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23 de agosto de 2017

Destaque Depec - Bradesco

Evolução recente do juro neutro no Brasil e estratégias para a política monetária

O juro neutro sempre foi uma variável crucial para a condução da política monetária. Uma forma intuitiva
de se pensar no juro neutro é como sendo aquele compatível com o crescimento do PIB em seu potencial e
com inflação baixa e estável (ou na meta, para países que adotam o regime de metas de inflação).

Após 2008, especialmente no mundo desenvolvido, formou-se um conjunto amplo de evidências
empíricas de queda persistente do juro neutro. Há diversas explicações, algumas até mesmo conflitantes,
para essa queda. Estas incluem a tese da estagnação secular1, o elevado grau de alavancagem2 do sistema
financeiro, mudanças regulatórias e demográficas3, entre outras. Por se tratar de uma variável não
observável, os economistas precisam estimar (ao invés de calcular) a sua evolução no tempo. Para isso,
utiliza-se um conjunto de indicadores, como inclinação e nível da curva de juros, andamento conjunto da
atividade econômica e da inflação, risco país, etc. Obviamente, abrem-se aqui inúmeras alternativas em
termos de modelagem, seja pela especificação, pela robustez dos resultados, pelo período amostral
selecionado, etc. A literatura não chegou a um consenso para a estimação do juro neutro nos EUA, que
possui longo histórico de inflação baixa, e aqui no Brasil não seria diferente, especialmente diante de
mudanças estruturais mais frequentes e recentes do que nos EUA.

No caso brasileiro, esse debate ganhou importância nos últimos meses, uma vez que tanto os juros reais
quanto os juros nominais têm caído. E voltou a ser destaque, mais recentemente, com a possibilidade de
que as reformas fiscais possam demorar mais para avançar, o que seria negativo para as contas públicas e
portanto para a sustentabilidade da dívida no médio prazo. Não discordamos do diagnóstico de que a
ausência de reformas elevaria substancialmente a taxa de juros neutra. No entanto, é interessante
perguntar o quanto da mudança do ambiente reformista se traduziu em piores preços de ativos e o quanto
isso efetivamente elevou as métricas de juro neutro para a tomada de decisão do Banco Central no
momento atual.

Ademais, nosso objetivo não é discutir distintas metodologias4. O que pretendemos destacar aqui são as
contribuições que consideramos relevantes dessas abordagens, que servem como base de sustentação de
nossa visão sobre o juro neutro no Brasil. Por isso, entendemos que vale a pena relembrar rapidamente
quais as principais métricas de juro neutro utilizadas.

1 Lawrence Summers, http://larrysummers.com/2017/06/01/secular-stagnation-even-truer-today/
2 Kliesen, https://www.stlouisfed.org/publications/inside-the-vault/spring-2011/low-interest-rates-have-benefits-and-costs
3 Mudança regulatória e demografia, ver report do BoE, http://www.bankofengland.co.uk/research/Documents/workingpapers/2015/swp571.pdf
4 Algumas das referências para essas metodologias são:
o Perrelli, Roberto e Roache, Shaun K. “Time varying neutral interest rate – the case of Brazil” IMF Working Paper, WP/14/84
o Goldfajn, Ilan e Bicalho, Aurélio. A longa travessia para a normalidade: os juros reais no Brasil
o Laubach, Thomas e Williams, John C. “Measuring the Natural Rate of Interest Redux”
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A primeira informação relevante é a de que não há um método claramente superior aos demais. Por
exemplo, o método #3 (estimação de regras de Taylor) diz mais respeito ao juro neutro percebido pelo
Banco Central do que o juro real da economia. Se a autoridade monetária elevar ou reduzir os juros de
forma exagerada (descolada dos fundamentos), as estimativas de juro neutro em #3, e provavelmente em
#1, sancionarão, ao menos por algum tempo, parte desse movimento, considerando-o um movimento
genuíno dos juros.

O segundo aspecto a ser considerado é que os juros neutros possuem variância claramente bem superior
a zero. Por mais que isso possa parecer óbvio, é importante frisar que o juro neutro variou, e variou
bastante, nos últimos 15 anos. Alguns dos métodos (por exemplo, #5, modelos de equilíbrio geral) podem
produzir estimativas de juro (real) neutro que oscilam apenas entre 9% e 10% em um intervalo de mais de
10 anos. Isso se deve à complexidade e à sensibilidade desses modelos às condições iniciais ou à
especificação de suas equações. Quando observamos esse tipo de resultado pouco intuitivo, descartamos o
modelo.

Por fim, o terceiro ponto é que há dispersão relevante entre as estimativas. Por conta disso, entendemos
que se deve evitar trabalhar com um único modelo (ou tipo de modelo), mas sim com um conjunto mais
abrangente. É preciso também considerar alguma medida de dispersão. Em nosso caso, selecionamos cinco
modelos, calculamos a estimativa média e incluímos bandas de mais ou menos um desvio padrão, que
podem ser vistas no gráfico 1.

#1. Filtros estatísticos #2. Paridade da taxa de juros

As primeiras e mais simples métricas dizem respeito à série histórica de 

juros reais, no conceito ex-ante ou ex-post. Utiliza-se um filtro 

estatístico para eliminar os ruídos das séries e o resultado é uma 

tendência dos juros de equilíbrio ao longo do tempo. Esse tipo de 

abordagem não permite, por exemplo, simular qual será o juro neutro no 

futuro.

O segundo tipo de métrica utiliza a paridade descoberta de juros, em 

que a taxa de juros doméstica depende da taxa internacional, da 

depreciação esperada da taxa de câmbio, do diferencial da inflação 

doméstica para a externa e de alguma medida de risco país.

#3. Regras de Taylor #4. Fundamentos macro

Estima-se uma regra de Taylor, em que os juro nominal neutro depende 

dele mesmo defasado, do hiato do produto, do desvio da inflação 

projetada para a meta e de um intercepto, que varia no tempo. Esse 

intercepto captura a evolução do juro nominal neutro no tempo.

Nessa abordagem, faz-se um modelo econométrico em que a evolução 

dos juros reais é explicada por variáveis macroeconômicas, como risco 

país, surpresa inflacionária, razão dívida e crédito/PIB, juros 

internacionais, superávit primário, etc. A informação relevante aqui é a 

possibilidade de simular cenários (por exemplo, o que ocorre se o risco 

país sobe apenas um pouco), levando em consideração o efeito 

histórico das variáveis macro sobre o juro neutro.

#5. Modelos de equilíbrio geral #6. Modelos em painel

Nesse tipo de modelo, estima-se uma curva IS (atividade) e uma curva 

de Phillips (inflação), assumindo uma lei de movimento para os juros 

neutros e para o produto potencial no tempo. A evolução conjunta da 

atividade (curva IS) e da inflação (Phillips) atualiza as projeções de juro 

neutro, isto é, se para um dado juro, atividade e inflação ficarem abaixo 

do esperado, de maneira persistente, provavelmente os juros estão 

acima do neutro.

Aqui, faz-se algo parecido com #4, mas, ao invés de explicar os juros 

neutros de um único país, realiza-se uma regressão em painel, em que 

os efeitos podem ou não ser comuns para todos os países selecionados.

Tabela 1. Algumas das formas de se estimar em tempo real o juro neutro
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Ainda que o nível dos juros neutros não tenha sido satisfatoriamente explicado pela literatura econômica,
é possível perceber uma clara tendência de queda dessa variável. Não há dúvida de que as políticas macro
e microeconômicas implementadas nos últimos 20 anos foram especialmente importantes para que isso
ocorresse. As melhorias institucionais, como o maior respeito aos contratos, a diminuição da assimetria de
informação (crédito consignado), a criação do patrimônio de afetação e a alienação fiduciária, além da nova
lei de falências, são apenas alguns dos vários exemplos. Ao mesmo tempo, quando ocorreram retrocessos
de política econômica, as métricas de juro neutro se elevaram: sua média passou de ligeiramente abaixo de
4% em 2013 para algo ligeiramente acima de 6%, em termos reais, em meados de 2015.

Mais recentemente tais métricas voltaram a recuar. E, quando olhamos à frente, há uma ampla agenda de
atuação que pode contribuir para a queda permanente da taxa de equilíbrio. Por exemplo: (i) o avanço da
Reforma da Previdência, essencial para a sustentabilidade do sistema e das contas públicas; (ii) a adoção da
TLP, que levará a uma maior potência e horizontalidade da política monetária; (iii) o cumprimento do teto
de gastos, elevando a poupança doméstica no médio prazo; (iv) a agenda da abertura comercial, que amplia
os ganhos de produtividade, ao permitir a adoção de tecnologias mais próximas da fronteira, sem pressões
inflacionárias; (v) maior transparência dos gastos com subsídios, para que essa seja uma decisão da
sociedade e não do governo; dentre outras medidas, algumas das quais já estão em discussão no Congresso.
Somente uma agenda dessa natureza será capaz de manter os juros neutros baixos por mais tempo.

Também é interessante notar que alguns dos principais inputs desses modelos oscilaram após os
episódios políticos de maio mas já retornaram para patamar próximo ao de 4 meses atrás. O CDS (medida
de risco país) de 5 anos já voltou para nível próximo aos 200 pontos; o câmbio retornou para o intervalo
entre R$/US$ 3,1 e R$/US$3,2; as taxas de juros internacionais seguem bem comportadas; por fim, as
surpresas baixistas com atividade e inflação no Brasil têm sido frequentes (em maior magnitude no caso da
inflação). Os modelos do tipo #5, por exemplo, utilizam diretamente essas informações.

A condução da política monetária, um pouco mais conjuntural, deve levar essa discussão em
consideração? Gostamos de pensar em duas estratégias principais: a estratégia (A) seria a de uma
convergência “por cima”, levando os juros ao seu valor estruturalmente neutro, permanecendo lá a partir
de então; já a estratégia (B) partiria do reconhecimento de que os juros neutros podem, conjunturalmente,
se situar abaixo do chamado juro “estrutural”, o que levaria o BC a prosseguir nos cortes por mais algumas
reuniões. Isso seria reforçado pelo hiato do produto em território desinflacionário e pela forte ancoragem
das expectativas.
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Gráfico 1 – Estimativa central do juro real neutro, mais e menos um desvio padrão (em %)

Fonte: Bradesco
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Entretanto, é preciso considerar também os riscos de cada estratégia. Em primeiro lugar, há um risco em
comum para ambas: a não aprovação da Reforma da Previdência ou a interrupção da agenda de reformas.
Isso faria com que, adiante, independentemente da estratégia adotada, observássemos elevação dos juros.
Em segundo lugar, como em (B) os juros são mais baixos do que em (A), poder-se-ia argumentar de que há o
risco de que a inflação acelere, uma vez que existiriam mais estímulos à atividade econômica.

Por fim, o terceiro risco vem de uma possível retomada mais lenta da economia. Isso poderia ocorrer por
diversos canais: (i) o juro neutro poderia ter caído muito mais do que o esperado, como ocorreu, por
exemplo, no mundo desenvolvido, após a crise de 2008/2009; (ii) os eventos políticos recentes teriam
levado a uma postergação dos investimentos e das contratações; (iii) a digestão do ciclo de inadimplência
estaria sendo mais demorada do que em ciclos anteriores, de forma a existir menor impulso do crédito do
que no passado.

O risco de uma aceleração inflacionária no horizonte relevante da política monetária parece muito
reduzido. Com folga nas contas externas, ociosidade na indústria e no mercado de trabalho, salários
nominais com crescimento contido, expectativas de inflação ancoradas e câmbio bem comportado, é muito
provável que a inflação fique bastante comportada em 2018. Logo, entendemos que o fato de o juro se
posicionar abaixo do neutro é fundamental para recuperar o hiato de PIB perdido nos últimos anos, o que
parece ser a estratégia ótima neste momento. Talvez vejamos, nos próximos trimestres, o período mais
prolongado de juros baixos da nossa história.

Ao mesmo tempo, entendemos que a probabilidade de uma retomada lenta da atividade diminuiu
recentemente. A recuperação da economia tem ganhado alguma tração e, como os juros reais se
encontram hoje um pouco abaixo da taxa de juros neutra, parece fazer sentido que, com o passar do tempo,
o Banco Central passe crescentemente a monitorar os efeitos da queda de juros sobre a atividade e a
inflação antes de ousar buscar juros reais muito mais baixos do que os precificados, especialmente diante da
incerteza da estimativa dos juros neutros e da própria continuidade das reformas. Por isso, entendemos que
a comunicação do Banco Central chamará, ainda esse ano, mais atenção para os efeitos da defasagem da
política monetária e a proximidade do fim do ciclo de corte de juros.

Fonte: Bradesco

Gráfico 2 – CDS Brasil, 5 anos (em pontos)
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Fonte: Bradesco

Gráfico 3 – Taxa de juros forward, 2019 (em %)

Fonte: Bradesco

Gráfico 4 – Juros reais ex ante (Swap 360 menos expectativa de inflação 12 meses à frente, %)
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