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Cenário Internacional



 

Estados Unidos
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• Melhora do cenário econômico deve levar Federal Reserve ainiciar um aumento da taxa de juros ainda em 2015, após mais de seis anos 

próxima a zero.

• Entretanto,processo será muito gradual.Feddeseja evitar impactos acentuados nas taxas de juros e câmbio, a fim de não prejudicar 

retomada da economia.

• Dólar tem apresentado tendência de valorização global desde meados de 2014



 

China

• China está em processo de desaceleração e de mudanças em seu modelo econômico

• País passa por ajuste necessário em seu “motor” de crescimento, dos investimentos para o consumo interno

• Porém, ajuste será lento. Há desequilíbrios a serem corrigidos e riscos pelo caminho.
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China

• Movimentos bruscos nos mercados de ativos do paísrefletem incertezas econômicas e exageros ocorridos nos meses anteriores.

• Mudança na política cambial também gerou desconforto, com os mercados temendo uma estratégia de desvalorização contínua do yuan. 

Porém, não é o cenário mais provável.
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Fonte:FMI (Projeções:Tendências)
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Cenário Internacional



 

Cenário Doméstico



 

Risco Político 1º Dilma:“governo ruim”(centralizador + diagnóstico 

errado).

Risco Político 2º Dilma:“governo fraco”(falta de governança e 

instabilidade política).

Conflitos internos na base aliada seguem sem resolução.

Interrupção de mandato não é cenário mais provável.Ainda que aja 

elemento concreto para instalação de um processo (contas 2014). 

Único elemento que sustenta este cenário é a falta de clareza sobre o 

governo pós-Dilma.

Probabilidade de interrupção é de 30%

CenárioPolítico



 

Reforma ministerial traz dois destaques na reconfiguração da base: (i)maior espaço ao PMDB; (ii) recomposição dos nomes 

petistas na articulação política

Sinaliza quePT não deve “abandonar” a presidente. “Plano A” do partido é permanecer no poder até 2018.

Reforma tambémdiminui chances do PMDB romper formalmente com o governo. Isto, porém, não impede comportamento 

ambíguo do partido.

Eventuais processos de impeachment e/ou cassação devem ser bastante conflituosos e com forte chance dejudicialização.

Reforma ministerial é condição necessária, porémnão suficiente para aprovação de medidas de ajuste fiscal, especialmente a 

CPMF.

CenárioPolítico



 

PIB

• Deterioração econômica tem sido mais intensa que o esperado. Com isso,contração do PIB em 2015 deve atingir 2,8%.

• Política macroeconômica dos últimos anos gerou graves desequilíbrios e perda de confiança, sentimento acentuado pelos impactos da 

operação Lava Jato e pelos efeitos contracionistas dos apertos fiscal, monetário e creditício.

• Para 2016, expectativa é de nova contração, porém em menor intensidade. Aumento da ociosidade de fatores possibilita leve retomada 

em 2017 e 2018.

Fonte:IBGE e FGV (Elaboração e projeções:Tendências)



 

Abertura do PIB

Fonte:IBGE (Elaboração e projeções:Tendências)



 

Fonte:IBGE (Elaboração e projeções:Tendências)

(Q/Q-4)

Mercado de trabalho

• Retraçãodo emprego e o retorno de pessoas àPEA 

devemmanterelevaçãodo desemprego nos próximos meses.

• Taxa de desemprego pela PME atingiu7,6%emagosto(de 

5,0%emAgo/14). PelaPNAD contínua, taxa já se encontra em8,6%.

• Deterioração do mercado de trabalho irá resultar emperdas reais de 

renda e massa salarial em 2015 e2016.
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• De acordo com oCaged,no acumulado de 2015 até agosto, háredução líquida de 633 mil empregos. Como comparação, na crise de 2008/09 saldo 

negativo acumulado foi de 286 mil empregos (entre novembro/08 e abril/09).

• O ajuste no mercado formal de trabalho deve prosseguir.

Fonte:Caged(MTE)

Mercado de trabalho



 

Custo do trabalho

• Desvalorização cambial em curso e arrefecimento dos ganhos salariais reais têm permitido uma lenta redução do custo do trabalho em 

dólares.

• Movimento está em linha com expectativa de recuperação de parte da competitividade perdida.Mas ainda assim, expectativa é de 

-7,0% para a produção industrial este ano e -1,0% em 2016.



 

Consumo

• “Superciclo” do consumo, que prevaleceu até 2012, acabou. País já está em processo de ajuste macroeconômico, a fim de corrigir 

desequilíbrios acumulados.

• Inflação elevada, desvalorização cambial, deterioração do mercado de trabalho e  esfriamento do crédito são alguns dos aspectos por trás 

da piora do consumo.

• Varejo restrito deve exibir recuo de 4,1% em 2015, mas varejo ampliado sofrerá mais com impacto do setor automotivo (projeção -7,0%).

Fonte:IBGE e FGV (Elaboração e projeções:Tendências)



 

Fonte:IBGE (Elaboração e projeções:Tendências)

(Q/Q-4)

• Inflação de 2015 está muito pressionada pelorealinhamento de preços administrados, principalmente pela energia elétrica (53% no ano).Teto 

da meta será ultrapassado.

• Inflação de serviços deve desacelerar de forma muito lenta, em linha cominércia elevada deste conjunto de preços.

• Para 2016, a inflação deve desacelerar, mas ainda assim, no teto da meta.

Inflação



 

• Banco Central deve manter os juros básicos em 14,25% ao longo dos próximos meses. Espaço para queda a partir de meados do próximo ano se 

reduziu com piora das projeções para o IPCA 2016.

• Ainda que alta de juros não possa ser descartada, Selic no atual patamar deve ser mantida pro mais tempo.

Política Monetária

Fonte:Banco Central (Elaboração e projeções:Tendências)
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Política Fiscal

Fonte:Banco Central (elaboração Tendências)

• Cenáriofiscal se mostra cada vez mais crítico. Após revisão das metas promovida em julho, governo enviou projeto orçamentário com déficit para 

2016, o que antecipou a perda do grau de investimento.

• Medidas anunciadas em 14 de setembro tentam reverter quadro negativo para 2016, embora a ocorrência de novo déficit siga como mais 

provável.

• Com isso, expectativa é de déficit primário de 0,3% em 2015 e de 0,1% em 2016. Em conjunto com evolução negativa do PIB,deve gerar forte alta do 

endividamento.



 

Câmbio real – correção em curso

• Evolução do câmbio real (contra cesta de moedas de parceiros comerciais) mostra correção importante (23,9% entrejul/14 ejul/15).

• Isso significa que o real não perdeu apenas terreno ante o dólar nos últimos meses, mas também em relação às demais moedas.



 

Taxa de câmbio

• Perda do grau de investimento e manutenção de quadro político adverso mantém incertezas, explicando patamar de câmbio corrente.

• Como cenário básico não contempla mudanças significativas no quadro político e econômico não há espaço para apreciação.

• Tendênciapara os próximos anos é dedesvalorizaçãodoreal, com altaglobal do dólar, termos de troca menos favoráveis enecessária correçãodas 

contasexternas.



 

Conclusões

Economia mundial deve manter ritmo de crescimento moderado. China seguirá em desaceleração, mas expectativa é de pouso suave da 

atividade.

No Brasil,mudança inicial da gestão econômica foi positiva, mas ambiente político deteriorado, quadro fiscal e graves desequilíbrios 

acumulados nos últimos anosprevaleceram sobre a tentativa de ajuste.

Situação fiscal é crítica e requer ajuste forte.Medidas sinalizadas não devem ser capazes de evitar a ocorrência de déficit primário em 

2015 e 2016.

Economia deve continuar em contração em 2016 e retomar crescimento lento em 2017 e 2018.Porém, riscos são assimétricos para 

baixo.

Após um ano de forte pressão, com realinhamento de preços administrados,inflação deve se aproximar da meta apenas 2017.

Forte desvalorização cambial ocorreu de forma mais rápida e intensa que o esperado e veio para ficar. Fundamentos apontam para um 

real mais fraco.
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