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CENÁRIO MACRO – Doméstico  
 
Atividade e Inflação 
 
Em relação à atividade econômica, depois do resultado do PIB do terceiro trimestre surpreender positivamente, os 
primeiros indicadores do quarto trimestre confirmam que a economia está ganhando tração e trazem confiança na 
trajetória de aceleração do crescimento nos próximos trimestres. Em outubro, observou-se melhora difusa da economia e 
as primeiras notícias de novembro e dezembro são animadoras, com impulso da Black Friday, melhora no mercado de 
trabalho e elevação dos índices de confiança. 
 
O novo afrouxamento das condições financeiras deve continuar beneficiando o crédito e o impacto do saque das contas 
do FGTS deve impulsionar o PIB no quarto trimestre. O otimismo com o consumo, porém, fica restrito para as 
perspectivas de curto prazo do crescimento econômico. A continuidade do crescimento econômico segue dependente de 
reduções da taxa de desemprego, da redução do índice de certeza e da melhora dos índices de confiança da indústria. 
 
Política Monetária 
 
Apesar dos choques registrados no final de 2019 e da aceleração do crescimento econômico, a dinâmica inflacionária, por 
ora, segue bem controlada, com a inflação anual abaixo da meta em 2019 e expectativas bem comportadas para 2020. 
Neste cenário, sem surpresas, o Banco Central reduziu em mais 0,5 p.p. a taxa Selic, para 4,5% a.a., na reunião de dezembro. 
 
Em relação aos próximos passos, o comunicado do Banco Central indicou cautela na condução da política monetária. Apesar 
de as projeções de inflação de 2020 do Copom continuarem em nível inferior à meta de inflação, o Banco Central enfatizou 
o atual grau de estímulo monetário, que atua com defasagens sobre a economia, em um contexto de transformações na 
intermediação financeira e não se comprometeu com eventuais ajustes adicionais da Selic, deixando as futuras decisões 
dependentes dos dados de atividade e expectativas de inflação. 
 
Político 
 
O cenário econômico doméstico favorável, com aceleração do crescimento, melhora gradual do mercado de trabalho, 
inflação bem-comportada e taxa de juros no menor patamar histórico, já traz benefícios políticos ao governo, com a 
pesquisa Datafolha indicando maior aprovação da equipe econômica e menor reprovação ao governo Bolsonaro. 
 
No espectro de reformas, apesar de em dezembro poucas matérias de relevância econômica terem sido aprovadas, as 
perspectivas de que reformas serão votadas no ano que vem seguem favoráveis. Além da expectativa de conclusão da 
votação do novo marco legal do saneamento, o governo espera votar a PEC emergencial, encaminhar a Reforma 
Administrativa e amadurecer o debate sobre a Reforma Tributária. Outros projetos que podem ser votados antes de 
fevereiro são autonomia do Banco Central, o novo marco legal das parceiras-público privadas e a modernização da lei de 
recuperação judicial e falências das empresas. 
 
 
CENÁRIO MACRO – Internacional 
 
Crescimento Global 
 
A evolução do cenário econômico global não corroborou o otimismo refletido na performance positiva dos ativos ao longo 
do mês de dezembro. Apesar de melhora nos dados correntes chineses, os PMI's da Zona do Euro e Estados Unidos 
sinalizaram nova deterioração da atividade manufatureira. 
 
Os sinais de estabilização do crescimento chinês somados à resiliência do consumo americano e expectativa de redução 
da incerteza global, trazem a expectativa de que o pior da atividade global ficou para trás e que uma recuperação do 
crescimento em 2020 é factível. 
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Atividade e Inflação – EUA 
 
Os dados de criação de vagas divulgados em dezembro seguiram indicando solidez do mercado de trabalho norte-
americano. De acordo com o departamento de estatística, a economia doméstica criou 266 mil novas vagas em 
novembro, número significativamente superior ao consenso de mercado. Adicionalmente, a taxa de desemprego recuou 
para 3,5% de 3,6% e atingiu menor nível desde 1969. O ISM, por outro lado, desacelerou mais uma vez e recuou para o 
menor nível em uma década, indicando que a sustentabilidade do crescimento norte-americano depende de outros 
setores da economia. 
 
Na medida em que os incentivos fiscais não conseguem gerar ganhos de produtividade, crescimento nos Estados Unidos 
deve começar a mostrar sinais de moderação para ritmo em linha com o PIB potencial. 
 
Política Monetária – EUA 
 
Depois de três cortes seguidos da taxa de juros, o FED decidiu manter a taxa de juros na faixa entre 1,5% e 1,75% na reunião 
de dezembro. 
 
O comunicado divulgado após a reunião indicou que o comitê está confortável com a atual postura da política monetária. 
Para 2020, de acordo com as projeções oficiais do Fed, não é projetada nenhuma alteração na taxa de juros. 
 
Atividade e Inflação – Zona do Euro 
 
Na Zona do Euro, o PMI de manufatura, considerado um dos principais indicadores prospectivos para atividade econômica, 
voltou a recuar e atingiu 46.3 vindo de 46.9. 
 
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 
 
Após a reunião de dezembro em que o Banco Central Europeu manteve a taxa de juros inalterada, a presidente Christine 
Lagarde adotou um tom marginalmente mais otimista para descrever a economia, sugerindo que a desaceleração 
econômica da Zona do Euro pode estar perto do fim. 
 
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 tange à condução da política monetária, de maneira a 
impulsionar a retomada econômica na Zona do Euro. 
 
China 
 
Na China, o mês de dezembro foi positivo para a atividade econômica. Enquanto o indicador de investimento em ativos 
fixos manteve taxa de crescimento anual estável após quatro quedas consecutivas, a produção industrial e as vendas no 
varejo mostraram aceleração do crescimento no mês de novembro. Os PMI's de dezembro também mostraram avanço, 
sinalizando estabilização da atividade econômica chinesa. 
 
As medidas introduzidas pelo governo chinês no começo de 2019 e a trégua gerada pelo acordo comercial "Fase I" entre 
Estados Unidos e China aumentam a probabilidade de estabilização controlada do crescimento chinês. 
 
 
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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