PIB: revisão de cenário
24/11/2017
Divulgados todos os dados do 3T17, atualizamos os pressupostos do nosso modelo
semiestrutural de médio porte - nome emproado para dizer que, diferente de modelos de
curto prazo que tomam certas variáveis como dadas (exógenas), usamos um sistema de
equações que interagem e são consistentes entre si 1- para discutir o PIB resultante. De modo
geral, as estimativas foram reavaliadas positivamente até 2019. Antes de expor os
resultados, apresentamos alguns exercícios para o curto prazo.
O bom momentum dos indicadores mensais de atividade sustenta as visões mais otimistas para
o ritmo da recuperação doméstica, em linha com o que afirmamos em relatório anterior2. A
mediana das estimativas de mercado migrou para pouco menos 1,0% este ano e a dispersão
das projeções para 2018 (medida aqui em desvio-padrão) se estabilizou em 0,6 pontos
percentuais, em torno de uma mediana em 2,5%.
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Fonte: Boletim Focus; elaboração: PINE Macro & Commodities Research

Considerando os diferentes dados mensais de atividade que acompanhamos, os sinais mais
fracos observados no início de julho foram revertidos pelos indicadores de agosto e posterior
aceleração em setembro. Os nossos modelos de indicadores antecedentes já sugerem um
crescimento anual ao redor de 3,5%. Como vemos abaixo, o indicador tem superestimado o
PIB do IBGE na recuperação atual, ainda que a tendência seja respeitada. Já a estimativa via
IBC-Br do banco central (feitos alguns ajustes para melhorar o fit) indica expansão anual de
1,8% no 3T17.
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Por exemplo, o PIB hoje depende dos juros passados, que por sua vez depende da inflação anterior que,
da mesma forma, é resposta do PIB antecedente e assim por diante.
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https://www.pine.com/Download.aspx?Arquivo=e+YLlcJa6CYo6UO0Ha18PA==
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Oficialmente, nós esperamos crescimento de 1,3% no 3T17 em comparação com o mesmo
período de 2016, consistente com expansão de 0,2% versus o trimestre imediatamente
anterior e sem os efeitos sazonais. De qualquer forma, os exercícios acima deixam claro o viés
positivo para o número. A maior contribuição virá do consumo das famílias (1,8% a/a) na
esteira da aceleração da massa salarial e do acúmulo de cortes de juros que se transmite nos
juros do crédito da pessoa física. Igualmente, vale destacar o bom comportamento da
demanda externa (exportações = 10,8% a/a e importação = 3,5%) e a redução da contribuição
negativa da formação bruta de capital fixo (-0,6% a/a), que deve ficar muito próxima de zero
depois de cair 6,5% no 2T17.
a/a

20%

a/a

10%
0%

10%

-10%
0%
-20%
-10%

-20%
2014

2015

2016

2017

Expo rtações PIB

-30%
-40%
2014

2015

2016

Constr. Civil

Funcex

2017

Máquinas Equip.

Fontes: Funcex e IPEA; elaboração: PINE Macro & Commodities Research

Discutido o curto prazo, a ideia é apontar o crescimento dos próximos anos a partir dos
nossos pressupostos para variáveis de estado, quais sejam, câmbio e juros domésticos,
medidas de inflação, risco país e de crescimento da atividade mundial. Essas variáveis entram
em um sistema dinâmico como explicativas de outras variáveis relevantes para cada
componente do PIB pelo lado da demanda. Vale esclarecer que os gastos do governo são
definidos de forma ad hoc.
•
•
•
•

Juros reais pouco abaixo de 3,0% em 2018, 4,5% em 2019 e perpetuado em 4%
Câmbio real estável em 2018, valorização de 15% em 2019 e posterior estabilidade
Inflação em 4% em 2018 e consistente com a meta do BC a partir de então
Alta de 3% da produção industrial mundial em 2017, perpetuado em 2%
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Fonte: IBGE; elaboração: PINE Macro & Commodities Research

A linha vermelha trás as projeções do modelo para as taxas de crescimento anuais (trimestre
contra o mesmo trimestre do ano anterior), as linhas tracejadas trazem o intervalo de um
erro padrão, enquanto o crescimento observado do PIB real está na linha laranja. As
estimativas sugerem crescimento de 0,8% em 2017, 2,5% em 2018 e 3,5% em 2019 (média

FBCF

do ano contra a média do ano anterior). Na “ponta” (4T/4T anterior), atingiríamos 1,6% este
ano, 3,0% no 4T18 e 3,3% no último trimestre de 2019.
A principal contribuição ainda viria do consumo das famílias, mas a recuperação dos
investimentos salta aos olhos ao atingir 3,2% no acumulado de 2018 e 5,6% no ano seguinte,
taxas consistentes com expansões de mais de 9% nos últimos trimestres na comparação
interanual. Uma pergunta recorrente quando se discute a retomada dos investimentos é de
onde viria a sua necessidade se as empresas, por exemplo, experimentam uma grande
ociosidade da sua capacidade instalada. Sobre esse ponto é importante perceber que os
investimentos brutos têm caído desde 2014 e não cobrem a depreciação desde então3. Sendo
assim, faz sentido a expansão de máquinas observada no segundo gráfico da página anterior:
a retomada começa a demandar renovação de capital antigo mesmo com toda a capacidade
inativa.
Em suma, os números conversam com a nossa visão cautelosamente otimista, consistente
com uma recuperação gradual, mas duradoura da atividade doméstica. De modo simplificado,
a saída da recessão e a recuperação PIB passaram primeiramente por um estágio de redução
das incertezas – evidenciadas pela descompressão do risco país, da inflação esperada e do
prêmio de risco embutido na curva de juros a partir do 1S16 – ganhou força com a
possibilidade de reutilização de política anticíclica por parte do banco central, fato que,
agora, guardadas as defasagens típicas entre o corte de juros e a resposta dos dados, começa
a surtir efeito.
Os passos seguintes são ocupar o excesso de capacidade instalada (que no caso do hiato do
produto não deverá ser totalmente concluída antes da virada de 2019/2020) e, se mais uma
vez formos capazes de aprender com o passado, quem sabe acelerar as reformas capazes de
elevar o potencial de crescimento, temas para relatórios futuros. Sendo assim, fica claro que
as eleições são o maior risco para a sustentação desse processo, ainda incipiente e tênue.
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Gráficos 1 a 3 em:
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/170330_cc34_nt_capacidade_produtiva_o
ciosa_atual_projecao_para_produto_potencial_2017_2018.pdf
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recomendações e foram obtidas a partir de qualquer das seguintes fontes: (i) fontes indicadas ao
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