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Grosso modo, o que importa do governo Trump para a discussão macroeconômica se resume a
quatro frentes. Do lado potencialmente bull está a mudança na postura fiscal e as alterações
na regulamentação de certos setores, do lado bear, seu viés protecionista e suas restrições à
imigração. Enquanto os mercados discutiam os primeiros fronts, vimos os preços financeiros
variando pró-ativos EUA; conforme a nova administração deu preferência pelas outras ações,
vimos aquele ímpeto estagnar. A agenda parece dentro de um script lógico: as primeiras duas
exigem negociações junto ao Congresso, enquanto que para as demais a famigerada canetada
por vezes basta.
Dito isso, no nosso entendimento a aparente frustração dos mercados com as ações no plano
fiscal pode durar até março pela programação orçamentária usual. De qualquer forma, em
que pese a aparente falta de clareza das preferências de Trump e as idas e vindas de toda
negociação congressual, é fato que tem entregado o prometido – vale lembrar que muitos
argumentavam, por exemplo, que o presidente Trump suavizaria o candidato Trump. Mesmo
que liquidamente o resultado das suas ações recentes seja negativo para a atividade
econômica, ainda segue vivo o famigerado Trump trade original (fiscal expansionista em
pleno emprego
crescimento above trend
aceleração da inflação
subida de juros). É
sobre esses desdobramentos que reside nossa visão de três altas dos juros EUA (as partir de
junho) e consequente valorização do USD ao longo do ano.
Por fim, vale destacar a continuidade da melhora da atividade internacional1 como um todo,
acompanhado da normalização da inflação ao redor do mundo, combinação positiva para a
tomada de risco mesmo que se traduza em mudança na postura dos bancos centrais. Essa é
uma tendência pré-Trump, que já demandaria uma resposta do FOMC no caso norteamericano e que, no fim do dia, deve ser exacerbada por suas políticas.
Cenário Doméstico
As premissas básicas para a nossa visão positiva para o cenário prospectivo doméstico seguem
intactas: há diagnóstico correto sobre os motivos da crise e, mais importante, há capital
político2 – leia-se apoio com maioria qualificada no Congresso - para programar as mudanças
necessárias para estancá-la. Nesse sentido, trabalhamos com a aprovação da reforma da
previdência até o 3T17. O conhecimento – oficial e não parcialmente vazado - sobre o
conteúdo da delação da Odebrecht é o próximo teste ao panorama de normalização do
cenário político, cuja incerteza segue em patamares altos, mas parou de piorar3.
É nesse sentido que trabalhamos há um tempo com o 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.
Nossa estimativa de câmbio para o ano ainda leva em conta os juros EUA e sua implicação
sobre o USD em geral e as commodities como um todo. Sobre isso, temos observado
recentemente duas dinâmicas importantes e diferentes do contemplado em nossas
estimativas (uma no sinal e outra na magnitude): (i) o enfraquecimento da importância das
Treasuries para explicar o comportamento do dólar contra uma cesta de moeda – por
consequência do viés protecionista de Trump – e (ii) uma redução mais rápida que o esperado
do CDS. Ainda não vemos motivos fundamentais para mudarmos as nossas premissas de CDS
assim como entendemos como temporário o descolamento entre juros e USD citado acima. De
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qualquer forma, atualizando o câmbio de janeiro – inércia é fator bastante relevante em
qualquer preço financeiro – chegamos a um câmbio de final de ano em R$ 3,40/US$.
Seguiremos acompanhando o suporte ao ajuste fiscal doméstico e o tamanho da
descompressão do risco país assim como o timing e a intensidade do expansionismo fiscal nos
EUA. Enquanto o segundo driver não andar, seguirá predominando o primeiro. O momento não
é óbvio, mas vale lembrar que a apresentação do new budget resolution deverá se dar em
março, com a submissão da proposta de orçamento para 2018 até abril.
Nesse ambiente, observamos sinais mistos dos dados mensais de atividade, ainda que
correspondentes à aceleração das taxas anuais. Os modelos que chamamos de curto prazo –
pelo prazo da sua capacidade preditiva significativa – sugerem um PIB do 4T16 ainda negativo
e ao redor de -0,5% t/t dessazonalizado e de +0,2% no 1T17. Para 2017, seguimos com +0,5%,
número cujo tracker já esteve pouco acima de +1,0% antes das surpresas negativas do 2S16.
Há uma discussão em curso interessante sobre a necessidade ou não de uma recuperação do
crédito (livre) para uma retomada do PIB. Em nossas estimativas concluímos não haver uma
relação de “antecedência” entre as variáveis. No contexto atual de fraqueza do crédito, o
resultado não deixa de ser positivo ao jogar contra os argumentos de que não haverá
financiamento à recuperação, fato que a constrangeria. Para finalizar, estamos estudando o
impacto da liberação dos recursos das contas inativas do FGTS no consumo. É esperado que
parte fosse direcionada ao pagamento de dívidas, mas uma injeção dos cerca de R$ 30 bilhões
na conta corrente das famílias deverá ter impacto positivo e não antecipado no consumo.
Essa manutenção da atividade econômica abaixo do seu potencial aliada à rápida
reaconragem das expectativas de inflação tem culminado em um processo desinflacionário
mais difuso e potencialmente duradouro. Com isso, revisamos o IPCA fechado de 2017 para
4,50; no final de 2016 projetávamos pouco menos de 5,0%. Aqui, a discussão interessante tem
sido a possibilidade de redução da meta inflacionária para 2019 em diante (em reunião do
CMN no final do semestre). Por princípio, nós entendemos ser de interesse desse Banco
Central reduzir a sua meta, a dúvida é o momento. É interessante perceber, por exemplo,
que em uma amostra de mais de 30 países emergentes que adotam metas inflacionárias o
nosso centro (hoje em 4,50%) encontra-se entre a mediana dos tetos e centros.
Entre outros fatores, permeia a discussão a dificuldade de inferirmos quanto a reancoragem
do Boletim Focus seguirá fazendo eco nos price makers da economia real (é preciso certo
período de inflação ao redor da meta para que o novo regime seja entendido como
permanente?) versus a percepção de que há uma janela preciosa para mudanças institucionais
que, nesse caso, seria ainda potencializada pela fraqueza da atividade (o empresário que
tentar aumentar preço não “encontraria” demanda e poderia inferir estarmos em um novo
regime permanente de preços mais baixos).
Como vemos, os últimos desdobramentos sugerem um ciclo de corte da Selic mais duradouro
e/ou, quiçá, mais dilatado. Vale a mesma indagação: estamos em um interregno benigno
(interno e externo) ou caminhamos para um new normal doméstico? Duas questões estruturais
emergem: qual o possível impacto de uma redução da meta de inflação para o ciclo de corte
de juros? Para onde caminha, se caminha, o juro real que leva a atividade ao seu potencial e
a inflação à sua meta?
Para a primeira, é importante perceber que a média anual do IPCA estimado no Boletim Focus
já está abaixo de 4,50% a partir de 2018, fato que reduz a necessidade de um juro real mais
alto para uma possível meta a menor e, assim, reduz o seu custo em termos de atividade.
Para a segunda, a foto da situação doméstica atual implica um juro real de equilíbrio de
pouco mais de 6% em nossas estimativas. Porém, existe uma discussão entre os analistas que
vale ser levantada neste ponto. Seguindo parcialmente a modelagem sugerida por Goldfajn e

Bicalho4, Perrelli e Roache5 e trabalhando com a ideia de que existiria um juro real de
equilíbrio de curto prazo compatível com a “zeragem” do hiato do produto (ou seja, levaria o
PIB para o seu potencial) e que pode diferir daquele de longo prazo, concluímos que a
perspectiva de contínua redução das despesas fiscais e do crédito direcionado, entre outros
fatores, abriria espaço para juros reais ao redor de 4% sem pressões inflacionárias.
Essa questão é claramente relevante e procedente. No entanto, é importante dizer que as
incertezas inerentes a essas estimativas e a volatilidade que medidas como juro real de
equilíbrio de curto prazo têm recomendam, a nosso ver, que o COPOM chegará relativamente
rápido ao juro real ex-ante de 6%, mas optará por “tatear” o tal juro real neutro de curto
prazo a partir daí. Se assim for, permanecemos relativamente confortáveis com uma Selic
estimada em 9,50% em um primeiro momento.
Esse julgado “conservadorismo” (9,5% - 4,5% = 5,0% de juro real) vis-à-vis estimativas mais
expansionistas do juro real de equilíbrio de curto prazo (4,0%?) é sugestão do próprio texto
de Goldfajn e Bicalho ao discutir Orphanides e Willians6 ao final do seu texto: se há elevação
do grau de incerteza sobre variáveis não observáveis como o juro neutro, há assimetria em
termos de resultados macroeconômicos entre subestimar e superestimá-lo em favor da
segunda estratégia. Quando (e se) nos aproximarmos desse patamar de Selic provavelmente
observaremos um BCB mais pragmático e que se encaixa nessa passagem do texto (página 22):
“As evidências internacionais mostram que é bastante incerta a estimativa da taxa de juro
real de equilíbrio em diferentes países. Para o Brasil, é natural que essas estimativas sejam
ainda mais imprecisas, devido ao nível ainda alto da taxa de juro real e à tendência de queda
dos últimos anos (...) a recomendação é conduzir a política monetária supondo incerteza
elevada nas estimativas das taxas naturais. Nesse caso, (...) os desvios da inflação esperada
(ou da inflação efetiva) em relação à meta e as variações da taxa de desemprego são as
variáveis que devem ter peso maior nas mudanças da taxa de juros.”
Em resumo, qualitativamente as evidências de que poderemos experimentar uma redução
sensível dos juros se avolumam. A dúvida segue a velocidade e a sua amplitude.
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INDICADORES ECONOMICOS

2012

2013

2014

2015

2016E

2017E

2018E

Crescimento do PIB Real (%)

3.9%

1.9%

3.0%

0.1%

-3.9%

-3.5%

0.5%

3.1%

R$/US$ (final de período)

1.83

2.08

2.35

2.65

3.87

3.35

3.40

3.60

R$/US$ (média)

1.67

1.95

2.16

2.35

3.33

3.49

3.30

3.50

IPCA

6.5%

5.8%

5.9%

6.4%

10.7%

6.3%

4.5%

4.5%

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%

9.50%

9.50%

Selic (média)

11.71%

8.46%

8.44%

11.02%

13.58%

14.15%

10.92%

9.50%

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%

101

87

69

97

75

79

80.0

90.0

Investimento direto no país (US$bn)¹
Superávit primário (% do PIB)
Dívida bruta/PIB
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2011

2.9%

2.2%

1.7%

-0.6%

-1.9%

-2.5%

-2.1%

-1.5%

51.3%

54.8%

53.3%

58.9%

66.4%

69.5%

76.5%

78.7%
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Disclaimers
Informações relevantes
1. Estes comentários e recomendações foram elaborados pelo Banco Pine S.A. (“Banco Pine”) Estes
comentários e recomendações possuem caráter informativo, têm como único propósito fornecer
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
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
e exclusiva suas visões e opiniões pessoais a respeito de toda e qualquer empresa analisada ou seus
valores mobiliários e foram produzidas de forma independente e autônoma. Uma vez que as opiniões
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
investimento é influenciada pelo resultado geral desta(s) companhia(s). Sendo assim, a remuneração
do analista de investimento pode ser considerada indiretamente relacionada a estes comentários e
recomendações, entretanto o analista de investimento responsável pelo conteúdo destes
comentários e recomendações garante que nenhuma parcela de sua remuneração esteve, está ou
estará, direta ou indiretamente, relacionada a quaisquer recomendações ou opiniões específicas

contidas nestes comentários e recomendações ou ligada a precificação de quaisquer dos valores
mobiliários discutidos nestes comentários e recomendações.
4. O Banco Pine, suas controladas, seus controladores ou sociedades sob controle comum podem
possuir participação acionária, direta ou indireta, igual ou superior a 5% (cinco por cento) do capital
social das empresas analisadas nestes comentários e recomendações, e podem estar envolvidas na
aquisição, alienação ou intermediação de tais valores no mercado. O Banco Pine, suas controladas,
seus controladores ou sociedades sob controle comum declaram que recebem, ou pretendem
receber,remuneração por serviços prestados para as empresas analisadas nestes comentários e
recomendações ou para pessoas a ela ligadas.
5. Os instrumentos financeiros discutidos nestes comentários e recomendações podem não ser
adequados para todos os investidores. Estes comentários e recomendações não levam em
consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de
qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em
suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento baseada nas informações
contidas nestes comentários e recomendações. Caso um instrumento financeiro seja expresso em
uma moeda que não a do investidor, uma alteração nas taxas de câmbio pode impactar
adversamente o preço, valor ou rentabilidade do instrumento financeiro e o leitor destes
comentários e recomendações assume quaisquer riscos de câmbio. A rentabilidade de instrumentos
financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode, direta ou indiretamente, aumentar
ou diminuir. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros,
e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita nestes comentários e
recomendações em relação a desempenhos futuros. O Grupo Pine se exime de qualquer
responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização
destes comentários e recomendações ou de seu conteúdo.
6. Estes comentários e recomendações não podem ser reproduzidos ou redistribuídos para qualquer
pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito
do Banco Pine. Informações adicionais sobre os instrumentos financeiros discutidos nestes
comentários e recomendações estão disponíveis sob consulta.
Certificação de analistas
Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório de análise são certificados de acordo com a
regulamentação brasileira.

