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Destaque Depec - Bradesco

O Brasil possui fundamentos externos sólidos que o diferencia de outros pares. Uma análise mais detalhada
do passivo e da dívida externa sugere que o risco de default é mínimo – o que está precificado, inclusive, em
nosso CDS. Por que, então, temos uma classificação de risco semelhante à de países como a Turquia e inferior
às do México e da Colômbia?

Há outros vetores importantes considerados pelas agências, e, nesse sentido, o desempenho das contas
públicas é a maior vulnerabilidade do Brasil. A tabela abaixo mostra que, quando comparado a outros
emergentes, o Brasil apresenta, de fato, indicadores fiscais piores. Ao agregar outras variáveis, porém, nosso
indicador de vulnerabilidade fica próximo ao de países que hoje são grau de investimento, como Colômbia e
Indonésia. Muito disso se deve aos fundamentos externos sólidos.

Com o endereçamento da agenda fiscal, portanto, acreditamos que há espaço para upgrade do Brasil pelas
principais agências de risco, ainda que o timing disso seja bastante incerto. A aprovação de uma reforma da
previdência robusta na Câmara reduziu de forma importante o risco da insolvência fiscal, trazendo alguma
previsibilidade para a trajetória da dívida nos próximos anos.

Reunimos, nesse Destaque, alguns elementos que mostram a robustez dos fundamentos externos do Brasil e
que, junto com o endereçamento fiscal, justificam uma reavaliação da nota brasileira.

21 de agosto de 2019

Endereçamento da agenda fiscal deixará upgrade de nota brasileira mais próximo

Tabela 1: indicadores macroeconômicos
Projeções 2019

Fonte: EIU, FMI, Bradesco

Mariana Silva de Freitas
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Países

Resultado 

Nominal

(% PIB)

Div Pública

(% PIB)
Juros BC Inflação Cres. PIB

CC

(% PIB)

IDP

(% PIB)

Reserva

(% PIB)

% da dívida do 

Gov. em moeda 

estrangeira

América Latina -2.5 52.1 4.6 3.5 1.9 -2.1 2.5 14.3 25.4

Colômbia -2.5 56.7 4.3 3.4 3.1 -4.2 4.0 15.0 35.2

Argentina -3.4 84.7 58.2 48.6 -1.2 -2.3 2.4 12.8 79.2

Peru -2.0 26.3 2.8 2.2 3.4 -1.9 2.6 25.8 28.1

México -2.5 47.5 8.3 3.7 0.4 -1.6 2.4 13.6 22.6

Chile -1.3 25.7 2.5 2.4 3.0 -2.6 2.3 12.2 18.5

Brasil -5.8 81.8 5.0 3.5 0.8 -1.2 5.0 21.1 5.0

Ásia EM -2.9 43.9 5.8 3.1 5.1 -1.8 1.4 12.4 5.8

Indonésia -1.9 31.5 5.8 3.1 5.1 -2.6 1.8 10.6 38.3

Índia -3.5 47.0 5.8 3.6 6.7 -1.8 1.4 12.4 5.8

Tailândia -2.9 43.9 1.8 1.2 3.3 7.8 1.2 37.6 4.0

EMEA -2.2 42.6 6.9 4.8 1.2 0.3 1.4 14.5 21.1

África do Sul -4.2 57.2 6.5 4.8 1.0 -3.7 1.5 11.4 9.4

Turquia -2.3 28.0 19.8 16.1 -1.7 -0.7 1.2 10.2 43.8

Hungria -2.0 69.8 1.4 3.5 4.1 1.3 4.3 17.6 20.2

Rússia 2.1 9.6 7.3 4.8 1.3 7.2 1.1 23.4 22.0

Emergentes -2.5 47.0 5.8 3.5 3.0 -1.8 2.3 13.6 22.0
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1. Perfil da dívida externa e acúmulo de reservas

A dívida externa brasileira parou de crescer desde meados de 2014, estabilizando-se por volta de 30% do PIB
desde então. Não houve mudanças recentes importantes em sua composição: a maior parte da dívida continua
nas mãos do setor privado, sendo quase a metade em operações intercompanhia, por definição de menor risco,
e cuja participação continua ganhando relevância.

O perfil de vencimento da dívida externa brasileira é também bastante alongado, tanto no setor público
como no privado. Trata-se de uma característica importante que nos diferencia, por exemplo, da Argentina,
que encontra dificuldades para rolar sua dívida de curto prazo, especialmente em períodos de forte
depreciação cambial.

Gráfico 1: Dívida externa brasileira
US$ bilhões
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O Brasil acumula, ainda, grande estoque de reservas internacionais. O patamar atual corresponde a quase
60% da dívida bruta total e supera toda a dívida, quando excluídos os empréstimos intercompanhia. Trata-se de
um nível, inclusive, superior ao considerado ideal, levando em consideração diversas métricas comerciais e
financeiras. Essas reservas permitem a oferta de divisas em períodos de menor liquidez e aumento da demanda
por hedge, mitigando o risco de desvalorizações abruptas da moeda diante de revés no cenário global.

Gráfico 2: Reservas internacionais e métricas para nível ótimo
% do PIB
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Gráfico 3: Reservas e dívida externa
% PIB
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2. Composição do passivo externo

O investimento direto tem sido a principal fonte de financiamento do déficit externo brasileiro. Por conta
desses fluxos, houve uma melhora qualitativa do nosso passivo externo desde o início dos anos 2000: no início
da década, havia uma concentração maior em dívida, com o estoque de investimento direto correspondendo a
menos de 30% do total do passivo. Hoje esse volume é de cerca de 50%.

Parte relevante do passivo brasileiro é composto, portanto, por recursos mais estáveis, denominados em
moeda doméstica e voltados a uma perspectiva de médio e longo prazos, havendo pouco espaço para uma
saída abrupta de fluxos diante de movimentos globais de aversão ao risco. Nos últimos anos houve, ainda, uma
melhora adicional no perfil desse passivo, com aumento do estoque de investimento direto e de ações,
enquanto a dívida externa vem perdendo participação.

Gráfico 4: Passivo externo brasileiro
US$ bilhões
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3. Conta corrente e investimento estrangeiro

Desde meados do ano passado, há um aumento importante dos fluxos de investimento estrangeiro direto,
que já acumulam US$ 91,8 bilhões nos últimos 12 meses. Vale, porém, qualificar esse movimento: conforme
constatado no gráfico 6, a maior parte dessa elevação foi explicada pelas operações intercompanhia,
principalmente de empresas brasileiras recebendo recursos de subsidiárias no exterior. Quando olhamos para
os fluxos de participação no capital há, na verdade, uma desaceleração desde o final de 2017. No entanto, esses
investimentos também são suficientes para financiar com folga o déficit em conta corrente.

O déficit externo encontra-se hoje em nível bastante contido, próximo de 0,9% do PIB. É verdade que parte
relevante do ajuste nos últimos anos decorreu da retração da demanda doméstica e que quando o país voltar a
crescer esse déficit voltará a subir. Porém, não devemos ter dificuldades de financiamento: projetamos déficit
da conta corrente de 1,2% neste ano, estabilizando-se entre 2,0% e 2,5% no médio prazo – nível ainda
financiável pelas entradas de investimento direto. O aumento do déficit decorrerá, portanto, da volta do
crescimento e do aumento do protagonismo do setor privado na economia.

Gráfico 5: Necessidade de financiamento externo
% do PIB

Fonte: BCB
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Não vemos, portanto, riscos de deterioração das contas externas em um horizonte relevante. Ao contrário,
com a consolidação de uma boa agenda macroeconômica, o Brasil voltará a atrair investimentos estrangeiros
no médio prazo – não apenas investimento direto, mas também os fluxos de portfólio que se retraíram após a
perda do investment grade em 2015. Evidentemente, esse processo não deve ocorrer em um horizonte curto
de tempo. Mas, ao longo dos próximos trimestres, já podemos ter uma reavaliação positiva da nota de crédito
do país.

Tabela 2: Resumo dos fundamentos externos
Amostra de 81 países

Média 

Amostra

Média A- até 

AAA

Média BBB- até 

BBB+

Média grau 

especulativo
Brasil

Dívida externa / PIB 52% 68% 46% 48% 27%

Passivo Externo Líquido(*) / PIB 15% -27% 31% 59% 32%

Reservas (US$ bi) 149 245 100 45 383

Reservas (meses de importação) 8,6 8,1 7,8 9,0 24,8

Conta Corrente / PIB (**) -2,3% -1,1% -2,5% -2,8% -0,7%

Necessidade externa / (Reservas + Exportações) (***) 147% 193% 115% 126% 61%

Grau de investimento Grau especulativo

Fonte: EIU, FMI, Bradesco

* (Ativos externos privados(IBD+ portifólio+empréstimos) + Reservas internacionais) - (Empréstimos internacionais + IED+ Portifólio)
** Média dos países deficitários
*** Conta Corrente + Vencimentos em 12 meses
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