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O mês de agosto manteve em boa parte continuidade dos acontecimentos de julho.

Tivemos dados de baixa inflação nos principais países desenvolvidos, somado aos dados

positivos de crescimento econômico destes.

A dinâmica recente de crescimento dos países desenvolvidos, com baixa inflação,

permaneceu presente em todo o mês de agosto. Para os próximos meses, o foco

continuará sendo na inflação, que poderá afetar as perspectivas para a política monetária.

O mercado espera que a desaceleração da inflação observada nos últimos meses

tenha ficado para trás e que possamos ver uma estabilização ou aceleração até o final do

ano. Esse movimento tão esperado deve ser suficiente para que os bancos centrais dos

países desenvolvidos continuem em seus processos - ainda que lentos e graduais - de

redução do nível de injeção de liquidez atual.

No Brasil, a situação fiscal continua sendo o principal ponto fraco dos fundamentos

econômicos, e as novas metas de déficit primário para os próximos anos reflete a

dificuldade em mudar essa dinâmica. No lado da política monetária, a inflação baixa deve

permitir a continuidade da redução da taxa de juros até o final do ano.

Tivemos em agosto uma mudança na postura do Banco Central em relação à

política monetária. Inicialmente, a intenção era convergir para a taxa de juros neutra.

Atualmente, a taxa real já está abaixo da taxa neutra e o BCB indicou que poderá ficar

nesse patamar até que a recuperação da atividade se torne mais forte. Essa mudança

implica na necessidade de um ajuste futuro da taxa Selic para cima, como forma de

compensar esse estímulo injetado na economia, dado que uma redução da taxa de juros

neutra em um curto prazo de tempo é pouco provável.

Nesse ambiente, o cenário macroeconômico de curto prazo para o Brasil não deve

se alterar, com a inflação em patamares ainda baixos permitindo a flexibilização monetária,

e estimulando uma incipiente recuperação econômica, enquanto as questões políticas

ficam adiadas para 2018, dado que teremos ainda eleição geral.
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Economia Internacional

Nos EUA, a ata do FOMC apareceu mais dovish do que o esperado, com uma

discussão mais intensa sobre as perspectivas para a inflação. Houve o anúncio do Fed em

não se comprometer com uma data para o início desse processo. No entanto, o início de

uma postura menos intervencionista do Fed no mercado de títulos públicos deverá ocorrer

até o final desse ano.

Percebe-se que a desaceleração recente está chegando ao fim e poderemos ver

uma estabilização da inflação ao redor de 1,5%, com potencial reaquecimento nos

próximos 2 a 3 meses. Com isso, se mantém a expectativa de continuidade do ciclo de

normalização da política monetária nos EUA.

A leitura do PIB do 2T17 mostrou crescimento anualizado de 3,0%, acima do

esperado, enquanto o mercado de trabalho, embora tenha mostrado surpresa negativa em

agosto, continua em níveis compatíveis com o pleno emprego. Diante desta conjuntura, a

queda recente da inflação surpreende, no entanto se mantém a expectativa de uma nova

elevação de juros este ano refletindo o comportamento do nível de preços no 2S17.

Em relação às questões políticas, a proposta de reforma fiscal do governo Trump,

com cortes agressivos de impostos corporativos, deverá ser analisada e votada somente

em 2018, demonstrando a falta de poder político do governo Trump e a inoperância da

agenda reformista. Assim, uma aceleração ainda maior do PIB por conta de um forte

estímulo fiscal parece pouco provável, diminuindo a possibilidade de o Fed ficar “behind

the curve”. Temas geopolíticos e de acordos comerciais têm gerado mais ruídos do que

consequências efetivas e duradouras.

Na Europa, os dados de atividade continuam mostrando crescimento forte, em um

movimento cíclico de recuperação desde a crise de 2011. Essa tendência já seria

suficiente para que o ECB anunciasse uma redução do ritmo de compras de ativos em

2018, com potencial fim desse programa. De qualquer maneira, a mensagem dada pelo

Banco Central Europeu é de cautela.

Duas questões surgem em relação a essa recuperação, a primeira está relacionada

com a capacidade dessa evolução cíclica gerar um fechamento do hiato suficiente para

aumentar as pressões inflacionárias. Por enquanto, os números de inflação têm se

mantido baixos, refletindo uma taxa de investimento baixa na região do euro e uma taxa de



desemprego ainda alta, apesar das melhoras recentes. Contexto este diferente do que se

tem na economia americana, que se encontra próxima do pleno emprego, ou seja, não

tendo margem para um crescimento sem ter pressão sobre a inflação.

O segundo ponto é a capacidade dessa recuperação cíclica se manter ao longo do

tempo e se beneficiar de uma nova rodada de reformas estruturais, que vem sendo

discutida especialmente pela França, que anunciou uma ambiciosa mudança nas regras

trabalhistas, podendo avançar ainda em uma reforma previdenciária.

Economia Brasileira

No Brasil, o BCB sinalizou a continuidade dos cortes na taxa de juros, podendo

levar a taxa Selic para 7,25% ao final do ano. O principal motivo é a permanência da

inflação em patamar baixo. Apesar das altas de tarifas e combustíveis, que têm gerado

ruído nos números mensais de curto prazo, os componentes de alimentação continuam

em queda, os preços industriais ex-etanol oscilam muito perto de zero, e os serviços

indicam estabilização em patamar baixo, ao redor de 4,5% em 12 meses. Com as

expectativas ancoradas abaixo da meta em 2018 e a taxa de câmbio em patamar

apreciado, o risco de uma surpresa altista de inflação é atualmente baixo, permitindo a

flexibilização monetária até o final de 2017.

Em julho, o setor público consolidado apresentou déficit primário de R$ 16,1 bilhões

(R$ 170,5 bilhões em doze meses, ou -2,67% do PIB). A frustração de receitas e o

crescimento real das despesas obrigatórias têm criado dificuldades para o cumprimento da

meta de primário, mesmo após seu aumento para -R$ 159,0 bilhões. Sobre a trajetória da

dívida pública, os pagamentos antecipados da dívida do BNDES com o Tesouro

contribuirão para reduzir seu patamar nos próximos anos, ao lado de avanços na agenda

estrutural que permitirão taxas de juros mais reduzidas no futuro.

A questão fiscal continua como um problema e o cenário internacional benigno

poderá ser menos benéfico com a alta de juros nos EUA e a redução das injeções de

liquidez na Europa.

Um último ponto que merece menção é a mudança na retórica do BCB em relação à

política monetária.



O PIB do 2T17 surpreendeu positivamente, ao crescer 0,2% na margem. Chamou a

atenção a forte expansão do consumo das famílias, após nove trimestres consecutivos de

contração. Parte desse resultado, provavelmente, teve influência positiva da liberação do

FGTS. Contudo, mesmo sem esse choque altista nos próximos trimestres, a recuperação

do mercado de trabalho e do crédito para pessoas físicas deve contribuir para que o

consumo siga em gradual trajetória de retomada. Nesse cenário, elevamos nossa projeção

para o desempenho do PIB desse ano e do ano que vem para 0,6% e 2,5%,

respectivamente.

Sob a ótica da oferta, o destaque positivo do 2T17 ficou por conta do PIB do setor

de serviços (que representa mais de 70% da economia), com crescimento de 0,6% na

variação trimestral, contra nossa expectativa de +0,2%. Dentro desse componente, as

principais contribuições positivas vieram de Comércio e Outros Serviços. Pelo lado da

demanda, o destaque ficou por conta da recuperação do consumo das famílias, que teve

forte expansão de 1,4% no 2T17 (bastante acima dos 0,5% esperados por nós), primeira

variação positiva desde o 4T14.

Em suma, o crescimento econômico dá sinais de melhora e potencial de aceleração

ao longo dos próximos trimestres.

Esse resultado provavelmente contou com uma influência positiva da liberação dos

recursos do FGTS. Contudo, mesmo sem esse choque altista nos próximos trimestres, a

recente recuperação do mercado de trabalho e crédito para pessoas físicas deve contribuir

para que o consumo siga em gradual trajetória de recuperação, como defendemos à

frente.

Os sinais mais favoráveis do mercado de trabalho observados nos últimos meses

nos deixam mais confortáveis com o cenário de recuperação da atividade econômica.

Nesse sentido, a última divulgação da pesquisa de mercado de trabalho do IBGE mostrou

que a taxa de desemprego trimestral recuou de 13,0% em junho para 12,8% em julho,

surpreendendo a nós e ao mercado, com projeções de estabilidade. Relembrando, esse foi

o quarto recuo consecutivo da taxa. Quando consideramos os dados dessazonalizados, o

desemprego caiu de 12,9% para 12,7%, voltando para o patamar observado em dezembro

de 2016.



Câmbio

No mês de Agosto o dólar avançou 0,52% frente ao real, no acumulado do ano

apresenta redução de -3,44%.

Para a precificação do dólar, o principal condicionante está sendo o fator externo,

que tem apresentado uma inesperada fragilidade global do dólar nos últimos meses.

Mesmo que a moeda norte-americana exiba alguma recuperação até o final do ano, na

esteira da retomada da normalização monetária pelo Fed, o movimento deve ser contido

pelo ambiente econômico e político do país.

No Brasil, persistem as incertezas políticas, mas novos dados de início de um ciclo

de crescimento da economia brasileira abrem espaço para uma valorização do Real e

enfraquecimento da moeda norte-americana nos próximos meses.

Os riscos de uma nova trajetória de baixa do câmbio existem, mas uma queda na

direção de R$ 3,00/US$ ou abaixo se mostra menos provável – caso aconteça, não seria

sustentável. Modelos que consideram os principais condicionantes da taxa de câmbio

apontam que, em julho, a taxa de câmbio adequada aos fundamentos da época seria de

R$ 3,26/US$, sugerindo que nível muito inferior não seria consistente (a não ser em caso

de alterações muito positivas nos condicionantes, como uma nova queda global do dólar,

forte recuo dos prêmios de risco ou retomada da valorização das commodities). Além



disso, eventual queda excessiva do câmbio poderia ser limitada pelo Banco Central, com a

reversão da posição ainda existente de swaps cambiais.

Em suma, o cenário traçado para a taxa de câmbio nos próximos meses envolve (a)

manutenção do dólar menos fortalecido no exterior, com alguma reação mais ao final do

ano e (b) continuidade da atual orientação macroeconômica e aprovação de reforma da

Previdência mais branda. Neste quadro, e avaliando também as indicações dos modelos,

o patamar de R$ 3,25/US$ para a taxa de câmbio mostra-se mais equilibrado do ponto de

vista dos riscos, reiterando os fatores externos e internos que requerem monitoramento.

Para 2018, a expectativa de final de ano foi alterada para R$ 3,35/US$, embora, neste

caso, a imprevisibilidade seja mais elevada diante do processo eleitoral que definirá os

rumos da condução econômica nos próximos anos.

O Índice Bovespa apresentou um forte desempenho no mês de agosto, registrando

valorização de 7,46%. No ano, o indicador acumula alta de 17,61%, enquanto em 12

meses está positivo em 22,34%. Decisões governamentais e no âmbito político ao longo

do mês foram fundamentais para a performance da Bolsa.O mês iniciou com a vitória do

presidente Michel Temer na Câmara, com a maioria dos deputados rejeitando a denúncia

da Procuradoria Geral da República por crime de corrupção passiva.

Com o anuncio do aumento da meta de déficit fiscal para os próximos anos – sendo

de R$ 139 para R$ 159 bilhões em 2017 – a agência S&P retirou a nota de risco soberano

do status de observação negativa, afastando o risco imediato de redução da nota.

Contribuiu para essa decisão o fato de Henrique Meirelles solicitar às três principais

agências de rating que esperassem pelo menos um trimestre antes de revisarem a nota de

crédito do país.

Renda
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Ainda tivemos a divulgação do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). O

PPI abrange projetos que serão privatizados ou concedidos à iniciativa privada, incluindo:

14 aeroportos, 11 blocos de linhas de transmissão de energia elétrica, 15 terminais

portuários, 2 rodovias e empresas públicas – como Casa da Moeda, Aeroporto de

Congonhas e Lotex. No âmbito do programa, o Ministério de Minas e Energia propôs ao

governo a privatização da Eletrobras.

Por fim, o Senado aprovou a Medida Provisória que cria TLP (Taxa de Longo

Prazo), que substituirá a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) a partir de 2018 nos

contratos firmados com o BNDES que utilizam recursos do Fundo de Amparo ao

Trabalhador, do Fundo de Participação PIS-Pasep e do Fundo da Marinha Mercante

(FMM).

Do lado externo, o cenário foi favorável às commodities potencializou o

desempenho das ações no mercado. Esses fatores fizeram com que apenas 7 das 59

ações do índice apresentassem performance negativa no mês.



Juros e Inflação

A respeito da curva de juros nominais, observamos uma forte queda em todos os

vencimentos no comparativo com mês de julho.  O movimento da curva de juros foi
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Fixa



influenciado, principalmente, pelo novo anúncio do corte das taxas de juros pelo Copom,

como pela sinalização do ritmo dos futuros cortes, além da melhora dos indicadores de

crescimento do país.

O IPCA de agosto registrou variação de 0,19%, abaixo do observado na prévia do

mês (0,35%). Com este resultado, o indicador acumula alta, em 12 meses, de 2,46% no

período encerrado em agosto, ante 2,71% acumulados até julho.

Para o resultado de setembro, a expectativa contempla alta menor para o indicador.

Nesse sentido, a saída dos efeitos da elevação de PIS/Cofins sobre os combustíveis deve

ser o principal condicionante desinflacionário sobre o IPCA. Além disso, a incorporação da

bandeira amarela sobre a tarifa de eletricidade residencial também deve pressionar o

indicador no sentido descendente ao longo do mês. Em contrapartida, a expectativa é de



queda menos intensa dos preços alimentícios durante o mês – tanto dos alimentos

comercializáveis quanto dos produtos ‘in natura’ –, movimento que deve conter parte das

pressões baixistas comentadas.

Quanto ao resultado na margem, o arrefecimento do IPCA pode ser explicado, em

grande medida, pelo comportamento do grupo Alimentos e Bebidas. A desaceleração

disseminada registrada pelos preços dos alimentos em domicílio reforça o quadro ainda

muito positivo para os preços do setor, impedindo que o IPCA registre variações mais

pressionadas nas medições mensais. Além disso, a desaceleração registrada pelo grupo

Habitação reflete o efeito menor do reajuste de energia efetuado em São Paulo e Curitiba.

Por outro lado, a alta do indicador só não foi menor em função da aceleração dos preços

dos combustíveis na comparação com a prévia do mês.

Em Agosto, as taxas de juros reais tiveram redução em todos os vencimentos. Essa

comparação pode ser observada pela linha azul-escura do gráfico abaixo, que representa

as taxas nas curvas de NTN-B no mês de agosto, e pela linha verde, que mostra as taxas

do mês de julho.



Quadro Resumo Principais Índices

Ranking de Índices - 2011 / 2017 YTD

Período CDI IBrX-100 Fech IGP-DI IMA-B IMA-B 5 IMA-B 5+ IPCA IRF-M
ago-17 0,80% 7,35% 0,24% 1,34% 1,25% 1,36% 0,19% 1,06%

1º Tri 3,03% 8,14% 0,11% 6,89% 4,09% 8,35% 0,96% 5,91%

2º Tri 2,54% -2,52% -2,69% -1,34% 1,32% -2,63% 0,22% 2,20%

ANO 7,34% 18,72% -2,64% 11,14% 9,83% 11,93% 1,62% 11,91%
12 MESES 12,05% 22,46% -1,63% 15,49% 13,91% 16,45% 2,46% 18,00%
24 MESES 13,08% 22,80% 4,61% 20,39% 15,99% 23,19% 5,67% 18,36%
36 MESES 12,84% 5,43% 5,65% 14,22% 14,33% 14,51% 6,94% 14,50%
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