
 
 

Convergência fiscal, juros baixos e, finalmente, crescimento 

O baixo crescimento econômico ainda gera muita ansiedade e a aprovação da Reforma da 

Previdência no plenário da Câmara, em julho, não foi suficiente para inflar os agentes de 

otimismo. Na verdade, os brasileiros do comércio, da indústria e dos serviços seguem 

cautelosos e pouco animados com a economia; os estrangeiros tampouco se mostraram 

confortáveis em comprar antecipadamente uma história construtiva. A pesquisa Focus do 

Banco Central apontava expectativa de crescimento do PIB em 2020 de 2,10% antes da 

aprovação da Reforma na Câmara, marca que oscilou para 2,00% ao final do mês de 

setembro. Se não foi na expectativa de crescimento, o que mudou desde a aprovação da 

Reforma? 

O tamanho do estado sempre foi uma idiossincrasia brasileira e a trajetória dos indicadores 

fiscais um grande limitador para a política monetária, mas com a PEC dos Gastos aprovada 

no governo Michel Temer e a Reforma da Previdência, que viabiliza o cumprimento da PEC 

anterior, finalmente o cenário de convergência fiscal é o mais provável. As duas grandes 

reformas aprovadas garantem uma melhora importante dessas medidas, e estimamos que 

entre 2026 e 2027 nossa saúde fiscal finalmente estará alinhada com a observada na mediana 

dos emergentes de nossa amostra hoje.  

Comparando algumas variáveis fiscais brasileiras com a de outros países emergentes (Tabela 

1), observa-se que estamos muito distantes de uma situação média: 

 

Tabela 1: Os indicadores fiscais brasileiros ainda são muito piores do que a mediana observada 

entre os emergentes, mas as Reformas aprovadas acompanhadas de crescimento econômico 

combinam com convergência da realidade brasileira na próxima década 

  

Centro da 

Meta de 

Inflação 

Dívida 

Líquida 

(% do 

PIB) 

Dívida Bruta 

(% do PIB) 

Resultado 

Nominal 

(% do PIB) 

Taxa de 

Poupança 

(%) 

Receitas 

do 

Governo 

(% GDP) 

Taxa de 

Juro Real 

Neutra 

                
Brasil 4.0 56.2 78.4 -7.3 16.5 31.0   

Chile  3.0 8.3 25.2 -1.8 23.8 23.6 1.0 

Colômbia 3.0 40.8 53.0 -2.6 18.1 26.1 1.5 

Índia 4.0   50.1 -6.9 29.8 20.4 1.7 

Indonésia 4.0 25.8 33.1 -1.8 33.6 14.9 1.8 

Malásia 1.0   52.5 -3.0 32.5 20.0 0.8 

México 3.0 45.6 51.5 -2.5 22.7 21.9 2.1 

Peru 2.0 11.6 25.7 -1.9 22.6 19.6 1.8 

Filipinas 4.5   41.9 -1.2 15.4 20.2 1.5 

Polônia 2.5 42.8 46.2 -2.2 23.9 40.8 0.5 

Rússia 4.0   11.8 1.0 29.6 34.0 2.5 

África do Sul 4.5 53.3 47.9 -5.1 19.6 29.5 1.9 

Coreia do Sul  2.0 12.4 39.8 2.1 36.3 24.6 0.0 

Tailândia  2.0   44.1 -0.1 33.0 21.5 0.1 

                
Mediana 3.0 40.8 45.2 -2.0 23.9 22.7 1.5 

               
* última informação disponível  

          
Fontes: Bloomberg, FMI e Bancos Centrais  

        
 

 

 



 
 

Sabe-se também que a saúde fiscal é um componente importante do juro real neutro, aquele 

que é suficiente para levar a inflação à meta e o crescimento para o seu potencial. No 

levantamento entre os países emergentes, buscamos o que se estima como juro real neutro 

para essas economias (na maioria dos casos, usamos o que os próprios bancos centrais 

revelam como estimativa de juro neutro). A mediana de juro neutro atual é de 1,5% entre os 

países da amostra. Essa variável não-observada claramente tem a propensão de oscilar ao 

sabor dos movimentos da economia global ao longo do tempo, mas é uma referência 

importante que tende a ser uma força de atração para juros de mercado, especialmente os 

mais longos. Desta forma, a normalização fiscal brasileira deve contribuir para uma 

convergência dos juros brasileiros para patamares mais próximos ao que se observa nos países 

pares. 

A melhora fiscal contribui para a queda do juro neutro, que por sua vez favorece resultados 

fiscais ainda melhores. Com juros de equilíbrio mais baixos, o pagamento de juros nominais por 

parte do governo, que hoje ainda corresponde a 5% do PIB, deve continuar caindo nos 

próximos anos, colaborando também para a redução do nosso grande déficit nominal. 

Ainda no âmbito fiscal, as discussões no Congresso têm se concentrado em formas de 

melhorar a qualidade do gasto público, privilegiando investimento público vis-à-vis despesas 

obrigatórias, como tem sido verificado na discussão do orçamento para 2020 e no apoio à 

PEC da Regra de Ouro. 

Por mais que a aprovação da Reforma não tenha conseguido gerar uma guinada nas 

expectativas e no otimismo com o crescimento do país – pelo menos não nesse curto espaço 

de três meses – ela deu as bases para que o cenário de crescimento se consolide ao longo 

do tempo, em um ambiente de política fiscal e monetária adequadas. 

Com a menor participação do governo na economia, o juro Selic suficiente para estimular o 

crescimento é mais baixo do que anteriormente, e isso pode ser um elemento por trás do 

atraso da recuperação da atividade. Com expectativas de inflação ancoradas, entretanto, 

é questão de tempo para que o Banco Central consiga levar a Selic para esse patamar 

estimulativo.  

A inflação de curto prazo está muito bem comportada e, mesmo com a desvalorização 

cambial de 6,8% acumulada no ano, revimos nossa expectativa IPCA para 3,3% em 2019. A 

inflação de prazos mais longos está igualmente disciplinada, e há que ressaltar como a 

inflação implícita manteve-se constante dentro de um intervalo restrito, a despeito de 

oscilações importantes nos valores do câmbio e do preço do petróleo recentemente (Gráfico 

1). Esse ambiente inflacionário benigno e os avanços fiscais proporcionados pelas Reformas 

nos permitiram rever para baixo a expectativa de Selic para o final de 2019 para 4,5%, o que 

deve levar o juro real ex-ante a patamares historicamente baixos (cerca de 0,5%) (Gráfico 2).  

 
Gráfico 1: A desvalorização do Real não foi acompanhada 

de aumento das expectativas de inflação de mercado  
Gráfico 2: Juro Real Neutro está atingindo patamares 

historicamente baixos, e dessa vez, pela construção de 

um ambiente macro mais saudável  
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Entendemos que as defasagens da política monetária serão cumpridas e, com os juros em 

patamar finalmente estimulativo, a atividade econômica ganhará tração e o PIB de 2020 irá 

avançar 2,5%, destoando do incômodo crescimento de 1% que temos observado nos últimos 

3 anos. 

 
Gráfico 3: A situação monetária acomodatícia sugere aço para aceleração 

do crescimento nos próximos meses  

 
 

Outros fatores, além da política monetária, contribuem para nossa visão construtiva de 

crescimento. A liberação do uso dos recursos do FGTS será um componente importante a 

impulsionar o consumo das famílias nos próximos dois trimestres. Estimamos um impulso no PIB 

de cerca de 0,4%, que pode servir como catalisador para decisões de investimento nos 

próximos trimestres. A agenda liberal do governo, por sua vez, deve seguir afetando 

positivamente o ambiente microeconômico e, aos poucos, isso também favorecerá o 

crescimento.  

A redução do gasto público tem sido apontada como motivo para continuidade de um 

desempenho pífio da recuperação econômica, pela falta do estímulo fiscal. De fato, os gastos 

do governo central cresceram em média 6,2% nos anos dos governos Lula e Dilma, contra 

0,4% de média anual desde a 2017. Além disso, a carteira do BNDES representava 8,6% do PIB 

em 2015, contra 4,3% nos dados do Banco Central de agosto de 2019. Ainda que a redução 

do tamanho do estado represente uma queda da demanda agregada no primeiro 

momento, o espaço que se abre para o setor privado tende a combinar com aumento da 

produtividade e, portanto, com expansão da capacidade de crescimento. Temos observado 

avanço do crédito privado, que deve lentamente suprir boa parte do papel que era 

desempenhado pelo BNDES, e sem a distorção de preços que aquela realidade impunha.  
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Gráfico 4: A redução do tamanho do crédito do 

BNDES tem sido acompanhada de aumento do 

crédito privado 

Gráfico 5: As concessões de crédito PF (núcleo) 

estão crescendo e já ultrapassaram a máxima do 

ciclo anterior 

 
 

 

Os maiores riscos, na nossa visão, vêm do ambiente internacional. A desaceleração do 

comércio e da atividade global deve se estender para 2020, prejudicando as exportações 

brasileiras. A crise na Argentina, importante parceiro comercial, também é um fator negativo. 

Nossa visão, contudo, é que temos um quadro interno que justifica um descolamento da 

demanda doméstica dessa narrativa externa, e consumo das famílias e investimentos serão 

os motores da aceleração. Uma desaceleração externa mais severa do que a que 

contemplamos em nosso cenário atualmente, contudo, representa um risco para nosso PIB de 

2020 por um desempenho pior das exportações líquidas. De todo modo, atribuímos 

probabilidade elevada para o cenário em que a sensação de crescimento doméstico é bem 

mais alta no próximo ano.  
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