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No cenário político nacional, cabe destacar
primeiramente a votação no Senado Federal que
garantiu a devolução, por 44 votos a 26, do
mandato do Senador Aécio Neves, além de retirar
uma série de medidas cautelares que haviam sido
impostas pelo ministro Edson Fachin em maio,
como a proibição de viagens ao exterior, e o não
envolvimento com indivíduos relacionados a
investigação da JBS, assim como o recolhimento
noturno, imposto recentemente ao parlamentar.
Foi relevante a aprovação na CCJ de um
relatório que recomenda o arquivamento da 2ª
denúncia contra o presidente Michel Temer por 39
votos a 26. O documento irá a votação no plenário
da Câmara dos deputados na próxima quarta-feira.
Não obstante, foi pertinente a aprovação de um
Projeto de Lei para instituir acordos de leniência no
Banco Central e na Comissão de Valores
Mobiliados, assim como para ampliar o valor das
multas aplicadas por estes órgãos administrativos.
O projeto, que estava travado na Câmara com os
recentes atritos entre Rodrigo Maia e Temer, agora
segue em direção ao Plenário do Senado, onde o
governo tentará colocar adiante as reformas, que
também beneficiam no curto-prazo o quadro fiscal
da união.
Nos Estados Unidos, foi relevante a
aprovação de uma resolução orçamentária para
2018 que passou no Senado por 51 votos a 49,
sendo Rand Paul o único Republicano que votou
contra o projeto. A decisão do Senado deve facilitar
a aprovação de até U$ 1.5 tri em tax cuts pelo
Congresso nos próximos meses, e ocorre em meio
à declaração do maior déficit governamental desde
2013, que atingiu entre 30 de setembro de 2016
até o mesmo dia de 2017, U$665.7bi. Além disso,
foram relevantes notícias acerca do fato de Trump
estar próximo de escolher o próximo chair do
Federal Reserve; estariam na lista final de possíveis
nomeações: Janet Yellen (dando continuidade a
seu mandato), Kevin Warsh (ex-governor do Fed),
Jerome Powell (membro do Board do Fed), John
Taylor (ex-secretário do tesouro americano) e Gary
Cohn (presidente do National Economic Council).
Com relação aos indicadores econômicos dos EUA,
cabe destacar o Manufacturing Index do Fed de
Filadélfia, que marcou 27.9 pontos no mês de
setembro, assim como a venda de residências já
existentes no mesmo período, que atingiu 5.39
milhões.

Na Europa, vale ressaltar a decisão do
governo espanhol de suspender a autonomia da
região da Catalunha e impor o controle direto da
região, após o presidente se recusar a abandonar a
busca pela independência da entidade autônoma.
O governo espanhol deve realizar uma reunião
emergencial do Parlamento neste sábado, a fim de
invocar o artigo 155 da constituição espanhola e
garantir o controle de Madrid sobre a região; em
última instância, poderiam ser convocadas novas
eleições, na esperança de os catalães elegerem um
parlamento mais favorável a permanência na
Espanha. Foi relevante ainda a divulgação do CPI
(YoY) para o mês de setembro no Reino Unido, que
atingiu 3.0%, a maior taxa de inflação entre os
países da Europa Ocidental, acirrando as decisões
de política monetária do BoE, que pode vir a optar
por um aumento na taxa básica de juros em
novembro a fim de diminuir a pressão inflacionária,
havendo ainda o risco de desacelerar a atividade
econômica. Com relação a outros indicadores da
União Europeia, foram relevantes a divulgação do
CPI (MoM) para o mês de setembro que marcou
variação positiva de 0.4%, assim como os dados
para a balança comercial do bloco econômico, que
registrou superávit de 16.1B de Euros em agosto.
No continente Asiático, cabe destacar a
realização do Congresso do Partido Comunista
Chinês onde o presidente Xi Jinping ressaltou a
eficácia do modelo chinês de socialismo, apesar de
haver tratado sobre a necessidade de reformas,
especialmente
no
campo
econômico.
Diferentemente do que ocorreu em Congressos
anteriores, o presidente não mencionou uma meta
de crescimento para a China nos próximos anos, o
que pode implicar em um menor foco no
crescimento da economia chinesa para os
próximos anos. No segundo dia do Congresso,
foram divulgados os dados de crescimento do país
para o 3° trimestre do ano, que marcaram um
avanço de 6.8%(YoY) no 3° trimestre de 2017. Foi
relevante ainda a declaração do presidente do
Banco Central Chinês, que ressaltou a necessidade
de cautela em meio a um otimismo excessivo do
mercado perante um período longo de
crescimento e expansão de alavancagem,
ressaltando a possibilidade de correção no preço
dos ativos financeiros.

Destaques de Conjuntura

Só uma grande simplificação tributária eliminará os Refis em série (Nelson Barbosa –
13/10/2017)
Doutor em economia pela New School for Social Research, foi ministro da Fazenda e do Planejamento (governo
Dilma).
***
O Congresso Nacional ampliou e aprovou mais um parcelamento de dívidas tributárias na semana
passada. Chamado genericamente de Refis, esse tipo de medida já virou algo tão recorrente que o termo
deveria virar verbete de dicionário.
O primeiro Refis foi em 2000, ainda no governo FHC. Desde então já foram cerca de 30 iniciativas
similares. Esse tipo de medida é válido, sobretudo em momentos de crise, quando várias empresas enfrentam
dificuldades de caixa, e o governo, queda de arrecadação.
Apesar dos precedentes, 2017 marca um recorde de parcelamento de dívidas com o governo. Já foram
editadas nada menos que cinco medidas provisórias(MP) nesse sentido até agosto.
Houve Refis de débitos previdenciários de Estados e municípios (MP 778) e de dívidas não tributárias
com agências e autarquias (MP 780). Também houve refinanciamento de passivos tributários de produtores
rurais (MP 793) e de dívidas do setor de óleo e gás (MP 795).
A medida da semana passada destina--se a débitos gerais de pessoas físicas e jurídicas (MP 783). A
previsão inicial do governo era arrecadar R$ 13 bilhões com tal iniciativa. Com base no texto final, o valor
efetivo deve ser 50% disso.
A ampliação dos benefícios concedidos aos devedores da União deve fazer a equipe econômica
recomendar vetos ao último Refis. Essa recomendação é correta, mas corre o risco de não ser adotada devido
à fragilidade política do governo.
O governo de Michel Temer enfrenta mais uma grave denúncia e tudo indica que a sanção do Refis
será mais uma moeda de troca para tentar se manter no poder.
Do ponto de vista orçamentário, a adoção de Refis é uma antecipação de receita, melhorando as
contas fiscais do ano corrente e piorando as dos anos seguintes. Isso deveria ser algo excepcional e temporário,
pois a repetição ano a ano tende a fazer com que os contribuintes posterguem o pagamento de impostos à
espera de um novo parcelamento em condições mais vantajosas.
Tenho enfatizado que a normalização da arrecadação tributária é condição necessária para o
reequilíbrio fiscal. Além de medidas de aumento de receita (que já começaram), também será necessário
acabar com a prática de Refis em série nos próximos anos.
Há pelo menos duas medidas estruturais para começar a enfrentar o problema.
Primeiro, caso o governo federal tivesse uma meta de gasto, e não uma meta de resultado primário,
não seria necessária a corrida maluca por receitas temporárias que temos assistido este ano. A eliminação de
Refis em série passa, portanto, pela adoção de regras fiscais mais racionais a partir de 2019, focadas em metas
de gasto, em vez de resultado primário.
Em segundo lugar, apesar da sonegação por alguns grandes contribuintes, é preciso reconhecer que a
complexidade de nossa carga tributária também é uma das causas dos sucessivos programas de parcelamento.
Somente com uma grande simplificação tributária será possível eliminar de vez a necessidade de Refis
em série para compensar a ineficiência e a arbitrariedade de nosso sistema tributário.
A reforma tributária é mais uma das medidas essenciais para a retomada do desenvolvimento
econômico. Havia iniciativas nesse sentido no início do ano passado, mas que foram abortadas pelo golpe de
2016. Devido ao calendário eleitoral, essa questão só deve voltar à pauta em 2019.
Fonte: Folha de S. Paulo

A Stock Market Panic Like 1987 Could Happen Again (Robert Shiller – 19/10/2017)
Robert J. Shiller is Sterling Professor of Economics at Yale.
***
Oct. 19, 1987, was one of the worst days in stock market history. Thirty years later, it would be
comforting to believe it couldn’t happen again.
Yet that’s true only in the narrowest sense: Regulatory and technological change has made an exact
repeat of that terrible day impossible. We are still at risk, however, because fundamentally, that market
crash was a mass stampede set off through viral contagion.That kind of panic can certainly happen again.
I base this sobering conclusion on my own research. (I won a Nobel Memorial Prize in Economic
Sciences in 2013, partly for my work on the market impact of social psychology.) I sent out thousands of
questionnaires to investors within four days of the 1987 crash, motivated by the belief that we will never
understand such events unless we ask people for the reasons for their actions, and for the thoughts and
emotions associated with them.
From this perspective, I believe a rough analogy for that 1987 market collapse can be found in
another event — the panic of Aug. 28, 2016, at Los Angeles International Airport, when people believed
erroneously that they were in grave danger. False reports of gunfire at the airport — in an era in which
shootings in large crowds had already occurred — set some people running for the exits. Once the panic
began, others ran, too.
That is essentially what I found to have happened 30 years ago in the stock market. By late in the
afternoon of Oct. 19, the momentous nature of that day was already clear: The stock market had fallen more
than 20 percent. It was the biggest one-day drop, in percentage terms, in the annals of the modern American
market.
I realized at once that this was a once-in-a lifetime research opportunity. So I worked late that night
and the next, designing a questionnaire that would reveal investors’ true thinking.
Those were the days before widespread use of the internet, so I relied on paper and ink and oldfashioned snail mail. Within four days, I had mailed out 3,250 questionnaires to a broad range of individual
and institutional investors. The response rate was 33 percent, and the survey provided a wealth of
information.
My findings focused on psychological data and differed sharply from those of the official
explanations embodied in the report of the Brady Commission — the task force set up by President Ronald
Reagan and chaired by Nicholas F. Brady, who would go on to become Treasury secretary.
The commission pinned the crash on causes like the high merchandise trade deficit of that era, and
on a tax proposal that might have made some corporate takeovers less likely.
The report went on to say that the “initial decline ignited mechanical, priceinsensitive selling by a
number of institutions employing portfolio insurance strategies and a small number of mutual fund groups
reacting to redemptions.”
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Portfolio insurance, invented in the 1970s by Hayne Leland and Mark Rubinstein, two economists
from the University of California, Berkeley, is a phrase we don’t hear much anymore, but it received a lot of
the blame for Oct. 19, 1987.
Portfolio insurance was often described as a form of program trading: It would cause the automatic
selling of stock futures when prices fell and, indirectly, set off the selling of stocks themselves. That would
protect the seller but exacerbate the price decline.
The Brady Commission found that portfolio insurance accounted for substantial selling on Oct. 19,
but the commission could not know how much of this selling would have happened in a different form if
portfolio insurance had never been invented.
In fact, portfolio insurance was just a repackaged version of the age-old practice of selling when the
market started to fall. With hindsight, it’s clear that it was neither a breakthrough discovery nor the main
cause of the decline.

Ultimately, I believe we need to focus on the people who adopted the technology and who really
drove prices down, not on the computers.
Portfolio insurance had a major role in another sense, though: A narrative spread before Oct. 19 that
it was dangerous, and fear of portfolio insurance may have been more important than the program trading
itself.
On Oct. 12, for instance, The Wall Street Journal said portfolio insurance could start a “huge slide in
stock prices that feeds on itself” and could “put the market into a tailspin.” And on Saturday, Oct. 17, two
days before the crash, The New York Times said portfolio insurance could push “slides into scary falls.” Such
stories may have inclined many investors to think that other investors would sell if the market started to
head down, encouraging a cascade. In reality, my own survey showed, traditional stop-loss orders actually
were reported to have been used by twice as many institutional investors as the more trendy portfolio
insurance.
In that survey, I asked respondents to evaluate a list of news articles that appeared in the days
before the market collapse, and to add articles that were on their minds on that day.
I asked how important these were to “you personally,” as opposed to “how others thought about
them.” What is fascinating about their answers is what was missing from them: Nothing about market
fundamentals stood out as a justification for widespread selling or for staying out of the market instead of
buying on the dip. (Such purchases would have bolstered share prices.)
Furthermore, individual assessments of news articles bore little relation to whether people bought or
sold stocks that day.
Instead, it appears that a powerful narrative of impending market decline was already embedded in
many minds. Stock prices had dropped in the preceding week. And on the morning of Oct. 19, a graphic in
The Wall Street Journal explicitly compared prices from 1922 through 1929 with those from 1980 through
1987.
The declines that had already occurred in October 1987 looked a lot like those that had occurred just
before the October 1929 stock market crash. That graphic in the leading financial paper, along with an article
that accompanied it, raised the thought that today, yes, this very day could be the beginning of the end for
the stock market. It was one factor that contributed to a shift in mass psychology. As I’ve said in a previous
column, markets move when other investors believe they know what other investors are thinking.
In short, my survey indicated that Oct. 19, 1987, was a climax of disturbing narratives. It became a
day of fast reactions amid a mood of extreme crisis in which it seemed that no one knew what was going on
and that you had to trust your own gut feelings. Given the state of communications then, it is amazing how
quickly the panic spread. As my respondents told me on their questionnaires, most people learned of the
market plunge through direct word of mouth.
I first heard that the market was plummeting while lecturing to my morning class at Yale. A student in
the back of the room was listening to a miniature transistor radio with an earphone, and interrupted me to
tell us all about the market.
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Right after class, I walked to my broker’s office at Merrill Lynch in downtown New Haven, to assess
the mood there. My broker appeared harassed and busy, and had time enough only to say, “Don’t worry!”
He was right for long-term investors: The market began rising later that week, and in retrospect,
stock charts show that buy-and-hold investors did splendidly if they stuck to their strategies. But that’s easy
to say now.
Like the 2016 airport stampede, the 1987 stock market fall was a panic caused by fear and based on
rumors, not on real danger. In 1987, a powerful feedback loop from human to human — not computer to
computer — set the market spinning. Such feedback loops have been well documented in birds, mice, cats
and rhesus monkeys. And in 2007 the neuroscientists Andreas Olsson, Katherine I. Nearing and Elizabeth A.
Phelps described the neural mechanisms at work when fear spreads from human to human.
In response to the 1987 crash and the Brady Commission report, the New York Stock Exchange
instituted Rule 80B, a “circuit breaker” that, in its current amended form, shuts down trading for the day if

the Standard & Poor’s 500-stock index falls 20 percent from the previous close. That 20 percent threshold is
interesting: Regulators settled on a percentage decline just a trifle less than the one that occurred in 1987.
That choice may have been an unintentional homage to the power of narratives in that episode.
But 20 percent would still be a big drop. Many people believe that stock prices are already very high
— the Dow Jones industrial average crossed 23,000 this week — and if the right kinds of human interactions
build in a crescendo, we could have another monumental one-day decline. One-day market drops are not the
greatest danger, of course. The bear market that started during the financial crisis in 2007 was a far more
consequential downturn, and it took months to wend its way toward a market bottom in March 2009.
That should not be understood as a prediction that the market will have another great fall, however.
It is simply an acknowledgment that such events involve the human psyche on a mass scale. We should not
be surprised if they occur or even if, for a protracted period, the market remains remarkably calm. We are at
risk, but with luck, another perfect storm — like the one that struck on Oct. 19, 1987 — might not happen in
the next 30 years.

DISCLAIMER
O presente material é um breve resumo de cunho meramente informativo e genérico, não
configurando consultoria, oferta, solicitação de oferta, ou recomendação para a compra ou venda de
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Este material possui caráter informativo, não constitui material promocional e não foi produzido
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qualquer jurisdição. Os dados que aparecem nos gráficos referem-se ao passado, a rentabilidade obtida no
passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os preços e demais informações contidas neste
material são críveis e dignos de confiança na data de publicação do mesmo e foram obtidas de uma ou mais
das fontes que seguem: (i) fontes expressas ao lado da informação; (ii) preço de cotação no principal
mercado regulado do valor mobiliário em questão; (iii) fontes públicas confiáveis; ou (iv) base de dados da
PRAGMA.
Este material não pode ser reproduzido ou distribuído por qualquer outra pessoa, parcialmente ou
em sua totalidade, sem o prévio consentimento por escrito da PRAGMA. Informações adicionais acerca dos
instrumentos financeiros mencionados nesta apresentação estão disponíveis sob consulta.

