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No cenário político brasileiro, cabe
destacar a fala do Ministro da Casa Civil, Eliseu
Padilha, que afirmou que o PSDB não está mais no
governo Temer. Além disso, o governador de São
Paulo, Geraldo Alckmin, confirmou nesta semana
que os tucanos devem desembarcar do governo
assim que o mesmo assumir o comando do partido,
o que ficou evidente após a desistência de Marconi
Perillo e Tasso Jereissati da disputa pela
presidência do PSDB. O movimento vem com o
intuito de fortalecer o posicionamento de Alckmin
para as eleições de 2018 e unificar a legenda para
os processos eleitorais do próximo ano. Em meio a
esse cenário, parece cada vez mais certo que João
Dória busque um outro partido para disputar as
eleições presidenciais de 2018, ou se contente com
a disputa na esfera Estadual sob o curral eleitoral
de seu padrinho, Geraldo Alckmin. Além disso, foi
dominante a percepção nesta semana de que o
atual governo não conta com a base de votos
requerida para a aprovação da Reforma da
Previdência no Plenário da Câmara, respaldado por
comentários do atual presidente da Câmara,
Rodrigo Maia. O governo já cogita ativamente a
prorrogação da votação para fevereiro de 2018,
apesar de uma possível sinalização negativa
perante ao mercado financeiro de um recuo no
campo da principal reforma do ajuste fiscal. Foi
pertinente ainda no âmbito das eleições de 2018 a
declaração de Luciano Huck nesta segunda-feira,
de que não seria candidato à presidência no ano
que vem. Com relação ao campo econômico, vale
ressaltar do crescimento do PIB no 3° trimestre de
2017, que apresentou variação positiva de 0,10%,
e mais especificamente o aumento do
Investimento, que expandiu 1,60%.
Nos Estados Unidos, vale ressaltar o
andamento da Reforma Tributária, que se encontra
no Senado nesse momento, e de acordo com a
CNN, os republicanos estariam próximos de
aprová-la ainda hoje. Além disso, Powell sinalizou
que as condições econômicas dão suporte para
uma nova elevação de 25 pontos base na taxa
básica de juros do Fed, que deve seguir adiante
com sua política de aperto monetário. Nesse
sentido, foi relevante a revisão do crescimento do
PIB do 3° trimestre nos EUA a uma taxa anualizada
de 3,30%, acima do esperado pela mediana do
mercado. Ademais foi pertinente a indicação do
economista Marvin Goodfriend para o Board of

Governors do Fed; o recém indicado já foi professor
da Universidade de Carnegie Mellon e se opôs à
compra de MBSs no programa de QE realizado pela
instituição após a crise de 2008. Com relação à
política do país, foi noticiado nesta sexta-feira que
o Ex-conselheiro de Segurança de Trump e que o
assessorou no período de transição de governo se
declarou culpado por falso testemunho ao FBI.
Michael Flynn admitiu ter faltado com a verdade
com relação a contato com funcionários do
governo russo, e que havia entrado em contato
com um embaixador russo para evitar que o país
reagisse às novas sanções impostas por Barack
Obama ao país. Com relação aos indicadores
econômicos americanos, vale ressaltar o ISM
Manufacturing PMI para o mês de novembro, que
marcou 58.2 pontos, assim como o Core PCE (YoY)
para outubro, que registrou expansão de 1.4%.
Na Europa, vale destacar a notícia
divulgada pelo The Guardian, de que a União
Europeia estaria explorando a possibilidade da
inclusão de uma cláusula de punição, de modo a
permitir que Bruxelas imponham tarifas sobre o
Reino Unido caso o país busque vantagens
comerciais por meio da redução de políticas
regulatórias. Ainda com relação ao Brexit, foi
pertinente o fato de o presidente do Conselho
Europeu, Donald Tusk, ter afirmado que a Irlanda
terá a palavra final sobre o progresso das
negociações entre o Reino Unido e a Europa. Em
suas palavras: ”se a oferta do Reino Unido for
inaceitável para a Irlanda, ela também o será para
a UE” e “Por isso a chave para o futuro das
negociações do Brexit está, de certa forma, em
Dublin”. Além disso, foi pertinente o anúncio de
Martin Schulz, líder do SPD, de que teria fechado
um acordo com a União Democrática Cristã de
Merkel acerca da formação de uma nova “GrandeCoalizão”, e consequentemente de uma nova base
para o governo alemão. Com relação aos
indicadores econômicos europeus vale destacar o
Core CPI para a Zona do Euro, que marcou em
novembro (YoY) uma variação de 1.50% e a taxa de
desemprego alemã, que atingiu no mesmo período
5.60%.

Destaques de Conjuntura

A herança maldita e o potencial de crescimento no curto prazo (Celso Toledo 27/11/2017)
Doutor em economia pela USP, é diretor da LCA Consultores.
***
O ministro Meirelles está otimista. Segundo informações veiculadas recentemente na imprensa, ele
atribui chance elevada de uma surpresa favorável no crescimento de 2018 – atualmente, o consenso entre os
economistas é de expansão modesta, ao redor de 2,5%. Seu cenário é baseado na constatação de que existe
uma enorme capacidade produtiva não utilizada na economia. Bastaria ligar as máquinas e botar o pessoal
para trabalhar para crescer mais. Para ele, não será surpresa uma “virada histórica”, com crescimento de 4%
ou mais.
Faz sentido? Sim, mas há pegadinhas.
O potencial produtivo de uma economia é uma grandeza não observável diretamente e que, portanto,
precisa ser estimada. Os métodos variam em sofisticação e nenhum é isento de problemas, especialmente
quando a tarefa é saber o tamanho da ociosidade “em tempo real” – é trivial magnificar os ciclos com o correr
dos anos. Esse foi o tema de minha tese de doutoramento, defendida em um passado remoto. As coisas não
mudaram substancialmente desde então.
Feita a ressalva, é mais do que razoável supor que uma parte do terreno perdido com o “apagão” dos
últimos dois anos poderá ser recuperada sem grandes esforços. A forma mais rudimentar para se chegar a essa
conclusão é olhar para o mercado de trabalho. Cerca de 3,5 milhões de pessoas (!) foram empurradas para o
desemprego entre o final de 2014 e 2016. Um massacre desse tamanho em tão pouco tempo não pode
ser “estrutural”.
É verdade que uma parte não desprezível do contingente deve--se ao ajuste à realidade de setores que
foram artificialmente inflados pela política econômica – esses empregos não serão recuperados. A outra parte
é representada pelos que perderam o emprego em razão do ambiente de desconfiança produzido pelo
governo. Esse pessoal tende a arrumar trabalho mais facilmente na esteira da normalização das expectativas
– algo que já está ocorrendo.
O tamanho do “hiato do produto”, nome que se dá à diferença entre o PIB efetivo e o potencial, pode
ser também inferido indiretamente pela comparação do desempenho da economia brasileira com o de países
economicamente parecidos. É a melhor forma de isolar a influência do fim do “boom” das matérias primas,
que teve impacto negativo sobre os países exportadores e que serviu de desculpa pelos então formuladores
da política econômica para justificar o que de resto deveria ser o fruto de suas barbeiragens.
O gráfico abaixo compara a evolução do PIB por habitante brasileiro com a média dos países
exportadores de commodities – 36 nações segundo o Fórum Mundial. Até o final dos anos 70, a renda brasileira
convergiu à dos pares, sobretudo nos anos do “milagre”. A crise dos anos 80 afetou todo mundo e assinalou o
início de um período turbulento no Brasil, marcado por dificuldades do balanço de pagamentos e tentativas
fracassadas de estabilizar a inflação.
O gráfico mostra que, apesar das idas e vindas desse período, a renda brasileira seguiu de perto a de
nossos semelhantes. Após a flutuação cambial, em 1999, os desempenhos foram praticamente idênticos.
Surfamos de mãos dadas a onda favorável produzida pela inserção da China no mercado global;; sentimos
apenas uma “marolinha” durante a crise financeira e;; unidos, amargamos a desaceleração do crescimento
mundial a partir de 2011. O fato é que passamos quase 35 anos bem agarradinhos de modo que, em 2014, as
rendas eram quase idênticas.

A economia brasileira colapsou sozinha em 2015 e 2016, rompendo o padrão que sobreviveu por uma
geração. É claro que a abertura da “boca de jacaré” teve origem nos equívocos, desperdícios e rapinas
propiciados pelo intervencionismo estatizante do governo Dilma. Usando estimativas consensuais para o PIB
dos diversos países, nossa renda está hoje cerca de 10% abaixo do que deveria estar se tivéssemos conseguido
evitar os erros brutais cometidos nos últimos anos.
A ociosidade que abre espaço para um crescimento maior no ano que vem e que é mencionada pelo
ministro Meirelles para justificar seu otimismo é a parte reversível desse tombo relativo monumental de 10%.
É claro que uma parcela relevante não poderá ser recuperada, pois não dá para apagar os efeitos nocivos da
contabilidade criativa, dos créditos e subsídios mal aplicados, do voluntarismo na definição de preços--chave
e demais atrocidades.
Ainda assim, por maior que tenha sido o prejuízo permanente legado aos brasileiros, o fosso que se
abriu em relação a países economicamente semelhantes tem também um componente temporário, comum
em recessões “normais”, derivado do fato de que a economia é um sistema de vasos comunicantes – um
tropeço aqui gera um soluço lá e assim por diante. O espaço que pode ser recuperado no curto prazo refere-se a esta parte, bastando para isso a adoção consistente de políticas econômicas convencionais e um pouco
de paciência.
O melhor método para separar a herança maldita da ociosidade temporária é, a meu ver, a aplicação
de um “filtro” que leve em conta o dano dos últimos anos sem ignorar os progressos do passado mais distante.
No frigir dos ovos, o desenho desse filtro envolve um grau de arbitrariedade, mas a escolha não é 100%
independente da evidência disponível. Pelas minhas contas, o “hiato” atual está entre 4% e 5% – 4,4% só para
o leitor ficar com a impressão de que pratico uma ciência exata.
Meus companheiros da MCM e da LCA, com metodologias muito mais sofisticadas do que a minha,
chegam a hiatos, respectivamente, de 6% e 7%. Colegas de profissão falam em qualquer coisa entre 4% e 8%.
Misturando tudo, conjeturo salomonicamente que o buraco seja de 5%, ou, em outras palavras, que seja
possível reverter metade da devastação que nos foi presenteada.
A pegadinha é que o crescimento do ano que vem depende do tamanho do buraco e da velocidade em
que o hiato será fechado e não há uma lei da física que nos dê um parâmetro imutável para isso.
Implicitamente, o ministro entende que ela será mais rápida do que sugere o consenso. Tendo a concordar
com ele, como escrevi no início de setembro, mas isso não está ainda garantido, conforme a análise da semana
que vem. Não perca.
Fonte: Exame

Today’s Rational Exuberance (Anatole Kaletsky – 27/11/17)
Anatole Kaletsky is Chief Economist and Co-Chairman of Gavekal Dragonomics. A former columnist at the
Times of London, the International New York Times and the Financial Times, he is the author of Capitalism
4.0, The Birth of a New Economy, which anticipated many of the post-crisis transformations of the global
economy. His 1985 book, Costs of Default, became an influential primer for Latin American and Asian
governments negotiating debt defaults and restructurings with banks and the IMF.
***
With share prices around the world setting new records almost daily, it is tempting to ask whether
markets have entered a period of “irrational exuberance” and are heading for a fall. The answer is probably
no.
What many analysts still see as a temporary bubble, pumped up by artificial and unsustainable
monetary stimulus, is maturing into a structural expansion of economic activity, profits, and employment that
probably has many more years to run. There are at least four reasons for such optimism.
First and foremost, the world economy is firing on all cylinders, with the United States, Europe, and
China simultaneously experiencing robust economic growth for the first time since 2008. Eventually, these
simultaneous expansions will face the challenge of inflation and higher interest rates. But, given high
unemployment in Europe and spare capacity in China, plus the persistent deflationary pressures from
technology and global competition, the dangers of overheating are years away.
Without hard evidence of rapid inflation, central bankers will prefer to risk over-stimulating their
economies rather than prematurely tightening money. There is thus almost no chance of a quick return to
what used to be considered “normal” monetary conditions – for example, of US short-term interest rates rising
to their pre-crisis average of inflation plus roughly 2%.
Instead, very low interest rates will likely persist at least until the end of the decade. And that means
that current stock-market valuations, which imply prospective returns of 4% or 5% above inflation, are still
attractive.
A second reason for confidence is that the financial impact of zero interest rates and the vast expansion
of central bank money known as “quantitative easing” (QE) are now much better understood than they were
when introduced following the 2008 crisis. In the first few years of these unprecedented monetary-policy
experiments, investors reasonably feared that they would fail or cause even greater financial instability.
Monetary stimulus was often compared to an illegal performance drug, which would produce a brief rebound
in economic activity and asset prices, inevitably followed by a slump once the artificial stimulus was withdrawn
or even just reduced.
Many investors still believe the post-crisis recovery is doomed, because it was triggered by
unsustainable monetary policies. But this is no longer a reasonable view. The fact is that experimental
monetary policy has produced positive results. The US Federal Reserve, which pioneered the post-crisis
experiments with zero interest rates and QE, began to reduce its purchases of long-term securities at the
beginning of 2014, stopped QE completely later that year, and started raising interest rates in 2015 – all
without producing the “cold turkey” effects predicted by skeptics.
Instead of falling back into recession or secular stagnation, the US economy continued growing and
creating jobs as the stimulus was reduced and then stopped. And asset prices, far from collapsing, hit new
highs and accelerated upward from early 2013 onwards – exactly when the Fed started talking about
“tapering” QE.
The Fed’s policy experimentation points to a third reason for optimism. By demonstrating the success
of monetary stimulus, the US has provided a roadmap that other countries have followed, but with long and
variable lags. Japan started full-scale monetary stimulus in 2013, five years after the Fed. Europe lagged by
seven years, starting QE in March 2015. And in many emerging economies, monetary stimulus and economic
recovery only began this year. As a result, business cycles and monetary policy are less synchronized than in
any previous global expansion.
That is good news for investors. While the Fed is raising interest rates, Europe and Japan are planning
to keep theirs near zero at least until the end of the decade, which will moderate the negative effects of US

monetary tightening on asset markets around the world, while European unemployment and Asian
overcapacity will delay the upward pressure on prices normally created by a coordinated global expansion.
This suggests the fourth reason why the global bull market will continue. While US corporate profits,
which have been rising for seven years, have probably hit a ceiling, the cyclical upswing in profits outside the
US has only recently started and will create new investment opportunities. So, even if US investment conditions
become less favorable, Europe, Japan, and many emerging markets are now entering the sweet spot of their
investment cycles: profits are rising strongly, but interest rates remain very low.
All of these cyclical reasons for optimism are, of course, challenged by long-term structural anxieties.
Can low interest rates really compensate for rising debt burdens? Is productivity really falling, as implied by
most economic statics, or accelerating, as technological breakthroughs suggest? Are nationalism and
protectionism poised to overwhelm globalization and competition? Will inequality be narrowed by job creation
or widen further, causing political upheaval?
The list could go on and on. But these structural questions all have something in common: We will not
know the true answers for many years. One thing we can say with confidence, however, is that market
expectations about what may happen in the long term are strongly influenced by short-term cyclical conditions
that are visible today.
During recessions, investor opinion is dominated by long-term anxieties about debt burdens, aging,
and weak productivity growth, as has been true in the period since 2008. In economic upswings, psychology
shifts toward the benefits of low interest rates, leverage, and technological progress.
When this optimistic shift goes too far, asset valuations rise exponentially and the bull market reaches
a dangerous climax. Some speculative assets, such as cyber currencies, have already reached this point, and
shares in even the best public companies are bound to experience temporary setbacks if they run up too fast.
But for stock markets generally, valuations are not yet excessive, and investors are far from euphoric. So long
as such cautiousness continues, asset prices are more likely to rise than fall.
Fonte: Project Syndicate

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
qualquer investimento ou produto específico. Embora as informações e opiniões expressas neste documento
tenham sido obtidas de fontes confiáveis e de boa fé, nenhuma declaração ou garantia, expressa ou
implícita, é feita a respeito da exatidão, fidelidade e/ou totalidade das informações. Todas as informações,
opiniões e valores indicados estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. Este material não deve ser divulgado
ou utilizado por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde esta divulgação ou uso
seja contrário as leis ou regulamentos vigentes ou em que o ofertante ou solicitante não esteja qualificado a
agir, ou para qualquer pessoa cuja jurisdição possa considerar ilegal a divulgação de informações, serviços ou
produtos contidos neste material.
Este material foi preparado pela Pragma Patrimônio para ser utilizado no seu processo de
investimento. Nada neste material constitui indicação de que a estratégia de investimento ou
recomendações aqui citadas são adequadas ao perfil do destinatário ou apropriadas as circunstâncias
individuais do destinatário e tampouco constituem uma recomendação pessoal.
Este material possui caráter informativo, não constitui material promocional e não foi produzido
como uma solicitação de compra ou venda de qualquer ativo ou instrumentos financeiros relacionados em
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.

