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Economia Internacional
O momentum positivo da economia mundial segue acumulando evidências de forma
relativamente difusa. Nesse sentido, indicadores de confiança da indústria e de serviços
renovaram máximas locais recentemente. Dito isso – desdobramento certamente positivo -,
vale perceber o descolamento entre os chamados soft data (indicadores baseados no
sentimento de produtores e consumidores, por exemplo) e hard data (ie, produção industrial,
consumo no varejo etc.), com os primeiros sensivelmente mais otimistas. É interessante
destacar que essa diferença aparece em mais de uma economia (entre outras, EUA, China,
Zona do Euro e Brasil).

Fonte: Federal Reserve de St. Louis; elaboração: PINE Macro & Commodities Research

A preocupação com esse desvio ainda é limitada (ponto 1 a seguir), mas é justificada (pontos
2 e 3). Alguns testes mostram que (1) ambas importam para explicar o ciclo econômico,
enquanto que (2) o soft data tem melhor capacidade preditiva do retorno de ativos
importantes como os de renda variável e (3) as séries não permanecem distantes para
sempre. O gráfico acima exemplifica com as estimativas do Fed de St. Louis1 para os
crescimentos do PIB real norte-americano implícitos nos dois tipos de séries. Como vemos, o
PIB projetado pelos dados de sentimento está próximo de 4,0% para o 4T17 contra 2,0%
usando hard data.
Parte da melhor na confiança, no caso dos EUA em específico, veio na esteira da perspectiva
de corte de impostos e elevação de despesas com infraestrutura. No entanto, cresce a
probabilidade de postergação da agenda fiscal de Trump ou de redução de seu tamanho.
Ainda que não vejamos as dificuldades com o repeal/repair do Obamacare como um
referendum sobre o pacote fiscal – entendemos que os Republicanos reúnem maior consenso
sobre o corte de impostos -, é inegável que o suporte ao governo no Congresso é menor do
que o imaginado previamente. O estabilishment tem enquadrado o outsider. Se isso é
verdade, esperamos algum recuo do soft data e, pelo ponto (2) acima, alguma acomodação
do apetite ao risco. Os efeitos sobre economias emergentes como a nossa dependem da
velocidade desse movimento, mas, a nosso ver, seriam net positivos ao se traduzirem em
menor pressa do FOMC na normalização da política monetária, pressuposto importante sobre
o nosso cenário cambial (abaixo). De fato, a curva de juros precifica entre 1 e 2 altas
adicionais por lá.
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Por fim, duas outras reduções de risco de cauda merecem menção: (a) o de maiores
turbulências da atividade chinesa com a preocupação do governo em manter certa
tranquilidade até as eleições no final deste ano e (b) a vitória de partidos anti Zona do Euro
na França e na Alemanha, seja pelos resultados na Holanda, seja pelas últimas pesquisas (que
merecem o devido desconto pós-Brexit e Trump, mas ainda sugere alguma folga pró-Euro).
Somando todos os pontos destacados acima, ainda vemos o cenário externo com bons olhos
para o cenário doméstico de curto prazo.
Cenário Doméstico
Destacamos anteriormente alguns sinais importantes para inferirmos a capacidade do governo
de emplacar a reforma da Previdência: (1) comprovações ou não do rastro do dinheiro para
os congressistas nas delações, 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. Dos três pontos, temos o atraso no parecer do relator e uma
ameaça contida do PTN (13 deputados federais).
São pontos negativos, explicam a pausa na melhora dos ativos domésticos recentemente assim
como a perspectiva de votação na Câmara apenas em maio. Além disso, com o que
conhecemos hoje, as concessões do governo junto ao Congresso sugerem uma reforma
consistente com a estabilidade das despesas previdenciárias como proporção do PIB apenas
pelos próximos 5 anos. Ainda nesse sentido, o consenso caminha para uma reforma entre 60%
e 70% da PEC original (versus 85% contemplados por nós no mês anterior).
É uma perspectiva mais pessimista que a descrita no mês passado. De qualquer forma, uma
economia ao redor de 1,2% do PIB, por exemplo, já perfaz ¼ do esforço fiscal necessário para
atingir o nível de resultado primário que estabiliza a dívida bruta/PIB. Entregar despesas
conforme a PEC do Teto e, nesse sentido, o ajuste fiscal, não termina nessa reforma; mais do
que isso, torna-se bastante difícil a partir de 2020. Sendo assim, parece-nos imprescindível a
desvinculação da regra atual do salário mínimo (crescimento do PIB real de dois anos antes e
inflação do ano anterior).
Esse entendimento limita o upside da aprovação da reforma que, no entanto, nos afasta de
tendências fiscais insustentáveis já no curto prazo. Outro ponto importante e, quem sabe,
positivo, é que a conjuntura doméstica de austeridade seguirá incompatível com uma agenda
populista. Populistas em geral ganham eleições, mas “quebram”; quem sabe nem sejam
ameaça consistente nas eleições de 2018.
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De qualquer forma, elevamos marginalmente a nossa premissa de risco país (CDS de 5 anos)
de final de ano para 210 pontos base – patamar compatível, hoje, com economias com rating

entre BB e BB+ junto à S&P. Diferentemente, os desdobramentos nos EUA discutidos acima –
agenda fiscal em pausa e maior inércia do FOMC na subida de juros –, sua influência negativa
sobre o dólar ao redor do mundo e positiva sobre a cesta de commodites que acompanhamos
contrabalanceiam essa piora e desenham um câmbio de final de ano mais próximo de R$
3,25/US$. Levando em consideração que o expansionismo de Trump foi postergado, mas não
sepultado, e que a normalização monetária está em seus primeiros capítulos, ainda
estimamos uma desvalorização posterior do real. Reduzimos, apesar disso, o câmbio final de
2018 para R$ 3,40/US$ na esteira da redução do expansionismo fiscal do novo governo nos
EUA.
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Fonte: Bloomberg; elaboração: PINE Macro & Commodities Research

Além das dificuldades habituais de se estimar o PIB brasileiro, as revisões das séries mensais
de atividade do IBGE têm ampliado as incertezas sobre o 1T17. Optamos por descontar boa
parte dos sinais vindos do varejo. De qualquer forma, as revisões sobre serviços nos sugerem
um crescimento ao redor de -1,7% a/a no 1T17, correspondente a uma expansão de 0,4% t/t
dessazonalizado (0,2% anteriormente). Certamente crescerá a dispersão das projeções de
mercado para esse número após as revisões do IBGE; o bottom-line é que os riscos de
downside caíram. Além disso, vale ressaltar que aproximadamente 0,5 pontos percentuais
correspondem à contribuição estimada da agricultura. Com isso em mente, mantemos o
crescimento de 2017 em 0,2% considerando alguma desaceleração trimestral já no 2T17. Para
2018, mantemos nossa visão acima do consenso de crescimento real ao redor de 3,0%.
O nosso cenário inflacionário teve poucas mudanças relevantes. Do lado negativo – em
termos de maior inflação – destacamos (1) a alteração da bandeira nas contas de luz e a
perspectiva de manutenção da bandeira vermelha por alguns meses, (2) a defasagem entre os
preços externos e internos da gasolina e (3) alguma chance de El Niño no 2S17 no hemisfério
norte, com as devidas ressalvas destacadas pelo nosso time de commodities2. Do lado
positivo, vemos (1) uma nova onda relevante de recuo nos preços de alimentos no domicilio,
já observada nos preços do agro no atacado, após a pressão que observaremos em abril e (2) o
processo extraordinário de ajuste na tarifa das distribuidoras de energia elétrica aprovada
pela ANEEL, cujo impacto é net positivo para o IPCA do ano.
Estimamos IPCA ao redor de 4,0% em 2017. Para 2018 (4,3%), vemos o retorno de Alimentos
em direção à sua média histórica, enquanto Serviços manteriam a descompressão imposta
pelo mercado de trabalho e Administrados responderiam favoravelmente aos baixos IGPs
desse ano (em que pese a dificuldade de estimar preços de combustíveis com a nova política
de apreçamento da Petrobras).
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Grãos: no creo en El Niño pero... | Pine Commodities
https://www.pine.com/Download.aspx?Arquivo=Q4SXNmc2WkZ8gdH1xhNocg==
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Os últimos documentos do BC com o chamado cenário de mercado mostram Selic ao redor de
8,50% compatível com a inflação de 2018 em 4,5%. Alteramos nosso ponto final de ciclo para
esse nível. Sua comunicação segue sugerindo a antecipação do ciclo pretendido a priori,
interpretada por nós como a sua implementação até o final de 2017. Nesse sentido, o COPOM
confirmou tanto a nossa expectativa de corte de 100 pontos-base em abril quanto sugeriu que
esse é o seu cenário base para maio. Os riscos ainda apontam para a possibilidade de
aceleração da queda, mas, juntando tudo, o travessão parece alto à luz do tom adotado no
statement publicado após a decisão de abril.
A princípio, então, ainda entendemos que mais uma queda de 1pp tem probabilidade alta
(reunião de maio); julho tem probabilidade razoável, mas não trivial de nova queda dessa
magnitude pela presumível aprovação da Reforma de Previdência ao menos na Câmara, pela
baixíssima inflação corrente esperada para aquele mês (próxima das mínimas do ano no
acumulado em 12 meses) e, quem sabe, pelos efeitos positivos sobre as expectativas de
inflação de uma eventual redução da meta de 2019. Contudo, naquele momento (julho) a
atividade deveria estar apontando mais claramente para a recuperação da economia. Com
isso, e sendo os desdobramentos inflacionários citados acima mais ou menos consensuais,
entendo que a atividade terá maior importância na decisão.
Para as duas reuniões subsequentes (setembro e outubro), quando as surpresas que levaram o
BC a acelera o compasso deveriam ser menores, entendemos que voltariam para a velocidade
“confortável” para o BC de 0,5pp (lembrando que tanto 0,75% quanto 1% já foram
qualificadas de "antecipações"). A partir deste ponto, quando já estaríamos próximos a 4,0%
de juro real ex-ante, a cautela deverá ser maior.
Níveis ainda menores são possíveis. Riscos (para os dois lados): (i) momento da aprovação e
qualidade da reforma da previdência; (ii) velocidade e magnitude da recuperação da
economia; (iii) cenário externo e seus desdobramentos sobre o câmbio. A reforma parece ter
maior peso sobre a extensão total do ciclo do que com o ritmo (ainda que ambos estejam
ligados pela ideia de "antecipação" do orçamento pretendido). Os sinais da atividade seguem
mistos e com melhoras apenas graças às revisões pontuais do IBGE; de todo modo, seguimos
com uma âncora inflacionária relevante vinda do hiato do emprego. Já o cenário externo
ainda nos parece positivo para países emergentes como já discutimos acima. Ou seja, o
balanço de riscos ainda está (net) voltado para uma Selic abaixo dos 8,5% discutidos acima.

Marco Caruso
Economista
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INDICADORES ECONOMICOS

2012
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Crescimento do PIB Real (%)

1.9%

3.0%

0.1%

-3.9%

-3.6%

0.2%

3.0%

R$/US$ (final de período)

2.08

2.35

2.65

3.87

3.35

3.25

3.40

R$/US$ (média)

1.95

2.16

2.35

3.33

3.49

3.17

3.33

IPCA

5.8%

5.9%

6.4%

10.7%

6.3%

4.1%

4.3%

IGP-M

7.8%

5.5%

3.5%

10.5%

7.2%

3.5%

5.0%

Selic (fim de período)

7.25%

10.00%

11.75%

14.25%

13.75%

8.50%

8.50%

Selic (média)

8.46%

8.44%

11.02%

13.58%

14.15%

10.23%

8.50%

19.4

2.6

-3.9

19.7

47.7

55.0

35.0

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

-78.4

-83.0

-103.6

-58.9

-23.5

-30.0

-45.0

Conta corrente (% do PIB)¹

-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
¹ Houve mudança de metodologia recentemente
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