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Economia Internacional
Brexit postergado e ainda sem solução é
risco de desaceleração mais forte tanto
para Reino Unido quanto para a Europa
Política monetária deve continuar
estimulativa, com taxas ao redor de zero,
por um bom tempo
Projeção para PIB é de crescimento de
1,2% este ano e 1,5% em 2020

Economia cresceu 2,9% em 2018, com
desemprego mais baixo em 50 anos
Expectativa de desaceleração da
atividade, pelo fim dos estímulos, e
inflação corrente baixa, levaram Fed
a mudar discurso e sinalizar
estabilidade dos juros este ano
PIB surpreendeu no 1º tri (alta de 3,2%);
projeção é de crescimento de 2,4%
este ano e 1,6% em 2020

Economia chinesa segue em processo de
redução gradual do seu crescimento, num
contexto de maior consumo doméstico; 1º
tri surpreendeu com alta de 6,4%
Guerra comercial com EUA segue como
fator de risco relevante
Projeção para PIB é de crescimento de
6,2% este ano e 5,9% em 2020

Cenário Político – Governo Bolsonaro
•

4E esteve em Brasília na última semana de março e diagnóstico é que
quadro político não é nada bom

•

De um lado, visita ao Ministério da Economia mostrou que o otimismo entre
os técnicos segue reinando, assim como foi no governo Temer

•

Já as conversas no Congresso Nacional mostram que a política vive um
instante de indefinição, incerteza, temor e absoluta desorganização

•

Não há articulação política em torno dos temas prioritários; Bebbiano fazia
bem esse papel e Onxy Lorenzoni não tem essa capacidade

•

Bolsonaro teria que aproveitar popularidade elevada de início de mandato
para fazer articulação e avançar com esses temas, sobretudo a Reforma da
Previdência
Mas aparentemente ele não entende
a importância dos partidos em um
sistema de presidencialismo de
coalizão

•

•

Palavras como impeachment já
circulavam no Congresso, antes
mesmo do governo completar 100 dias

•

Intervenção na política de preços da
Petrobras tampouco é bom sinal

Cenário Político – Governo Bolsonaro
•

Popularidade de Bolsonaro começa a cair antes de enfrentar temas
prioritários e ele já tem pior avaliação para um primeiro mandato desde a
redemocratização

•

Frases e posts polêmicos, como no carnaval, e intromissão dos filhos são
principais fatores a afetar negativamente a popularidade

Figura: Ibope/Estadão, pesquisa entre 12 e 15 de abril

Cenário Político – Governo Bolsonaro
•

Ministro Paulo Guedes está ocupando o espaço de articulação política
para a Reforma da Previdência, dada a ausência de um político do
governo para esse papel

•

Características de Paulo Guedes, que tem temperamento explosivo,
tornam estratégia bastante arriscada

•

Dificuldade na aprovação estará em convencer 3/5 congresso no
conteúdo da reforma, para que ela não perca sua potencia fiscal de
economia de mais de R$ 1 trilhão em 10 anos
Ainda que haja um ambiente
favorável a aprovação da
reforma da Previdência,
parlamentares não se sentem
representados por este governo e
não estão dispostos a aprovar
uma reforma dessa magnitude

•

•

Cenário mais provável segue
sendo de aprovação de uma
reforma da Previdência bastante
desidratada
Figura: Amarildo

Brasil: Riscos – Cenários Possíveis
Cenário Básico – probabilidade de 60%:
- Bolsonaro trata de implementar agenda reformista mas restrições
políticas e articulação política ruim e não permitem implementar
agenda integralmente; Reforma da Previdência com impacto de
R$ 400 a R$ 600 bilhões em 10 anos
- Convergência fiscal demora 5 anos para obter equilíbrio fiscal
primário, e recuperação econômica segue lenta, convergindo
para 2,5% ao ano
Cenário Otimista – probabilidade de 15%:
- Bolsonaro consegue implementar agenda de reformas mais
próxima do proposto por equipe econômica; Reforma da
Previdência com impacto acima de R$ 800 bilhões em 10 anos
- Recuperação econômica acelera, alcançando quase 4% em
2020 e 2021
Cenário Pessimista – probabilidade de 25%:
- Bolsonaro abandona agenda reformista e “resolução” do
desequilíbrio fiscal vem com emissão monetária
- Como consequência enfrentamos uma nova recessão (média
de -1,2% entre 2020-2022) e inflação sobe (15,2% em 2022)

Brasil: Cenários Alternativos
• Cenário básico tem taxa

média de crescimento de 2,3%
na próxima década, que
aumento para 3,2% no cenário
otimista

• Nova crise faz cenário

pessimista ter taxa média de
crescimento de apenas 0,7%
na próxima década

• No cenário básico

voltamos ao PIB per capita
de 2013 apenas em 2023,
11 anos depois

• No cenário otimista

voltamos a esse patamar 2
anos antes, em 2021

• No pessimista teremos

duas décadas perdidas
Fonte: IBGE (Projeções: 4E Consultoria)

Brasil: Cenários Alternativos
• Retomada dos

investimentos é pouco acima
do PIB no cenário básico
(3,7% contra 2,3%)

• No cenário otimista

retomada é forte, sobretudo
nos primeiros anos (média de
6,2% ao ano nos 10 anos)

• No cenário básico, taxa

de crescimento de 2,3% ao
ano faz taxa de
desemprego recuar em
ritmo gradual ao longo da
próxima década

Fonte: IBGE (Projeções: 4E Consultoria)

Brasil: Cenários Alternativos
• Nos cenários básico e

otimista, inflação não é um
problema, metas recuam
para 3% e são cumpridas

• No cenário pessimista,

emissão monetária volta na
ausência de reformas
fiscais, gerando inflação

• Taxas de juros reais relativamente
pressionadas no cenários básico,
por conta da dinâmica fiscal

• No cenário pessimista juros reais
caem nos primeiros anos por
conta de política monetária
frouxa e aumento da inflação,
apesar de alta da Selic
Fonte: IBGE e BC (Projeções: 4E Consultoria)

Brasil: Cenários Alternativos
• Consolidação fiscal ocorre
em ritmo diferente nos
cenários básico e otimista

• No cenário pessimista,

abandono da agenda
reformista leva a novas
deteriorações do primário

• No curto prazo dívida

pública segue subindo em
todos os cenários

• No otimista reversão se dá

mais rápido, dado maior
primário e maior crescimento
econômico

Fonte: BC (Projeções: 4E Consultoria)

Brasil: PIB
• PIB confirmou alta de apenas 1,1% em 2018 e atividade econômica tem
mostrado sinais de recuperação ainda fracos no primeiro trimestre

• Desastre de Brumadinho trouxe mais incerteza mas tem impacto nacional
limitado, tendo mais relevância apenas regionalmente

• PIB de 2019 deve apresentar alta ainda modesta, de 1,6%, mas atividade

deve ganhar força: recuperação da confiança, apesar da queda em março e
abril, crescimento do crédito, renda e emprego sustentam alta do consumo

• De qualquer forma, dificuldade de aprovação de agenda de reformas deve
fazer com que recuperação siga de forma gradual

Fonte: IBGE e BC (Projeções: 4E consultoria)

Brasil: PIB - abertura
Anual (%)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

PIB

-3,5

-3,3

1,1

1,1

1,6

2,4

Agropecuária

3,3

-5,2

12,5

0,1

1,0

2,3

Indústria

-5,8

-4,6

-0,5

0,6

1,3

2,3

Serviços

-2,7

-2,3

0,5

1,3

1,8

2,4

Consumo das Famílias

-3,2

-3,9

1,4

1,9

1,9

2,3

Consumo do Governo

-1,4

0,2

-0,9

0,0

0,5

1,4

FBCF

-13,9

-12,1

-2,5

4,1

2,4

4,0

Exportações

6,8

0,9

5,2

4,1

3,7

3,7

Importações

-14,2

-10,3

5,0

8,5

4,8

2,7

• Crescimento de 2018 decepcionou frente a expectativa dos primeiros meses
de 2018, mesmo para a 4E, que tinha expectativas mais conservadoras

• Enquanto alguma perda de fôlego era esperada para agropecuária, a
indústria andou de lado e Serviços cresceram em ritmo apenas gradual;
surpresas negativas da greve dos caminhoneiros e da crise argentina,
contribuíram para uma retomada muito gradual, aquém do esperado

• Para 2019, apesar da frustração dos primeiros meses, o mercado de trabalho
mais dinâmico, somado à inflação em patamares confortáveis e estáveis,
devem sustentar a alta para o consumo das famílias
Fonte: IBGE (Projeções: 4E consultoria)

Brasil: Renda
•Em 2018 renda cresceu pouco, apenas 0,6%, por conta do aumento de inflação.

Neste ano, num contexto de inflação mais estável, renda deve voltar a se expandir
com um pouco mais de força (projetamos alta de 1,1%). No 1º trimestre alta foi de
1,4%

• Massa de salários, composição de emprego e renda, que é o que afeta consumo,
cresceu de forma mais consistente no ano passado pela criação de empregos, que
continuou em ritmo gradual, fechando o ano em alta de 2,0%. Neste ano
continuidade deste movimento, adicionada da contribuição da renda, deve fazer
massa crescer 2,8%

Fonte: IBGE (Projeções: 4E consultoria)

Brasil: Mercado de trabalho
•Como esperado, movimento da taxa de desemprego nos primeiros meses do
ano foi de alta (alta sazonal); após atingir 11,6% em dezembro taxa subiu para
12,7% em março; a partir de abril taxa original voltará a cair

• Em termos dessazonalizados taxa tem oscilado ao redor de 12% desde agosto

do ano passado; emprego mostrou certa fraqueza de dezembro a fevereiro, mas
dados de março foram bons

• Mercado formal também mostra números que oscilam, com janeiro e março

fracos (alta dessazonalida na casa de 16 mil) contra uma média que vinha na
casa de 45 mil empregos/mês. Contratação devem voltar a casa de 50 mil
empregos por mês e em 2019 devem ser gerados ao redor de 650 mil empregos
formais (contra 421 mil em 2018)

Fonte: IBGE e MTE (Projeções: 4E consultoria)

Brasil: Crédito
• Famílias estão em condição favorável para assumir novas dívidas no atual ciclo

de expansão, que já começou a ocorrer
• Ainda assim, recuperação do crédito foi lenta em 2018 e deve acelerar
• Lentidão refletiu condições de demanda e de oferta contidas em 2018, com
spreads em níveis ainda muito elevados
•Após melhora no spread ao final de 2018, voltamos a observar alta em janeiro,
fevereiro e março; alta tem pouca explicação e spread deve retomar trajetória de
queda
• Neste sentido a manutenção da Selic em 6,5% implica em política monetária
cada vez mais expansionista

Fonte: Banco Central (Elaboração: 4E Consultoria)

Brasil: Inflação
• IPCA fechou 2018 abaixo da meta, em 3,7%, e,
apesar das pressões, quadro segue tranquilo
• Preços administrados pressionaram ao longo
do ano passado por dólar, petróleo e estiagem,
e voltaram a pressionar no início de 2019
• Alimentos também pressionam por clima e
vão pressionar por carnes, devido a peste nos
porcos na China
• Serviços em menor patamar histórico mostram
bem processo de desinflação
• Impacto cambial é limitado, com passthrough estimado em 5%

Fonte: Banco Central e IBGE (Projeções: 4E Consultoria)

Brasil: Política Monetária
• Taxa Selic está em 6,5% desde março de 2018. Redução de juros foi estrutural e

amparada em fundamentos, como baixa inflação corrente, projeções ancoradas e
recursos produtivos ociosos. Entretanto efeito da taxa tem sido limitado devido aos
altos spreads bancários

• Por conta da fraca atividade econômica, parte do mercado defende novas

reduções da Selic. Entretanto, pressão de preços e movimento dos spreads não
devem permitir redução dos juros

• Taxa deve ser mantida em 6,50% ao longo dos próximos meses antes do início do

próximo ciclo de alta, quando deve voltar a subir gradualmente (projetamos 1ª alta
em outubro, mas pode ocorrer um pouco mais a frente), dado destravamento do
mercado de crédito em situação de risco mais normal

Fonte: Banco Central e IBGE (Projeções: 4E consultoria)

Brasil: Política Fiscal
• Meta de déficit primário para 2018 (déficit

de R$ 159 bilhões) foi cumprida com folga,
com resultado de déficit de 120 bilhões
• Entretanto, a despesa ficou muito próxima
ao teto, apenas 3,9 bilhões abaixo, apesar
dos descontos que permitiam estouro do
teto, como o subsidio ao diesel
•Ajuste fiscal gradual faz com que equilíbrio
primário seja alcançado apenas em 2023
• Este mesmo ajuste gradual faz relação
dívida/PIB subir ao longo da próxima
década, para 94% do PIB

Fonte: Banco Central (Projeções: 4E consultoria)

Brasil: Taxa de Câmbio
•Ambiente externo conduziu a maior parte do movimento de depreciação do real
ao longo de 2018
• Porém, novo discurso do Fed, sinalizando um aperto monetário menor
surpreendeu, conduzindo alguma depreciação do dólar no âmbito global no início
do ano. Tensões em torno de guerra comercial também perderam força, tirando
peso do dólar
• No âmbito doméstico, voto de confiança dado pelo mercado parece se

desgastar com mais vigor nas últimas semanas, na medida em que se torna
patente a descoordenação política do governo Bolsonaro

Fonte: Banco Central (Projeções: 4E Consultoria)
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