência interna que, de qualquer forma, o caminho da
Selic deve ter dadas essas condicionantes. São 4 simulações:
I.

Alterando o hiato até 2022 considerando o nosso PIB estimado e a mediana do PIB do
Boletim Focus.
II.
Mantendo e alterando a meta de inflação de 2019 em diante com uma regra de
credibilidade total junto ao Focus ainda que não instantânea, mas ao longo de um ano (ou

Mínimo

seja, o IPCA projetado 12 meses a frente caminha em direção à meta ao longo de 4
trimestres).
Exercícios 1 e 2:
• Crescimento do Focus (+0,48% em 2017 e +2,5% até 2022) e meta em 4,5%
Selic final pouco acima de 7,50%.
• Crescimento do Focus e meta em 4,0% a partir de 2019
Selic final ao redor de 7,00%.
Exercícios 3 e 4:
• Crescimento PINE (+0,2% em 2017, +3,0% em 2018 e +1,0% até 2022) e meta em 4,5%
Selic final ao redor de 8,75%.
• Crescimento PINE e meta em 4,0% a partir de 2019
Selic final pouco abaixo de 8,25%.
Algumas conclusões: as estimativas do Boletim Focus parecem ter espaço adicional para
reduzir as suas projeções de Selic atendendo PIB e IPCA da mediana; a mudança de meta de
inflação considerando credibilidade total do BC junto ao Focus tende a reduzir a Selic em
proporção semelhante alguns trimestres depois; o hiato do produto tende a ser relativamente
mais importante que a inflação para o ciclo total a partir do ponto que estamos. Ao perpetuar
um crescimento de 2,5%, como no caso do Focus, e não 1,0% como nós, o modelo entende que
o potencial foi menos prejudicado nos últimos anos, daí um hiato maior e uma Selic mais
baixa. É isso que importará para o ciclo total.

Marco Caruso
Economista

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

3.9%

1.9%

3.0%

0.1%

-3.9%

-3.6%

0.2%

3.0%

R$/US$ (final de período)

1.83

2.08

2.35

2.65

3.87

3.35

3.30

3.60

R$/US$ (média)

1.67

1.95

2.16

2.35

3.33

3.49

3.20

3.46

IPCA

6.5%

5.8%

5.9%

6.4%

10.7%

6.3%

4.0%

4.3%

IGP-M

5.1%

7.8%

5.5%

3.5%

10.5%

7.2%

3.7%

5.0%

Selic (fim de período)

11.00%

7.25%

10.00%

11.75%

14.25%

13.75%

8.75%

8.75%

Selic (média)

11.71%

8.46%

8.44%

11.02%

13.58%

14.15%

10.40%

8.75%

Saldo comercial (US$bn)

29.8

19.4

2.6

-3.9

19.7

47.7

55.0

35.0

Conta corrente (US$bn)¹

-73.2

-78.4

-83.0

-103.6

-58.9

-23.5

-30.0

-45.0

Conta corrente (% do PIB)¹

-2.8%

-3.5%

-3.8%

-4.8%

-3.3%

-1.3%

-1.5%

-2.2%

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

101

87

69

97

75

79

80.0

90.0

2.9%

2.2%

1.7%

-0.6%

-1.9%

-2.5%

-2.8%

-1.5%

51.3%

54.8%

53.3%

58.9%

66.4%

69.5%

76.8%

78.3%
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ou venda de qualquer instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios
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