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CENÁRIO MACRO – Doméstico  
 

Atividade e Inflação 
 
O resultado do PIB do segundo trimestre foi positivo. De acordo com o IBGE, o PIB brasileiro cresceu 0,4% no segundo 
trimestre de 2019, após mostrar contração de 0,1% nos primeiros três meses do ano. Mais importante que o número em 
si, a abertura do dado foi favorável com contribuições positivas do Consumo das Famílias e Investimento, que foi puxado 
principalmente pela construção civil. A leitura favorável do PIB do segundo trimestre trouxe alívio por afastar o risco de 
recessão técnica e evitar novas revisões baixistas para o crescimento do ano. 
 
A moderada melhora da atividade no segundo trimestre não é suficiente para estancar as preocupações com o ritmo de 
crescimento de 2020. Afinal, o moderado avanço reforça o quadro de recuperação muito lenta da economia e indica que a 
retomada é frágil e suscetível a choques externos, como o menor crescimento global, queda dos preços das commodities 
e, principalmente, deterioração do cenário macroeconômico da Argentina.  
 

Política Monetária 
 
A rápida depreciação da taxa de câmbio desencadeou debates sobre a repercussão negativa da desvalorização sobre as 
projeções de inflação e, consequentemente, se poderia limitar o ciclo de corte da taxa de juros. Ainda, a rápida 
desvalorização do real encorajou mudanças na atuação do Banco Central no mercado de câmbio. Com o intuito de atender 
ao aumento da demanda por liquidez sem intervir diretamente no valor do dólar contra o real, o Banco Central anunciou 
em agosto atuação no mercado de câmbio por meio de oferta simultânea de dólar à vista e de contratos de swap reverso.  
 
A inflação corrente baixa, medidas de núcleos de inflação em patamares próximos ou abaixo do limite inferior da meta para 
a inflação, expectativa para o IPCA dos próximos anos ancorada e, principalmente, recuperação muito lenta da atividade 
com alta ociosidade, indicam que o repasse cambial será baixo e não colocará em xeque o cumprimento da meta de inflação 
do ano que vem mesmo em um cenário no qual a taxa de juros atinja 5,25%. 
 

Fluxo de Capital 
 
Em maio, as transações correntes mostraram superávit de US$ 729 milhões. Como porcentual do PIB, o déficit em conta 
corrente acumulado em 12 meses avançou de 0,55% para 0,65%. Os passivos de investimentos em carteira registraram 
saídas líquidas de US$ 6,4 bilhões enquanto o investimento direto no país registrou entrada de US$ 3,0 bilhões. 
 
Com aumento das incertezas políticas e a melhora gradual da economia colocada em xeque, o ingresso de capital 
estrangeiro pode tornar-se mais escasso. O IDP no entanto, deve continuar financiando com folga o déficit em transações 
correntes. 
 

Político 
 
Em relação à agenda de reformas do governo, a tramitação da Reforma da Previdência evoluiu de maneira favorável. Em 
agosto, o relator da reforma na CCJ do Senado, Tasso Jereissati, entregou seu parecer à comissão. Apesar de relatório com 
uma série de mudanças em relação ao aprovado na Câmara, a expectativa de que grande parte destas mudanças seja 
votada em uma PEC paralela não inviabiliza o cronograma do governo de aprovar a reforma até o final de outubro.  
 
Mesmo antes da aprovação total da Reforma da Previdência no Congresso Nacional, a votação da PEC na Câmara e avanço 
da matéria no Senado, já permite destravar o restante da ambiciosa agenda de reformas da equipe econômica. Na agenda 
de reformas, o governo conseguiu apoio suficiente para votar a Medida Provisória da Liberdade Econômica e, em breve, 
deve divulgar sua proposta de reforma tributária. Por último, a equipe econômica anunciou uma lista de 17 empresas que 
pretende privatizar ainda neste ano. 
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CENÁRIO MACRO – Internacional 
 

Crescimento Global 
 

O mês de agosto também foi marcado pela desaceleração da atividade econômica global, reflexo do esgotamento do atual 
ciclo de crescimento e das incertezas geradas por conflitos de natureza política e econômica. Números mais fracos de 
atividade foram divulgados na Zona do Euro e China, seguindo a tendência dos últimos meses. Estados Unidos aderiu à 
desaceleração com números alarmantes do setor manufatureiro.  
 
A atividade econômica global deve mostrar moderação a medida que atinge o pico do ciclo de crescimento e é impactada 
negativamente pelas incertezas geradas pela guerra comercial. Enquanto o fim do ciclo de crescimento e fatores 
idiossincráticos devem contribuir para aumentar a volatilidade, as autoridades monetárias devem manter flexibilidade no 
discurso para atenuar esse movimento. 
 

Atividade e Inflação – EUA 
 
Nos Estados Unidos, o ISM recuou pela quinta leitura consecutiva e pela primeira vez desde agosto de 2016 caiu abaixo dos 
50 pontos, esse nível indica contração no setor manufatureiro. O indicador, considerado um dos principais termômetros da 
economia norte-americana, evidencia a desaceleração da economia dos Estados Unidos e aumenta os temores de recessão.  
 
A medida em que os incentivos fiscais não conseguem gerar ganhos de produtividade, o crescimento nos Estados Unidos 
deve começar a mostrar sinais de moderação para ritmo em linha com o PIB potencial.  

 

Política Monetária – EUA 
 

Ao longo do mês agosto não houve reunião de política monetária nos Estados Unidos. No entanto, em diversas 
oportunidades os membros do FED mostraram relutância em chancelar a expectativa do mercado de ciclo de afrouxamento 
monetário mais agressivo.  
 
Com a perspectiva de desaceleração gradual da atividade econômica nos Estados Unidos e o aumento das incertezas em 
relação ao crescimento global, o mercado já precifica um longo ciclo de cortes da taxa de juros. Apesar de sinalizar para o 
mercado que um ciclo extenso de reduções é improvável, o Fed pode ser forçado a seguir cortando os juros se a economia 
norte-americana perder tração, impactada negativamente pelo alto nível de incerteza presente na atual conjuntura. 
 

Atividade e Inflação – Zona do Euro 
 
Na Zona do Euro, o destaque foi a divulgação do PIB do segundo trimestre na Alemanha, que apresentou contração no 
segundo trimestre e sinalizou a possibilidade de recessão ainda em 2019. No final do mês, a divulgação do PMI de agosto 
mostrou melhora marginal, mas com o indicador próximo do menor nível dos últimos sete anos e ainda em território 
contracionista. 
 
Apesar de a política monetária acomodatícia e o mercado de trabalho em recuperação fornecerem suporte para retomada 
da atividade e da inflação da Zona do Euro, a desaceleração do crescimento global e o aperto das condições financeiras 
adicionam riscos para a recuperação da região.  
 

Política Monetária – Zona do Euro 
 
Na reunião de política monetária de julho, apesar de ter deliberado pela manutenção das taxas de juros no patamar atual, 
Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu, sinalizou de forma clara a intenção de afrouxar as condições 
monetárias nas próximas reuniões. 
 
Com as incertezas associadas ao cenário de crescimento global e aumento dos riscos negativos para a atividade econômica 
local, o ECB deverá manter postura e discurso acomodatício no que toca a condução da política monetária, de maneira a 
impulsionar a retomada econômica na Zona do Euro. 
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China 
 
Na China, o PMI mostrou novo recuo em agosto e permaneceu abaixo do nível que sinaliza retração da atividade 
manufatureira. A produção industrial, as vendas no varejo e o investimento em ativos fixos, mostraram desaceleração e 
sugeriram continuidade do processo de moderação do crescimento chinês. 
 
Apesar de as medidas introduzidas pelo governo chinês no começo de 2019 evitarem uma desaceleração abrupta da 
economia, o ambiente ainda incerto gerado pela guerra comercial e a desaceleração do crescimento global tornam negativo 
o balanço de riscos para o crescimento chinês nos próximos trimestres.  
 

DESTAQUES 
 
As taxas de juros futuras nominais subiram em agosto. De acordo com a curva no mercado futuro, o vencimento julho/21 
encerrou o mês em 5,84% a.a., o vencimento janeiro/23 fechou em 6,58% e para janeiro/25 o fechamento foi 7,11%. Sendo 
as altas de 0,15% a.a, 0,23% e 0,21%, respectivamente. 
 
Os fatores que movimentaram o mercado vieram do exterior, cujo ambiente foi de saída de recursos de países emergentes. 
A escalada do Trade War, que adicionou maior insegurança em relação ao desempenho do crescimento global e o colapso 
da Argentina foram motivos suficientes para pressionar as taxas de câmbio de países emergentes e consequentemente 
adicionar prêmio na curva de juros brasileira. 
 
No front doméstico, continua o cenário benigno para inflação, mas o cenário de crescimento menor do PIB está se 
confirmando.  
 

BOLSA 
 
O principal destaque positivo no mês foi a posição em Hapvida, que apresentou bons resultados para o segundo trimestre 
do ano. O crescimento de 6,0% y/y na base de benefícios de saúde somado ao aumento de 8,5% no ticket médio resultou 
em uma receita líquida de R$ 1,3 bilhão (+14,9% y/y). Além disso a companhia mostrou uma melhora de 110 bps no índice 
de sinistralidade, mesmo sendo impactada pela abertura de novas unidades, refletindo a boa gestão operacional de sua 
estrutura assistencial verticalizada. O EBTIDA totalizou R$ 268 milhões (+28,2%) e o lucro líquido, R$ 227, milhões (+5,14%). 
 
Outro destaque positivo foi a posição em B3, que continua a se beneficiar do cenário de juros mais baixos e da intensa 
atividade da oferta de ações e de dívida no mercado local. Após fortes resultados para o 2T19, os dados operacionais de 
julho mostraram resiliência, suportados pelo aumento do número de investidores de ativos e um giro de mercado mais 
alto. No segmento de ações o volume financeiro médio diário (ADTV) alcançou R$ 16,7 milhões (+77,5% y/y) enquanto em 
derivativos o volume médio diário (ADV) ficou em 5,6 milhões de contratos (+118,7% y/y).  
 
Fonte: Claritas Administração de Recursos Ltda.* 
 
* Este documento não constitui uma oferta de serviço, tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo de seu 
destinatário. As informações contidas neste documento são confidenciais e não devem ser divulgadas a terceiros sem o 
prévio e expresso consentimento da Claritas
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