
1

Destaque Depec - Bradesco

A velocidade da economia brasileira perdeu tração recentemente. Nos próximos dias conheceremos o PIB do
primeiro trimestre de 2019, para o qual se projeta pequena retração na margem. Combinada à expansão de
0,1% do quarto trimestre de 2018 e à projeção atual para o segundo trimestre de 2019 (expansão de 0,2%), há
um diagnóstico óbvio de crescimento muito fraco, especialmente ao se levar em conta que a taxa Selic se
encontra em seu mínimo histórico, de 6,5%.

Cabe, portanto, perguntar quais são as possíveis explicações para esse baixo crescimento. Nesse texto,
descreveremos as principais narrativas que poderiam explicar esse fenômeno. Ao final, fazemos um balanço
sobre quais possuem maior aderência empírica e quais podem ser rejeitadas com maior probabilidade.

Narrativa #1: PIB potencial mais baixo. Seja pela má alocação da capital feita na última década, pela baixa
razão investimento/PIB ou pela estagnação da produtividade, a decepção com o PIB corrente estaria ligada a
um potencial muito baixo. Ainda que muitos desses argumentos sejam verdadeiros, essa narrativa nos parece
incompatível com a evolução da economia nos últimos anos: a inflação está comportada, o vazamento externo
contido e o nível de utilização da capacidade instalada e o desemprego mostram comportamento
absolutamente dentro do padrão esperado, dado o crescimento. Em 2018 vimos tanto uma elevação do NUCI,
quando a indústria aumentava sua produção, quanto um recuo, a partir do segundo semestre. Tivéssemos um
potencial muito baixo, o NUCI deveria apresentar uma tendência mais altista, mesmo com baixo crescimento.

Narrativa #2: Choque negativo do crescimento global. Apesar de o Brasil ser uma economia fechada, nossos
ciclos de crescimentos sempre foram bastante correlacionados com os do mundo. E o que vimos desde meados
do ano passado foi uma desaceleração da economia global. Obviamente, há inúmeros outros vetores que
impulsionam a economia doméstica, mas apenas como tradução – muito simplificada – desse estímulo externo,
em meados de 2018 o Leading Indicator da OCDE situava-se em nível compatível com um crescimento
brasileiro de 4%, anualizado. Hoje, situa-se próximo de 0%.
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Figura 1 – Nível de utilização da capacidade instalada (normalizado)

Fonte: Bradesco
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Narrativa #3: Mudança estrutural dos gastos do governo. Essa narrativa diz respeito à quebra estrutural do
ritmo de crescimento dos gastos públicos, que se expandiam a uma taxa real média de 6% nos últimos 20 anos
e hoje estão estáveis, pelo cumprimento do teto de gastos. Ainda que o equilíbrio final imposto pelo teto seja
qualitativamente superior, isto é, associado a um maior crescimento (crowding-in), mais baseado em
produtividade, é fato que o governo era e ainda é uma fonte importante de demanda final para uma parcela
relevante da economia, e hoje está ausente. Essa diminuição do Estado como “indutor” do crescimento de
curto prazo é mais nítida, por exemplo, nas obras de infraestrutura e nos gastos discricionários tanto da esfera
federal como local.

Narrativa #4: Queda dos juros de equilíbrio. Seja porque adotamos a TLP, ou porque o risco fiscal percebido
caiu, ou porque o tamanho do Estado está diminuindo, ou porque os empresários estão mais cautelosos (uma
das narrativas a seguir), ou porque o mercado de crédito está mais horizontal (bancos públicos mais alinhados
com o mercado, diminuição de tamanho do BNDES), os juros de equilíbrio da economia caíram. E, por isso, a
queda de juros da Selic vista até aqui foi bem menos estimulativa do que se supunha. Essa narrativa faz sentido
quando olhamos para a reorientação da política econômica nos últimos anos.

Figura 2 – Leading Indicator (OCDE) e PIB brasileiro (6 meses anualizado)

Fonte: OCDE, Bradesco

Figura 3 – Crescimento dos gastos do governo central

Fonte: Bradesco
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Narrativa #5: tamanho e duração da recessão tornou os empresários mais cautelosos, ou endógenos, à
recuperação da economia. Ao contrário dos outros ciclos, a recessão de 2015-2016 foi marcada por uma
intensidade e duração muito maior do que a estimada inicialmente. Muitos dos agentes que previam e
apostaram numa recessão curta ou pequena tiveram prejuízos significativos. Houve necessidade de realizar
ajustes operacionais relevantes para se adequar à queda efetiva do PIB. Isso poderia ter tornado a propensão a
investir muito mais endógena ao ciclo econômico, isto é, os agentes precisariam (i) ganhar mais convicção de
que a economia está acelerando ou (ii) ver uma diminuição dos riscos como, por exemplo, a aprovação da
reforma da previdência para voltarem a investir.

Narrativa #6: Aperto das condições financeiras em 2018. No segundo semestre de 2018 houve aperto razoável
das condições financeiras – a taxa de juros de um ano ficou 80 pontos base acima da taxa Selic na média do
segundo semestre (média de 120 pontos no terceiro trimestre e de 50 pontos no quarto). Isso provavelmente
teve algum impacto sobre o crescimento – de fato, a evidência empírica mostra que flutuações na taxa de um
ano são as que mais ajudam a explicar variações no produto. Essa foi, inclusive, uma das razões expostas pelo
Banco Central, em seus últimos comunicados, para demandar mais tempo para analisar a evolução da
economia livre dos choques recentes.

Figura 4 – Evolução dos juros reais ex ante e das estimativas de juro real neutro

Fonte: Bradesco

Figura 5 – Evolução trimestral do consumo (e) e investimentos (d) nos ciclos brasileiros

Fonte: Bradesco
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Há aqui alguns pontos interessantes para se discutir: (1) se se acredita que a defasagem dos juros para a
economia é longa, não foi por conta desse canal que a economia brasileira mostrou fraco desempenho no
último trimestre de 2018 nem no primeiro de 2019; (2) por sua vez, se se acredita que a defasagem dos juros é
curta, o fraco desempenho no primeiro trimestre de 2019 – e no segundo, com os dados conhecidos até agora
– também necessita de vetores adicionais de explicação.

Outro ponto interessante diz respeito à transmissão desse choque à economia. As taxas de mercado atuam
sobre a economia através de vários canais. Alguns deles são (i) sinalização de aperto monetário adiante; (ii)
aumento do custo financeiro; (iii) aperto das taxas finais de crédito. Vale a pena explorar um pouco mais este
último efeito, em especial no setor de veículos, um dos mais cíclicos e, portanto, informativos da economia. O
gráfico a seguir mostra as taxas de juros de veículos, correlacionadas à taxa Selic e ao Swap 360 (ilustrando o
aperto das condições financeiras). Pode-se fazer o mesmo exercício para, por exemplo, as taxas de juros de PJ,
com resultado similar.

Pelo gráfico acima, o aperto das condições financeiras não se transmitiu em aumento das taxas finais e mesmo
assim vimos uma desaceleração importante do ritmo de emplacamentos na passagem de 2018 para 2019, isto
é, o setor mais cíclico da economia começou a desacelerar mesmo sem movimentos (para cima) nas taxas de
juros finais.

Narrativa #7: Incerteza de política econômica. Segundo essa narrativa, o aumento da percepção de risco fiscal
(não aprovação da reforma da previdência, por exemplo) limitaria a tomada de risco por parte de empresários
e o investimento e as contratações tenderiam a ser postergados. Além disso, planos de reformas ambiciosas,
mas com pouco detalhamento (por exemplo, no campo tributário) podem levar a uma espera, por parte dos
empresários, de mais detalhes do plano, de forma a otimizar a gestão tributária de seus investimentos.

Figura 6 – Selic, Juros de um ano e taxa de financiamento veículos (CDC)

Fonte: BCB, Bloomberg, Bradesco
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Quais narrativas nos parecem mais prováveis?

Todas as narrativas acima possuem algum grau de factibilidade. No entanto, nosso objetivo é selecionar
aquelas que mais nos ajudam a explicar a perda de tração recente, isto é, nos últimos trimestres, frente ao que
se esperava.

As narrativas #2 (menor crescimento global), #3 (menor expansão fiscal) e #4 (queda de juros de equilíbrio)
são as que nos parecem mais prováveis para explicar a decepção com o crescimento. De fato, tanto #2 quanto
#3 representam choques negativos de demanda agregada, que teriam em princípio efeito líquido deflacionário.
O choque #2 poderia não ser deflacionário no caso de uma queda muito forte do PIB mundial que impacte as
moedas dos emergentes. Conjunturalmente, o que vimos nos últimos meses foi uma desaceleração branda da
economia global, mas o diferencial de crescimento entre Estados Unidos e Europa / China foi de tal sorte
elevado que o dólar acabou se fortalecendo frente às demais moedas, dentre elas o real, diminuindo seu efeito
deflacionário. Há alguma evidência, contudo, de que esse diferencial de crescimento começou a diminuir, com
alguma perda de tração na margem da economia americana.

A narrativa #5 (tamanho e duração da crise) também nos parece plausível, mas difícil de quantificar. Talvez o
mais provável é que tenhamos agentes (empresários) heterogêneos, de tal sorte que para alguns a reforma da
previdência e a queda dos riscos fiscais seja suficiente para iniciar novos investimentos, ou dar seguimento aos
que já estão represados. Para outros, talvez seja necessário que a demanda agregada cresça de maneira mais
robusta, ou que o custo de oportunidade (taxa de juros) caia além dos 6,5%.

A narrativa #7 (incerteza de política econômica) também faz sentido, contudo, não é trivial medir a percepção
de risco fiscal do setor real. Se os preços de ativos brasileiros, como o dólar, forem uma boa proxy para isso,
então a deterioração desse risco aumentou, de fato, apenas a partir de meados de março, quando o real
chegou a R$/US$ 3,9. A desaceleração da economia no primeiro trimestre não poderia, portanto, ter sido
explicada por esse vetor, ainda que ele possa vir a impactar negativamente a economia mais à frente.

Por sua vez, a narrativa #6 (aperto das condições financeiras) faz sentido, mas entendemos que o canal de
transmissão é rápido e que os efeitos desse choque sobre a economia já seriam desprezíveis no primeiro
trimestre de 2019, ou seja, é um vetor possível mas não explica a perda de tração ao longo de 2019. Além
disso, o exemplo do setor de veículos é emblemático, em nossa visão.

Por último, entendemos que #1 (PIB potencial menor) é aquela com maior número de evidências contrárias,
como salientamos no texto, e portamos a que rejeitamos com maior facilidade. Mas é muito provável, também,
que o PIB potencial tenha caído de forma importante nos últimos anos, mas não a ponto de ser o causador do
baixo crescimento recente por restrições de oferta. Por fim, concordamos que reformas do lado da oferta são
as mais promissoras para acelerar o crescimento nos próximos anos e que estímulos fiscais não devem ser
considerados dado a frágil situação das contas públicas.
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