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• Dilma I: “governo ruim”, centralizador e diagnóstico errado
• Dilma II: “governo fraco”, falta de governança e instabilidade política
• Conflitos internos na base aliada seguem sem resolução, mesmo depois da

reforma ministerial
• Cenário de impeachment perdeu força, mas segue com probabilidade

relevante. Comportamento do PMDB é variável chave

Cenário	Político

Figura:	Correio	Braziliense



Fonte:	Datafolha

• Atual patamar de popularidade de Dilma é semelhante ao pior momento
dos governos Collor e FHC.

Popularidade



• Atualmente há um cenário de baixa confiança, o que limita a reação no curto
prazo. Desta forma, desafio é recuperar a confiança dos agentes

• Aperto fiscal e monetário são aspectos limitantes ao desempenho deste ano.
Porém, impactos da operação Lava Jato sobre investimentos é o principal fator
para levar PIB para o campo negativo

• 2016 deve mostrar nova retração da economia. Brasil não tem 2 anos de queda
do PIB desde a crise global de 1930

• Recuperação deve ocorrer a partir de 2017

Fonte: IBGE	e	FGV	(Projeções:	4E	Consultoria)

PIB



• Superciclo do consumo da última década acabou. País está em processo de
ajuste macroeconômico, com correção de desequilíbrios acumulados
• Inflação elevada, desvalorização cambial, deterioração do mercado de trabalho e
esfriamento do crédito são os principais aspectos por trás da piora do consumo
• E quadro não deve mudar significativamente em 2016. Início da recuperação da
economia vem sobretudo do setor externo, com mais exportações e menos
importações
• Em 2017 consumo deve mostrar recuperação importante, após dois anos de forte
contração

Fonte: IBGE	(Projeções:	4E	Consultoria)
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• Inflação de 2015 está muito pressionada pelo realinhamento de preços
administrados, principalmente pela energia elétrica (quase 60% no ano)

• Até outubro, inflação acumulou 8,53%, tendo alta de 16,18% nos preços
administrados

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

• Para 2016, expectativa é de desaceleração importante do IPCA, embora ainda
acima do teto da meta. Câmbio deve limitar queda da inflação

Fonte: IBGE	(Projeções:	4E	Consultoria)

Inflação



• Banco Central teve postura mais firme do que o esperado. De outubro de 2014 a
julho de 2015 taxa Selic subiu 325 bps, para 14,25%

• Discurso firme do BC, que insistia no objetivo de levar inflação ao centro da meta em
2016, e resistência do IPCA em patamar elevado, foramas razões do aumento

• Alta em julho foi a última, Selic deve ficar estável por alguns meses. Próximo
movimento deve ser de queda, no segundo semestre de 2016

• Discurso do Banco Central passou a ser de convergênciamais longa, em 2017.
• Juros reais subiram somente agora. Até então, inflação subiu mais que a Selic

Fonte:Banco	Central	(Projeções:	4E	Consultoria)
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• Governo revisou meta do primário de 2015 para déficit de cerca de 0,8% do PIB.
Desempenho muito fraco das receitas e rigidez de despesas, com demora para a
aprovação algumas medidas pelo congresso, justificaram o ajuste. Considerando o
pagamento de parte das pedaladas de 2014, déficit deve chegar a -1,4% do PIB no ano
• Para 2016 meta foi revisada duas vezes. Primeiro para 0,7% e em seguida para um
déficit de -0,34%. Agora governo volta a falar de superávit contando com volta da CPMF
• Mesmo voltando as metas positivas de superávit em 2017 e 2018, nível de
endividamentovai continuar emelevação.Pais precisa de reformas estruturais
• Esta dinâmica de elevação da dívida é que levou a perda do grau de investimento

Fonte:Banco	Central	(Projeções:	4E	Consultoria)

Política	Fiscal



Taxa	de	câmbio
• Taxa de câmbio tem exibido correção de preço e volatilidade elevada, em virtude
de aspectos externos (início da alta de juros nos EUA, turbulências na China e
redução dos preços das commodities) e internos (problemas políticos e fiscal).
• Estes fatores devem manter volatilidade alta nos próximos meses. Além disso,
redução da posição de swaps cambiais e quadro político confuso impõem piso.
• Perda do grau de investimento por uma segunda agência vai trazer depreciação
adicional, mas maior parte da perda do Real já ocorreu.

Fonte:Banco	Central	e	Bloomberg (Projeções:	4E	consultoria)
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• Crise econômica trouxe queda de demanda pelo usuário de negócios. Por outro
lado, usuário de turismo tem aumento de demanda por hotelaria doméstica dado o
encarecimento de viagens ao exterior. Efeito líquido é negativo, sobretudo para a
hotelaria de rede, estabelecida em grandes cidades.
• Setor tem baixa sensibilidade a preço, tanto na oferta quanto na demanda do
usuário de negócios. Por conta disso, reduções drásticas de preço por conta da
baixa ocupação acabam gerando forte redução de receita. Para o setor, o ideal neste
momento de redução de demanda seria manter as margens operacionais.
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• Análise	Macroeconômica
• Palestras,	Reuniões	e	Conference Calls
• Cenários	Customizados
• Simulações	DSGE
• Estimação	de	Demanda
• Confecção	e	Análise	de	Indicadores	Customizados
• Planejamento	Estratégico
• Soluções	Financeiras	e	Gestão	de	Caixa
• M&A,	Valuation e	Estruturação	Financeira
• Antitruste,	Regulação	e	Contencioso
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