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Nota da Reunião de 26 de fevereiro de 2015 

 
PANORAMA DA ECONOMIA BRASILEIRA 

EM 2015 E AS REPERCUSSÕES NO REAL ESTATE 
 
 

 

Introdução 

 

A reunião contou com a presença do economista-chefe do banco Santander Brasil, 
Maurício Molan, que fez uma apresentação sobre as perspectivas macroeconômicas 
para o País, seguida de debate entre os membros do Comitê de Mercado do 
NRE/POLI-USP.  Os principais pontos abordados foram: o cenário externo, as 
commodities e o câmbio; os ajustes em andamento na economia brasileira e a 
necessidade de ajustes complementares; as projeções econômicas para 2015 e 2016; o 
risco de perda do grau de investimento; e os desdobramentos Operação Lava Jato, com 
respeito aos reflexos na economia e nos negócios. 

A conjuntura está mais desafiadora para o País devido a fatores internos como inflação 
elevada, desequilíbrio fiscal e restrições na oferta, além da queda no preço das 
commodities. A pressão atual é, portanto, formada essencialmente por problemas 
decorrentes da condução da política econômica pelo governo federal ao longo dos 
últimos anos e não pelo resultado de uma "tempestade perfeita", composta por fatores 
exógenos, que fogem do controle do Estado.  Isso explica a crise de confiança no 
Brasil, ressaltando a necessidade de ajustes nos fundamentos econômicos do País. 

 

Ambiente externo 

 

Primordialmente, é importante observar que a China e outros países emergentes estão 
passando por uma desaceleração no ritmo de crescimento econômico.  O Produto 
Interno Bruto (PIB) dos países emergentes teve alta média anual de 4,6% no biênio 
2013-2014, enquanto a projeção para 2015-2016 é de 4,2%, seguindo as estimativas do 
Santander. 

Tal desaceleração tem provocado queda no preço das commodities e deterioração das 
contas externas do Brasil, que é grande exportador de insumos básicos, como minério 
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de ferro, soja e carne. A perda de fôlego das exportações brasileiras resulta em menor 
entrada de dólares no País, com consequente valorização da moeda norte-americana 
frente ao real. Como não há sinais de reversão do cenário externo no curto prazo, a 
tendência é que a conjuntura interna de desvalorização do real se aprofunde. 

Por outro lado, o crescimento médio anual do PIB global deve permanecer estável em 
3,3% no período 2015-2016, puxado pela recuperação dos países com economias mais 
avançadas. Nestes países, a taxa de expansão deve saltar de 1,6% em 2013-2014 para 
2,3% em 2015-2016. 

 

 
Fonte: FMI   *Estimativas: Santander Brasil 

 
 

Essa recuperação contribuirá para reforçar o fluxo de capitais na forma de 
investimentos estrangeiros diretos e empréstimos, beneficiando países que ofereçam 
oportunidades de retorno atraentes, como pode ser o caso dos países em 
desenvolvimento. 

Essas condições de liquidez deverão seguir favoráveis ao longo de 2015, conforme 
aponta o gráfico seguinte. No entanto, as ofertas de recursos para os emergentes 
tendem a diminuir à medida em que ocorram elevações nas taxas de juros nos Estados 
Unidos, o que tornará o seu ambiente de investimentos mais atraente.  
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Fonte e estimativas: Institute of International Finance 

 
 

Ambiente interno e ajustes 

 

Internamente, a conjuntura brasileira está pressionada pelo aumento da dívida pública 
bruta, que segue em trajetória de alta desde 2009, e pelo desequilíbrio fiscal resultante 
do ciclo de concessão excessiva de subsídios e benefícios sociais, perda de receita com 
desonerações e expansão de gastos da máquina pública, dentre outros fatores. 

Esse cenário tornou significativa a possibilidade de o País perder a sua atual nota de 
crédito e ser rebaixado de grau de investimento para grau especulativo pelas agências 
internacionais de classificação de risco. 

Para afastar a possibilidade de rebaixamento da nota brasileira, é preciso corrigir os 
fundamentos da economia nacional. O governo federal sinaliza que entende a 
gravidade da situação e aparenta estar buscando fazer ajustes. O primeiro deles foi a 
divulgação da meta de superávit primário de 1,2% do PIB em 2015, revertendo 
situação de déficit verificada em 2014. 
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Fonte: Banco Central do Brasil 

 
 

As medidas para alcançar os ajustes, anunciadas até fevereiro, aparentam ser 
insuficientes para garantir a readequação efetiva da economia brasileira. Seguindo a 
exposição apresentada na reunião do Comitê, avalia-se que é preciso adotar um 
conjunto de medidas mais profundo e assertivo, que envolve: 

 Estancar o crescimento da dívida pública bruta, pressionada pelos gastos 
excessivos do governo federal. A estabilização da dívida requer um superávit primário 
superior a 2,0% do PIB, de acordo com os cálculos apresentados na exposição; 

 Redução das transferências de recursos do Tesouro Nacional para dar suporte a 
políticas expansionistas do crédito pelos bancos públicos; 

 Corte dos subsídios, como no caso dos combustíveis e da energia elétrica, com o 
objetivo de ancorar as expectativas de inflação para poder baixar as taxas de juros 
futuramente. Vale lembrar que, ao longo dos últimos anos, o governo federal adotou 
a política de segurar os aumentos nos preços desses itens com o objetivo de conter a 
inflação. A estratégia se mostrou ineficaz, pois o mercado passou a contar com um 
ajuste futuro nos preços desses itens administrados, culminando em projeções elevadas 
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para a inflação e juros; 

 Corte de gastos e investimentos, como sendo outro fator apontado como 
necessário para o reequilíbrio fiscal, o que pode resultar em aprofundamento dos 
impactos sobre benefícios trabalhistas e até programas sociais. Entre o fim de 2014 e 
os primeiros meses de 2015, houve atraso nos repasses para o Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) e atraso no pagamento de construtoras que atuam no Minha Casa 
Minha Vida. Diante da meta anunciada de superávit fiscal em 2015, é possível que esses 
represamentos e cortes aumentem, mesmo que atualmente o governo refute essa 
alternativa; 

 Fim da "contabilidade criativa" para cálculo do superávit e maior transparência nas 
contas do governo federal. 

 

Investimentos e a Petrobrás 

 

O cenário de turbulências da economia brasileira é agravado pela redução dos 
investimentos da Petrobras. A companhia tem sofrido com a queda no preço do 
petróleo no mercado internacional, situação que, se não for revertida, pode inviabilizar 
a exploração da camada pré-sal. 

Além disso, a Operação Lava Jato, que investiga possíveis irregularidades na gestão da 
estatal e o favorecimento de grupos econômicos e partidos políticos, tende a represar 
novos investimentos da companhia. Os reflexos na conta de investimento podem ser 
vistos no gráfico seguinte. 

A consequência desse cenário será uma redução importante na formação bruta de 
capital fixo, uma vez que a Petrobras tem participação relevante no volume de 
investimentos do País. Além disso, a paralisação provavelmente se estenderá por toda 
a cadeia de fornecedores do setor de óleo e gás, que tem a Petrobras como principal 
cliente. 

O resultado da deterioração da atividade da indústria petroquímica será mais visível no 
Rio de Janeiro, onde esse setor se destaca na composição do PIB. Com isso, o Estado 
pode ser considerado um termômetro dos impactos que estão por vir para a economia 
nacional. 
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Fonte: Petrobras 

 
 

 

Perspectivas para os indicadores econômicos 

 

A iminência do rebaixamento da nota de crédito soberano do País pode ser observada 
interpretando-se os dados do gráfico seguinte. Nesta imagem, é possível verificar que 
o investidor estrangeiro já trata o Brasil como grau especulativo. O Risco País (medido 
pelo prêmio do Credit Default Swap, CDS) do Brasil já está acima de outros países que 
não têm o grau de investimento. Ou seja, investidores estrangeiros já precificaram um 
possível rebaixamento da nota brasileira. 
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Fonte: Moody's, S&P e Bloomberg 

 
 

Embora necessários, os ajustes apontam para um cenário contracionista da economia 
em 2015, com perspectiva de queda do PIB, alta da inflação e dos juros, além de 
valorização do dólar, conforme as projeções do Santander no cenário do quadro 
seguinte. 

 

 
Fonte: Boston Consulting Group e Banco Mundial  
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Para 2016, há perspectiva de recuperação do PIB e queda da inflação e dos juros como 
resultado da adoção das políticas de ajustes ao longo de 2015. Não estão previstos 
fatores internos ou externos que possam acelerar a inflexão do quadro econômico 
nacional. 

É preciso ponderar que o ano começou carregado de incertezas que podem provocar 
revisões consideráveis nas projeções dos indicadores econômicos agora traçadas. Até 
o fim de fevereiro ainda não estava clara qual seria a dimensão de possíveis 
racionamentos para conter a crise de água e energia em vários Estados. Também era 
impossível calcular os desdobramentos da Operação Lava Jato e seu potencial de 
contaminação sobre o quadro econômico e político. 

Esses fatores também minam o nível de confiança de investidores e consumidores. 
No caso do mercado de real estate, isso se traduz em postergação das 
transações - genericamente, ocorre um freio de demanda. 

Por outro lado, também é preciso ponderar que há fatores que se mantiveram positivos, 
sustentando eventuais oportunidades de investimentos no País. Por exemplo: 

 O mercado consumidor interno é enorme, favorecido pela ascensão e 
consolidação da classe média. O consumo anual das famílias brasileiras, medido pelo 
gasto em dólares, é o sétimo maior do mundo; 

 O chamado "bônus demográfico", caracterizado pelo forte crescimento da 
população adulta, principalmente entre 24 e 34 anos, aumenta a demanda do mercado 
residencial, impulsionada também pelo alto número de casamentos, divórcios e 
famílias que pagam aluguel; 

 O nível de desemprego segue baixo. Mesmo que a retração da economia provoque 
um saldo líquido de demissões, o desemprego deverá continuar abaixo dos 10%, 
segundo estimativas apresentadas na reunião; 

 Inadimplência do crédito imobiliário é inferior a outras modalidades, tais como o 
cheque especial, financiamento de veículos e o crédito pessoal. Permaneceu estável em 
2014 - em torno de 1,6%, segundo dados da Abecip e do Banco Central. 

 O mercado financeiro é desenvolvido e há possibilidade de expansão do crédito 
no longo prazo, assim como oferta de novos produtos; 

 O País figura entre os cinco principais destinos de investimentos estrangeiros 
diretos. 
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Conclusões 

 

 A conjuntura é desafiadora para o País por causa do desequilíbrio fiscal, da inflação 
elevada e das restrições na oferta, além da queda nos preços das commodities no 
mercado internacional; 

 Os ajustes em andamento e outros que estão por vir são necessários para readequar 
os fundamentos da economia e recuperar o nível de confiança. O efeito inicial dos 
ajustes será de contração dos indicadores econômicos em 2015. Pelas previsões 
apresentadas na reunião, o PIB deve cair 0,9% neste ano; 

 Já em 2016, após o reequilíbrio das contas públicas, é possível ocorrer recuperação 
e alta de 1,3% do PIB.  É possível, inclusive, que ocorram reduções nas taxas de juros 
caso as expectativas para a inflação sejam devidamente ancoradas.  Tal expectativa não 
é unânime entre os membros do Comitê de Mercado do NRE/POLI-USP, porque alguns 
a consideram como uma perspectiva otimista; 

 O nível de confiança tende a subir na mesma proporção da eficiência das medidas 
de ajustes por parte do governo federal; 

 A instabilidade política constitui fator de alto risco, de impacto de difícil 
mensuração. Caso haja aceitação e/ou legitimidade das decorrências jurídicas e 
políticas da Operação Lava Jato, a turbulência e os consequentes impactos nos negócios 
tendem a arrefecer de forma mais rápida. Caso contrário, a fragilidade da economia 
pode ser agravada, com consequências cuja previsibilidade ainda é muito vaga. 

 Não há fundamentos para traçar uma expectativa clara para o comportamento dos 
diversos segmentos do real estate em 2015, a menos de uma visão panorâmica de que 
o ano é de retração de demanda e de compressão da oferta.  No mercado residencial 
devemos verificar uma redução expressiva nos lançamentos, com as empresas 
concentradas na venda dos estoques dos empreendimentos em andamento e nos 
segmentos de investimento para renda deverá ocorrer uma trava de novos negócios, 
até com eventual retardo na conclusão das obras em andamento. 

 Será possível fazer uma leitura mais cuidadosa das oportunidades e riscos do 
mercado já na metade deste primeiro semestre, tendo em vista as propostas de arranjo 
da economia que o Governo Federal deverá levar ao Congresso e de como as medidas 
serão consolidadas após o debate político.  Infusão de confiança na sociedade para 
melhorar a conformação da demanda, provavelmente só se verificará depois de que a 
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economia se acomode como fruto das pressões das medidas que virão a ser 
implementadas e da confiabilidade que seja transmitida pelos gestores. 

 O comitê de mercado, para a próxima reunião de maio-15, promoverá entre seus 
membros uma avaliação em rotina SWOT de quatro segmentos do mercado de real 
estate, residencial, investimentos para renda, construção civil (custos, produtividade e 
entraves) e crédito para produção e comercialização.  É provável que naquele 
momento já seja possível traçar um cenário para 2015, com projeção para pelo menos 
dois anos seguintes (o longo ciclo dos empreendimentos), no sentido de compreender: 
i. as forças de cada segmento, ii. suas fraquezas, iii. oportunidades e iv. desafios. 

 

São membros do Comitê de Mercado do NRE-Poli: Alessandro Olzon Vedrossi, 
Alex Kenya Abiko, Carlos Terepins, Cláudio Bruni, Claudio Tavares de Alencar, 
Daniel Citron, Eliane Monetti, Eric Cozza, Fernando Bontorim Amato, João da Rocha 
Lima Jr., José Roberto Machado, José Romeu Ferraz Neto, Marcelo Vespoli Takaoka, 
Mario Rocha Neto, Pedro Cortez, Roberto Aflalo Filho, Roberto Sampaio e Walter 
Luiz Teixeira,  

sendo esta Nota firmada por: Alessandro Olzon Vedrossi, Alex Kenya Abiko, 
Carlos Terepins, Cláudio Bruni, Claudio Tavares de Alencar, Daniel Citron, Eliane 
Monetti, Eric Cozza, Fernando Bontorim Amato, João da Rocha Lima Jr., José 
Roberto Machado, José Romeu Ferraz Neto, Marcelo Vespoli Takaoka, Mario Rocha 
Neto, Pedro Cortez, Roberto Aflalo Filho, Roberto Sampaio e Walter Luiz Teixeira, 
tendo sido redigida por Circe Bonatelli, que secretariou a reunião. 

 


