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Desde que perdeu o grau de investimento em 2014, o custo de financiamento da dívida brasileira se elevou 
de forma importante. Houve saída de estrangeiros da dívida local, aumento do CDS, depreciação cambial e 
elevação dos juros longos em moeda local. Essa deterioração afetou tanto a dívida soberana como a 
corporativa, em moeda estrangeira ou local. O Brasil possui, hoje, risco país pior do que a quase totalidade de 
seus pares –  melhor apenas do que o da Costa Rica. Como o gráfico a seguir sugere, é fato que o CDS brasileiro 
está cerca de 30 b.p. acima do nível sugerido pela classificação de risco, a julgar pela correlação de vários países 
entre risco e rating, mas, mesmo se esse ajuste ocorresse imediatamente, ainda seríamos um dos piores da 
amostra. Em nossa avaliação, é muito claro que há duas histórias de “dívida” por trás da classificação de risco 
do Brasil: a dinâmica da dívida externa, favorável, e a dinâmica da dívida local, bastante mais incerta. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do ponto de vista das condições externas da economia brasileira, o país está, hoje, em um dos melhores 
momentos de sua história. De um lado, o déficit externo se ajustou fortemente, tornando negativa a 
necessidade de financiamento externo e, de outro, o perfil do passivo externo melhorou muito: o passivo é 
hoje muito mais concentrado em investimentos diretos do que em portfolio e a dívida externa do Tesouro é 
bastante reduzida, cerca de um décimo do total das reservas (Tabela 1). Essas, aliás, estão acima do nível ótimo 
por diversas métricas , e proporcionam um seguro mais do que suficiente para o risco externo do país. A 
participação de estrangeiros na dívida local não deveria gerar um sinal de alerta para as agências de rating, 
afinal a participação deles caiu muito e a moeda ajusta o preço de saída desses investidores, sem sensibilizar as 
reservas. Ainda que se pretenda “descontar” das reservas uma potencial intervenção do Banco Central para 
suavizar movimentos de fuga de capitais, as reservas são elevadas o suficiente para comportarem alguma 
suavização. A dívida externa de empresas estatais, ainda que elevada, preocupa menos hoje em dia do que nos 
últimos anos e segue sendo ajustada para ter seu perfil alongado e as amortizações públicas seguem um 
cronograma muito favorável, que não coloca em risco o financiamento externo do setor público brasileiro.  
 
 __________________________________________________________________________________________ 

1 Vide destaque Destaque Depec-Bradesco 157 de 16 de setembro de 2016: Considerações sobre o nível ótimo de reservas internacionais no Brasil. 
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Gráfico 1 – CDS sugerido pela classificação de rating soberano 

Fonte: Bloomberg 
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Gráfico 2: CDS sugerido pela classificação de rating soberano
Fonte: Bloomberg
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Do ponto de vista das comparações internacionais, o país possui indicadores muito favoráveis e, em vários 
casos, melhores do que pares com nota de risco melhor do que a brasileira. A dívida externa bruta como 
proporção do PIB está em 27% contra 52% da média de uma amostra de 131 países (Tabela 2). Chama atenção 
que, nessa amostra, os países com rating melhor do que A têm dívida bruta maior do que a brasileira. Os países 
grau de  investimento com rating “B” possuem um passivo externo líquido semelhante ao brasileiro. No caso 
das reservas, o Brasil tem a terceira maior reserva da amostra e muito superior, por exemplo, aos países que 
são grau de investimento. As necessidades de financiamento externo são, por sua vez, muito inferiores aos 
países de rating “A” e perfazem 62% da soma das reservas e exportações. Ou seja, do ponto de vista do risco de 
crédito em moeda estrangeira – que é o rating mais observado pelo mercado e para o qual o Brasil perdeu o 
grau de investimento – as condições objetivas do país são muito favoráveis e justificariam ainda fazermos parte 
do grupo dos países investment grade.  
 

Gráfico 2: Vencimentos da dívida externa do Tesouro Nacional  (US$ milhões) 

Tabela 1: Passivo externo liquido (US$ bilhões) 

jun-08 dez-14 set-17

Passivo Externo Líquido (PEL) 577 775 722

  Investimento direto no País 360 739 804

  Investimentos em  carteira 437 412 455

  Dívida externa (empréstimos + títulos) 200 348 316

      Setor Privado + demais setor público 143 303 275

      Tesouro + Banco Central 58 44 41

Memo:

Vencimentos (dívida) próximos 3 anos 70 188 129

Reservas 201 364 381
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Média 

Amostra

Média A- até 

AAA

Média BBB- até 

BBB+

Média grau 

especulativo
Brasil

Dívida externa/ PIB 52% 67% 50% 45% 27%

PEL / PIB 19% -11% 34% 55% 36%

Reservas (US$ bi) 138 226 93 45 377

Reservas (meses de importação) 8,6 8,0 8,2 9,1 30,0

Conta Corrente / PIB (*) -3,3% -1,5% -2,6% -4,2% -0,3%

Necessidade externa / (Reservas + Exportações) (**) 150% 197% 114% 132% 62%

Amostra de 131 países

* Média dos países deficitários

** Conta Corrente + Vencimentos em 12 meses

Grau de investimento Grau especulativo

Se é verdade que os indicadores da dívida externa são favoráveis, os da dívida local justificam o país ter 
perdido o grau de investimento. Comparando com nossos “pares” de rating e com o primeiro nível de 
investment grade, ficamos bastante atrás (Tabela 3) no tamanho e no serviço da dívida (pagamento de juros). O 
canal de transmissão pelo qual a dívida local contamina o rating em moeda estrangeira é o risco de repressão 
financeira diante de uma possível fuga de capitais caso a dívida local não seja percebida como sustentável. 
Nesse caso, tanto os investidores locais como os estrangeiros tendem a ampliar a demanda por ativos seguros 
em moeda estrangeira, pressionando a taxa de câmbio, a inflação e os juros locais. Nesse cenário, o juro real de 
curto prazo tende a ficar negativo e os juros longos se elevam substancialmente, dificultando e encurtando o 
financiamento do Tesouro, reforçando a queda na demanda por ativos locais. Em um ambiente como esse, o 
estoque de ativos estrangeiros e locais é grande o suficiente para manter a conta de capitais pressionada, 
mesmo que a conta corrente se ajuste rapidamente. É nesse aspecto que as agências de rating “punem” a nota 
do país, especialmente se temem uma redução da dívida através da inflação ou perda substancial de reservas 
quando o Banco Central tenta impedir a desvalorização da moeda, deteriorando os indicadores de solvência 
externa.  

Média 

Amostra

Média A- até 

AAA

Média BBB- até 

BBB+

Média grau 

especulativo
Brasil

Despesa com juros/Receitas 9% 4% 7% 12% 18%

Dívida Bruta/PIB 55% 50% 51% 60% 77%

Dívida Líquida/PIB 30% -300% 37% 51% 60%

Amostra de 131 países

Grau de investimento Grau especulativo

Fonte: S&P, Bradesco 

Tabela 3: Comparativo de indicadores fiscais 

Tabela 2: Comparativo de Indicadores externos 



4 

Destaque Depec - Bradesco 

0

50

100

150

200

250

2017 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038

PIB 1 juros 3%

PIB 1 juros 5%

PIB 1 juros 7%

Gráfico 3: Dívida bruta como % do PIB – diversos países  

Fonte: EIU 

A deterioração da dívida local é resultado de um conjunto de fatores que a fez passar de 52% do PIB para 
mais de 73% nos últimos três anos. Dentre esses fatores, destacamos: aumento dos gastos acima das receitas 
nos últimos anos, que elevou a necessidade de endividamento da União; aumento das operações 
compromissadas do BC (que são elevadas essencialmente por serem a contrapartida do acúmulo de reservas 
internacionais); aumento de empréstimos ao BNDES e aumento da dívida de outros entes, notadamente dos 
Estados. Além disso, a queda do PIB e a elevação da taxa de juros nos últimos anos também tem contribuição 
importante para a deterioração da trajetória recente. Não só a elevação da dívida foi importante, como a 
perspectiva é de elevação até 2020 (83,7%) e, somente então, redução gradual dessa relação. Tomando um 
caso extremo em que o PIB cresça apenas 1% de 2017 até 2039, vemos que a dívida continuará subindo em 
todo esse período. Se a taxa real de juros for de 3%, a dívida atingirá 125% do PIB em 2039. Já se a taxa real de 
juros for de 7%, a dívida chegará a 193% do PIB (Gráfico 4).  Esse mesmo exercício com crescimento do PIB em 
3% no período leva a um cenário muito diferente, em que a partir de 2023 a relação dívida/PIB já começa a 
ceder (Gráfico 5). Com taxa real de 3%, a dívida atinge 83% em 2021 e depois começa a ceder rapidamente. 
Com juros a 7%, a dívida cresce até 90% do PIB em 2024. Essas simulações mostram o quão importante é a 
dinâmica de crescimento e juros para o futuro da convergência da dívida, supondo recomposição do superávit 
primário para patamares adequados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
² Ainda que essa análise esteja considerando a trajetória da dívida bruta, mesma análise pode ser feita para a dívida líquida, cuja deterioração é muito 
semelhante 
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 Gráfico 4: Simulações de trajetória da 
dívida/PIB, com crescimento de 1% do PIB 

 Gráfico 5: Simulações de trajetória da 
dívida/PIB, com crescimento de 3% do PIB 
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E, justamente para a recomposição do superávit primário, o cumprimento do teto dos gastos tem um papel 
fundamental. O cumprimento da regra, que depende da aprovação da reforma da previdência e de medidas 
adicionais para ser viável, diminuirá o gasto total como proporção do PIB, permitindo diminuição dos déficits 
primários e, a partir de 2020, aumento de superávits primários. Sem a reforma, os gastos com previdência 
crescem a tal ponto que as outras despesas têm que ceder mais de 30% ao ano a partir de 2025, o que torna 
muito difícil o cumprimento do teto dos gastos e, portanto, da redução das despesas ao nível necessário para 
manter a queda da dívida/PIB.  
 
Outro aspecto importante para a avaliação do rating é a distinção entre a dívida bruta e a líquida do governo. 
Ao contrário do observado nos anos anteriores, agora temos devolução do BNDES para o Tesouro (no ano 
passado já foi devolvido R$ 100 bilhões, nesse ano R$ 50 bilhões e no ano que vem R$ 130 bilhões serão 
devolvidos). Dada a baixa capacidade de prever o valor de alguns ativos, o mercado e o governo passaram a se 
concentrar no conceito da dívida bruta, mas as reservas são um ativo bastante seguro e talvez possam servir 
para uma análise menos desfavorável da dívida brasileira, diante da perspectiva de devolução do dinheiro vindo 
do BNDES. Essa postura impede uma deterioração mais significativa da dívida bruta e torna a dívida líquida uma 
métrica mais fácil de ser comparada internacionalmente.  
  
O avanço no controle da inflação, ajudado pela queda da atividade econômica, favoreceu juros ciclicamente 
mais baixos, postergando a deterioração do déficit público. A inflação rompeu o teto da meta em 2015 e já 
vinha se mantendo perto do teto desde 2011, o que também comprometeu a avaliação do risco país e 
contribuiu para os rebaixamentos subsequentes. Desde 2016, no entanto, a credibilidade do BC vem sendo 
reconquistada e a desaceleração da inflação está acontecendo conforme esperado dado o período recessivo. O 
ganho de credibilidade se reflete nas projeções para a inflação nos próximos anos, todas muito próximas da 
meta, que inclusive foram reduzidas recentemente. A sustentabilidade dessa queda da inflação depende da 
manutenção de prêmios de risco controlados e do aumento da taxa de investimento para ampliar o PIB 
potencial. Por ora, essa queda dos preços ajudou muito a convivermos com juros baixos, mas a persistência de 
juros reduzidos dependerá de vários fatores.  
  
Logo, a dívida pública será tão mais convergente quanto maior for a capacidade de crescer e menores forem 
os juros de longo prazo. Essas variáveis, entretanto, são consequência da percepção de risco fiscal e do 
ambiente de negócios. Sem endereçar os problemas centrais de solvência e de produtividade será difícil manter 
a perspectiva de convergência como a mais provável e pavimentar o caminho para a retomada do grau de 
investimento.  
 
Assim, com crescimento consistente nos próximos anos e mantendo as políticas fiscais austeras – em 
especial o teto dos gastos – é possível construir uma trajetória de convergência da dívida para que o país 
volte a ser grau de investimento. O patamar dos juros neutros irá determinar o nível que atingiremos e o ritmo 
de convergência. Atingir esse tipo de trajetória devolverá muita credibilidade ao país e, uma vez tendo a dívida 
local percebida como solvente, a dívida externa facilmente habilitará o Brasil a voltar ao grau de investimento. 
Por outro lado, fica evidente a necessidade de um ciclo positivo de crescimento, que também depende de 
compromisso com as políticas fiscais adotadas recentemente, em uma retroalimentação que não pode ser 
desprezada. Em suma, avaliamos que a probabilidade de alteração do rating brasileiro, em qualquer direção, é 
condicional à aprovação de reformas estruturais e à retomada consistente e sustentável da atividade 
econômica, que em nossa visão, já está de fato ocorrendo. Na medida em que esse reequilíbrio ficar mais 
garantido, com a aprovação das reformas necessárias, a possibilidade de upgrade pode tornar-se mais palpável. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
1 Vide destaque Destaque Depec-Bradesco 157 de 16 de setembro de 2016: Considerações sobre o nível ótimo de reservas internacionais no Brasil 
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