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Métricas de juro neutro continuam em queda e já estão mais próximas de 2%

Vimos, nos últimos anos, um movimento intenso de queda de juros neutros1 (ou
estruturais) da economia brasileira. Desde o seu pico, de cerca de 6% em 2015, nossas
estimativas sugerem que os juros neutros caíram para 2,5%-3,0% em 2019 e, mais
recentemente, cederam mais uma vez, dessa vez para cerca de 2,0% em termos reais. Os
métodos para estimar essa taxa de juros já foram explorados em textos2 anteriores.

Entendemos que a parte mais relevante desse movimento é reflexo da queda
percebida pelo mercado a respeito do risco fiscal. Em publicação recente3, destacamos
que a consolidação fiscal não está completa, isto é, a Reforma da Previdência foi condição
necessária mas não suficiente para que o teto de gastos seja viável nos próximos anos. Para
que os juros no Brasil continuem baixos, é importante que haja continuidade do ambiente de
reformas e, assim, o risco fiscal não volte a aumentar.

Mas há também elementos não diretamente ligados ao risco que podem explicar a
queda dos juros estruturais. Durante quase vinte anos, os gastos do governo pressionaram
a demanda agregada de maneira praticamente ininterrupta: um crescimento real de 6% no
período 1998-2015, comparativamente a um crescimento do PIB de 2,7%.

Por sua vez, a formação de salários no Brasil também está passando por uma
transformação estrutural. Nesse mesmo período de forte aumento de gastos, o
crescimento nominal do salário mínimo (SM) ficou entre 10% a 15% ao ano. Muitas vezes
esse aumento antecedia os próprios ciclos expansionistas de juros, aumentando ainda mais a
demanda agregada. Como sabemos, o SM é um preço “farol” importante: cerca de 40% dos
brasileiros recebem até um SM e cerca de dois terços recebem até dois.

1 Na literatura econômica, criou-se um jargão de “juros neutro de curto prazo” e “juros neutro de longo prazo” ou estrutural. Aqui, tratamos

exclusivamente dos juros estruturais, isto é, os juros reais que devem prevalecer na economia quando o hiato do PIB está zerado e quando a

inflação e as expectativas estão ao redor da meta.
2 Destaque Depec de 27 de agosto de 2017.
3 Destaque Depec do dia 12 de fevereiro de 2020.

Igor Velecico

Gráfico 1: Estimativas de juro real neutro para Brasil – várias métricas
Em %

Fonte: Bradesco
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Hoje, o reajuste do SM tem se dado bem mais próximo da meta de inflação do que na
faixa de 10% a 15% no passado. Com isso, em última instância, dois terços da formação dos
salários do Brasil passam por uma transformação estrutural, mais alinhados à inflação geral
da economia, qualquer que seja o ritmo de crescimento econômico.

É justamente o comportamento da inflação, dado um crescimento do PIB e uma taxa de
juros praticada pela política monetária, que alimenta as estimativas de juro real. Não é
surpreendente, portanto, que a taxa de juros neutra mostre queda nos últimos trimestres: a
inflação tem mostrado um comportamento muito mais benigno do que os modelos
tradicionais apontavam. Vimos nos últimos anos três “testes” para a contaminação dos
núcleos de inflação: o primeiro teste ocorreu na greve dos caminhoneiros, em meados de
2018; o segundo ocorreu no fim do primeiro trimestre de 2019, com forte elevação dos preços
de in-natura e de passagens aéreas; o terceiro ocorreu em dezembro de 2019, com a
antecipação do choque de proteínas. Em todos os casos, houve forte elevação do IPCA total
mas mínimo contágio dos núcleos.

Gráfico 2: Ciclos monetários e reajuste nominal do salário mínimo
Eixo da esquerda (invertido): Selic e Pré 360 menos taxa de equilíbrio (estimada)

Fonte: Bradesco

Gráfico 3: Média dos núcleos de inflação
Variação em 3, 6 e 12 meses

Fonte: Bradesco
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Adicionalmente aos fatores domésticos, o ambiente externo contribui para a queda da
taxa estrutural. As estimativas para EUA, Área do Euro e Reino Unido (ilustradas a seguir)
seguem estáveis há alguns anos. De fato, mesmo com a taxa de desemprego próxima dos
seus mínimos históricos (nos EUA), a inflação continua abaixo do esperado.

Apesar do enorme avanço, o processo de consolidação dos juros brasileiros ainda está
em andamento. Entendemos que essa queda teve muito a ver com a melhora de percepção
das contas públicas, mas reconhecemos que ainda há muito a se fazer nessa agenda. Mais
reformas são necessárias para viabilizar o teto de gastos nos próximos anos. Dentro dessa
agenda, acelera-se o processo de convergência dos juros brasileiros para um patamar mais
próximo dos pares e, com juros de equilíbrio mais baixos, o superávit fiscal necessário para
estabilizar a razão dívida/PIB diminui ainda mais, gerando um círculo virtuoso para a
economia. As próprias taxas de juros de mercado situam-se, hoje, muito acima do que é o
novo patamar neutro, provavelmente por conta de incertezas remanescentes quanto à
persistência da consolidação fiscal. Havendo a confirmação dessa agenda, o espaço para
“estímulo monetário” e expansão do crédito vindos da curva de juros ainda é relevante.

Gráfico 4: Estimativas para taxa de juros estrutural
EUA, Área do Euro e Reino Unido, em %

Fonte: BCB, Bradesco
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