
1

Destaque Depec - Bradesco

Os ativos financeiros globais apresentaram ótimo desempenho desde o final de 2018, mesmo com dados
econômicos ainda muito frágeis. Essa divergência de comportamento entre preços de ativos e o lado real da
economia não é incomum e, normalmente, está associada às defasagens com que algumas políticas econômicas
produzem efeito. Os ativos financeiros, por construção, embutem expectativas dos agentes em relação ao
comportamento futuro da economia, dos lucros das empresas, das taxas de juros, do balanço de oferta e
demanda por bens, entre outros condicionantes de preços.

Houve alta simultânea das bolsas mundiais, melhora das expectativas de lucros empresariais, dos preços de
diversas commodities e fechamento dos spreads de crédito corporativo. Muitos desses ativos são utilizados
como proxies para as condições financeiras internacionais e servem como variáveis explicativas em modelos de
previsão para a atividade econômica e para riscos de recessão, ou de cenários mais adversos. Sendo assim,
cabe avaliar o que a intensidade de melhora de preços de ativos sugere para a atividade nos próximos
trimestres e se há possibilidade de frustração nesses mercados.

A Tabela 1 resume o comportamento trimestral de alguns ativos, desde 2018, e mostra como houve
movimento intenso e homogêneo de melhora no primeiro trimestre deste ano, em paralelo à desaceleração
econômica. O índice mais abrangente de commodities subiu 8,2%, enquanto as metálicas registraram alta de
2,5% e o petróleo avançou 23,4% desde o final do ano passado. No universo dos ativos de renda variável, as
bolsas globais se valorizaram 13,0% e os lucros esperados tiveram incremento de 2,7%. Por fim, os spreads de
crédito de empresas high yield mostraram fechamento de 115 pontos base, voltando para o nível de meados de
2018.

Análises estatísticas sugerem que as variáveis financeiras antecipam entre 0 e 4 meses o comportamento da
economia mundial. É natural esse comportamento de antecipação dos ativos financeiros em relação aos dados
econômicos, com inúmeras conclusões empíricas desse fenômeno; vide discussão recente sobre a relação entre
a inclinação de curva de juros nos EUA e a probabilidade de recessão no país (tema tratado em outro Destaque
Depec¹). As variáveis financeiras que têm maior assertividade para previsão do crescimento global são: índice
global de ações, spread de empresas high yield e preços das commodities metálicas, como pode ser observado
na Tabela 2 (quanto mais azul, maior a correlação com o PIB global dentro de cada classe de ativos). Essas
variáveis apontam, até o momento, para a possibilidade de uma retomada mais intensa a partir deste segundo
trimestre.
________________________________
¹ Destaque Depec publicado em 29 de agosto de 2018. Disponível em http://www.economiaemdia.com.br/EconomiaEmDia/pdf/Destaque_Depec_29_ago_18.pdf
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Tabela 1. Variação trimestral dos preços de ativos e do PIB mundial (interanual)

CRB  (geral) CRB (industriais) Petróleo Bolsa Global Lucros Esperados
Inclinação Juros dos EUA

(em pontos base) (*)

Spread High Yield

(em pontos base)

PIB mundial a/a

(em pontos base)

1 tri 2018 0.8% 1.6% 5.1% -1.7% 14.3% -4.96 54.05 -0.01

2 tri 2018 2.6% -1.5% 13.0% 1.1% 0.1% -14.09 0.71 -0.08

3 tri 2018 -2.6% -6.5% 4.1% 4.5% 0.9% -8.96 -30.13 -0.06

4 tri 2018 -13.0% -0.2% -35.0% -13.7% -0.6% -4.60 118.15 -0.50

1 tri 2019 8.2% 2.5% 23.4% 13.0% 2.7% -7.23 -115.35 -0.22

Fonte: Bloomberg, Bradesco

(*) Spread das taxas de juros de 10 e 2 anos.

http://www.economiaemdia.com.br/EconomiaEmDia/pdf/Destaque_Depec_29_ago_18.pdf
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Incorporadas as defasagens dos modelos e considerados os níveis atuais das variáveis explicativas mais
relevantes, os modelos apontam para um crescimento mundial ao redor de 3,5% no final de 2019 (Gráfico 1).
Entretanto, o panorama hoje parece indicar um ritmo inferior a esse para os próximos meses. A despeito das
surpresas positivas em março com os índices PMIs (Purchasing Manager´s Index) da indústria de transformação
nos EUA, China e em algumas economias emergentes, nosso cenário base contempla desaceleração do PIB no
primeiro trimestre. Os dados já divulgados entre janeiro e março deste ano são compatíveis com uma expansão
de 2,9%, em termos anualizados, na comparação com o quarto trimestre de 2018, ligeiramente abaixo do
previsto inicialmente (3,0%) e do resultado observado entre outubro e dezembro (também 3,0%). Assim, o
ponto de partida para o ano como um todo é mais baixo do que o esperado.

Gráfico 1: Trajetória do PIB global a partir de variáveis financeiras
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CRB  (geral) CRB (industriais) Petróleo Bolsa Global Lucros Esperados Inclinação Juros (EUA) Spread High Yield

t-4 52% 75% 48% 80% 75% -26% -76%

t-3 56% 73% 52% 77% 80% -28% -76%

t-2 59% 69% 54% 73% 85% -31% -74%

t-1 58% 62% 53% 66% 86% -32% -69%

Contemporânea 56% 54% 50% 57% 85% -35% -63%

Tabela 2. Correlação de preços de ativos com o PIB mundial (interanual)

Fonte: Bloomberg, Bradesco

Fonte: Bloomberg, Bradesco

PIB projetado
+/- 2 desvios padrão

Adicionalmente, permanecem no radar as incertezas sobre a resolução de alguns riscos de cauda, tais como o
Brexit, eleições em países emergentes e desdobramentos das tensões comerciais entre Estados Unidos, China
e Europa. Acreditamos que tais fatores de risco se dissiparão ao longo deste ano, levando a economia global a
mostrar alguma aceleração do PIB neste segundo trimestre. Entretanto, reconhecemos que, no curto prazo,
essas incertezas seguem presentes e têm impactado a atividade de forma mais intensa do que o esperado no
final do ano passado.
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Considerando a estimativa de crescimento do PIB global de 2,9% no primeiro trimestre, precisaremos, de
fato, observar uma aceleração ao longo dos próximos trimestres para que a nossa projeção de 3,3% em 2019
se materialize. Consideradas trajetórias alternativas mais moderadas de aceleração da atividade,
comparativamente ao nosso cenário base (Tabela 3), as projeções de expansão deste ano oscilariam entre 2,8%
e 3,2%. Ressaltamos que, a despeito de diferenças relevantes nas trajetórias expostas, o intervalo dos
crescimentos anuais é bastante estreito. Isso ocorre devido ao carregamento estatístico de 1,2% do PIB de 2018
para 2019. Consideradas as respostas recentes das principais economias globais aos estímulos financeiros e
fiscais que, até o momento, têm se mostrado pouco intensas e lentas, parece provável a ocorrência de
trajetória mais conservadora de aceleração econômica em relação aos padrões históricos de resposta da
economia mundial.

A falta de clareza em relação ao encaminhamento de soluções para questões comerciais e geopolíticas pode
reduzir o impacto dos estímulos cíclicos no curto prazo. Mesmo sem qualquer choque negativo adicional no
horizonte, decisões mais favoráveis de consumo e de investimentos tendem a ocorrer apenas quando o
conjunto de riscos for se dissipando, o que pode gerar aumento da volatilidade nos mercados no curto prazo.

Apesar de acreditarmos na estabilização da atividade global, com novos estímulos dos bancos centrais e
impulso fiscal em países que têm espaço para fazê-lo, há o risco de que essa estabilização se concretize mais
tarde e com nível de expansão inferior ao sugerido pelas atuais condições financeiras. Sendo assim, é
importante alertar para o risco de que haja alguma reversão, nos próximos meses, da boa dinâmica dos preços
de ativos vista desde o fim de 2018, para níveis mais compatíveis com crescimento mundial na vizinhança de
3,0%.

Tabela 3. Trajetórias de PIB global – variação trimestral anualizada
Cenários alternativos definidos por trajetórias distintas de velocidade de recuperação

Fonte: FMI, Bradesco 

Base
Alternativo 

1

Alternativo 

2

Alternativo 

3

mar/18 3,6% 3,6% 3,6% 3,6%

jun/18 4,1% 4,1% 4,1% 4,1%

set/18 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

dez/18 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

mar/19 2,9% 2,8% 3,0% 2,9%

jun/19 3,5% 2,7% 3,0% 3,2%

set/19 3,6% 2,4% 3,0% 3,4%

dez/19 3,8% 2,3% 3,0% 3,6%

2019 3,3% 2,8% 3,1% 3,2%
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Fonte: FMI, Bradesco 
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