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Em seu último Relatório de Inflação, as projeções do BC indicavam que a manutenção da taxa de câmbio nos
patamares próximos ou acima de R$/US$ 4,15 ensejava uma gradual normalização dos juros, que poderia ser
iniciada na reunião subsequente, caso a depreciação (ou o balanço de riscos) se agravasse. Desde então, a
moeda brasileira apreciou de maneira significativa, o que, por sua vez, reduziu as trajetórias de inflação nas
diversas simulações utilizadas pelo BC. A seguir, procuramos replicar o modelo do BC, simulando a variação do
IPCA projetada para 2019, para diversos patamares de câmbio e dois cenários de juros.

A primeira mensagem é de que, com o câmbio nos patamares atuais (R$/US$ 3,70), os modelos de inflação
sugerem que o BC ganhou tempo para iniciar a subida de juros. A estimativa do modelo sugeriria, inclusive,
que não seria necessário nenhum aperto em 2019, ao menos para cumprir a meta naquele ano. No entanto, é
preciso relembrar que os modelos de inflação não possuem precisão elevada, seja porque há enorme incerteza
sobre o patamar dos inputs do modelo, como a taxa de câmbio, mas também porque não é trivial explicar o
comportamento das expectativas de inflação no tempo. Além disso, esses modelos são altamente dependentes
dos dados correntes, fazendo com que surpresas no curto prazo sejam muitas vezes repassadas para a projeção
anual. Por fim, as surpresas de inflação e crescimento costumam ser autocorrelacionadas no tempo, isto é,
possuem persistência. Isso não significa, contudo, que essa imprecisão torne os modelos inúteis, pelo contrário,
eles podem ser utilizados para simular cenários alternativos (os chamados cenários híbridos) e isso é
especialmente importante em momentos em que há assimetria dos riscos do cenário ou dos inputs.

É por esse conjunto de motivos que as projeções do BC devem ser lidas mais como uma foto, em
determinado período no tempo, e menos como uma projeção escrita “em pedra”. Em certa medida, é por
essa razão que a comunicação do BC, em momentos como o atual, se compromete menos com os próximos
passos de política monetária. De fato, em sua última decisão, o BC reconheceu que “(...) todos concordaram
que a atual conjuntura recomenda manutenção de maior flexibilidade para condução da política monetária, o
que implica abster-se de fornecer indicações sobre seus próximos passos”.
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Quadro 1: Simulações para a variação do IPCA em 2019

Fonte: Bradesco 

R$ / US$
Selic estável 

(6.5)

Selic subindo 

(8.0)

3.3 3.5 3.3

3.4 3.7 3.4

3.5 3.8 3.6

3.6 4.0 3.8

3.7 4.2 3.9

3.8 4.3 4.2

3.9 4.4 4.3

4.0 4.5 4.4
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De volta às condições de contorno da economia, a manutenção da taxa de câmbio nos patamares atuais é
condicionada à implementação de uma agenda de reformas fiscais. A apreciação recente da moeda brasileira
ocorreu, em alguma medida, em função da expectativa de implementação de uma agenda de ajuste fiscal. A
dinâmica do déficit público brasileiro é a principal fragilidade a ser corrigida na economia brasileira e a correção
desse problema passa por reformas que reduzam a dinâmica de crescimento de algumas linhas das despesas
obrigatórias nos próximos anos, como por exemplo a previdência. No caso de um eventual insucesso, a dívida
pública brasileira seguirá crescendo nos próximos anos, levando à reversão da dinâmica recente de apreciação
da taxa de câmbio.

A intensidade da recuperação é outro vetor relevante para que a inflação permaneça compatível com o
centro da meta. A economia brasileira possui elevado grau de ociosidade e os estímulos recentes de PIS/Pasep
e saques do FGTS mostram que não há uma falta crônica de demanda, como a que atingiu diversos países
desenvolvidos após a recessão de 2008. Além disso, as concessões de crédito têm se intensificado e as
condições operacionais de empresas e famílias melhoraram, isto é, os agentes econômicos estão menos
alavancados. Esses vetores apontam para uma retomada cíclica da economia.

Por outro lado, também há alguns vetores desfavoráveis para uma retomada rápida. Por exemplo, os estados
continuam sem recursos para investir; não há espaço (fiscal) adicional para estímulos à demanda; as
exportações para a Argentina têm sofrido queda importante; ainda há algum impacto contracionista de curto
prazo nas concessões do BNDES; e a economia mundial cresce a taxas menores, inclusive com uma
desaceleração relevante nesta segunda metade de 2018.

Do lado da inflação, o principal risco altista para o próximo ano é uma recuperação mais rápida da atividade
ensejar uma recomposição das margens. Em nossa avaliação, a dinâmica dos preços industriais no atacado e o
repasse para os preços finais indicam que houve compressão das margens no varejo. Diante de um ritmo de
atividade ainda lento, o repasse desse choque de custos não tem sido transmitido. Nossa dúvida é justamente
se, diante de uma dinâmica mais positiva da atividade, isso poderia desencadear um processo de recomposição
de margens, gerando uma inflação final um pouco acima da projetada. Entretanto, é importante ressaltar que a
apreciação recente da moeda atenuou essa compressão das margens, tornando o balanço de riscos mais
equilibrado.

Gráfico 1: Variação do PIB brasileiro e Leading indicator da OCDE

Fonte: Bradesco 
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Do lado positivo, os dados correntes deverão continuar bem-comportados: os preços do petróleo caíram de
maneira importante no mercado internacional; os riscos altistas para os preços de energia elétrica também
diminuíram; os impactos da paralisação dos caminhoneiros não se traduziram, até o momento, em altas
relevantes de preços; e o repasse do câmbio para a inflação, até aqui, tem se mostrado dentro do esperado,
ainda que vejamos riscos altistas caso o ritmo de crescimento da economia acelere mais rapidamente.

Em suma, as condições de contorno da economia permitem que o Banco Central possa se dar mais tempo
para inicializar a normalização dos juros. Nosso cenário base prevê o início da normalização no primeiro
semestre, com a Selic encerrando 2019 em 8,0%. Mas os riscos são baixistas, hoje, para esse cenário,
especialmente se a recuperação da atividade não ocorrer na velocidade esperada, ou se houver uma
apreciação adicional do câmbio. Nesse caso, seria perfeitamente possível que o início da normalização aconteça
no segundo semestre, ou seja até mesmo postergado para 2020, a depender é claro da intensidade das
surpresas.

Após a recessão de 2008, a velocidade de escape mais baixa de diversas economias maduras esteve
associada a uma queda de juros neutro da economia. Não podemos descartar essa possibilidade, caso vejamos
o mesmo fenômeno (de crescimento mais fraco) aqui, aliado a uma agenda de reformas que conduza a um
menor risco fiscal. De fato, nossas estimativas para a taxa de juros neutra até sugerem que, no curto prazo, se
encontram um pouco abaixo de 4,0%. Ainda assim vale a ressalva de que essas estimativas têm elevada
incerteza e dependem da evolução conjunta de atividade e inflação para serem atualizadas.

Gráfico 2: estimativas de juro real neutro
Linha: estimativa média
Área cinza: 1 desvio padrão das estimativas

Fonte: Bradesco 
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