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CENÁRIO MACRO – Doméstico  
 

Atividade e Inflação 
 
Por ora, ainda não existem evidências de que a aprovação da Reforma da Previdência na primeira etapa da Câmara, a 
retomada do ciclo de queda da taxa de juros e a evolução da agenda de reformas do governo serão suficientes para 
destravar a economia e impactar rapidamente o crescimento econômico. Depois de apresentar contração no primeiro 
trimestre do ano, a queda da produção industrial no segundo trimestre, indica que a alta do PIB no período deverá ser pífia 
e sustentada pelo consumo. 
 
Após um primeiro semestre frustrante em relação ao ritmo de crescimento, a bateria de notícias positivas somada à 
redução do risco fiscal e perspectiva de redução da incerteza e recuperação da confiança, sugerem que o pior momento do 
crescimento econômica ficou para trás. Este conjunto de medidas já foi suficiente para estancar as revisões para baixo do 
crescimento deste ano e aponta que, ainda que gradual, uma retomada da atividade deve ocorrer nos próximos trimestres.  
 

Política Monetária 
 
Em sua reunião de política monetária mais recente, o Banco Central decidiu reduzir em 0,5 p.p. a taxa Selic, para 6,0% a.a., 
e indicou que o tamanho do ciclo de afrouxamento monetário deve levar a taxa de juros para um patamar inferior a 5,5% 
a.a. Na avaliação do Banco Central, apesar de indicadores recentes da atividade econômica sugerirem possibilidade de 
retomada do processo de recuperação da economia brasileira, o cenário externo mostra-se benigno e as medidas de 
inflação subjacente encontram-se em níveis confortáveis. 
 
Sobre os próximos passos, o Copom avaliou que a consolidação do cenário benigno para a inflação prospectiva deverá 
permitir ajuste adicional no grau de estímulo. Apesar de o Copom enfatizar que a comunicação dessa avaliação não 
restringe sua próxima decisão e reiterar que os próximos passos da política monetária continuarão dependendo da 
evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação, as projeções de inflação 
do Banco Central para 2020 sugerem corte de 0,5 p.p. para a reunião de setembro e um ciclo total maior do que 100 bps 
de corte. 
 

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 
 
Após ser aprovada pela Comissão Especial, a reforma da previdência evoluiu rápido para Câmara dos Deputados e foi 
aprovada no plenário, em primeiro turno, por 379 a 131 votos. Além de a tramitação ter ocorrido em tempo curto e a 
votação a favor da proposta ser expressiva, com 71 votos além do necessário, as poucas alterações feitas pelos deputados 
preservaram uma economia robusta da proposta - avaliada pelo governo em R$ 933.5 bilhões. Apesar de a reforma ainda 
precisar ser aprovada em um segundo turno na Câmara dos Deputados e depois ser votada também em dois turnos no 
Senado, as sinalizações mais recentes indicam que a aprovação da PEC da Nova Previdência está bem encaminhada. 
 
Mesmo antes da aprovação total da Reforma da Previdência no Congresso Nacional, a votação da PEC em primeiro turno 
da Câmara já permite destravar o restante da ambiciosa agenda de reformas da equipe econômica. Além do início do debate 
em torno da Reforma Tributária, o governo já anunciou outras medidas que podem beneficiar o ambiente econômico 
doméstico, como o Novo Mercado do Gás, que tem como objetivo reduzir o custo de energia, e a MP da Liberdade 
Econômica, que ainda precisa de apoio no Congresso. Para o curto prazo, foi anunciado a liberação parcial de saques de 
contas ativas e inativas do FGTS. 
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CENÁRIO MACRO – Internacional 
 

Crescimento Global - EUA 
 

Ao longo do mês de julho, os mercados globais seguiram se equilibrando entre a estabilização do crescimento global e a 
promessa, por parte dos bancos centrais, de uma nova rodada de estímulo monetário. Se por um lado os números de 
atividade da Zona do Euro seguiram apontando fraqueza do setor manufatureiro, China e Estados Unidos apresentaram 
sinais de estabilização e resiliência no campo da atividade econômica.  
 
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 
 
A economia do Estados Unidos apresentou sinais mistos em julho. O destaque positivo foi o PIB do segundo trimestre, que 
apresentou crescimento de 2,1% e sinalizou resiliência da atividade econômica. O PMI de manufatura, por outro lado, 
recuou pela quarta leitura consecutiva e levantou questionamentos sobre sustentabilidade do ciclo de expansão econômica 
americano.  
 
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 – Zona do Euro 
 

O Fed, em sua reunião de julho, cortou em 0,25% a taxa de juros básica da economia norte-americana, que agora está 
fixada no intervalo entre 2,00% a 2,25%. Fed sinalizou, contudo, em comunicado divulgado após a reunião e por meio do 
discurso de seu presidente, Jerome Powell, que a redução da taxa de juros tem caráter preventivo, sinalizando para o 
mercado que um ciclo extenso de reduções é improvável.  
 
Com a perspectiva de desaceleração gradual da atividade econômica nos Estados Unidos e aumento das incertezas em 
relação ao crescimento global, o mercado já precifica um ciclo de cortes para as próximas reuniões do Fed. Apesar de 
sinalizar para o mercado que um ciclo extenso de reduções é improvável, o Fed pode ser forçado a seguir cortando 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 
 

Pelo lado da atividade, os números na Zona do Euro permaneceram especialmente fracos, com o PMI de manufatura 
desacelerando pela terceira leitura consecutiva e atingindo o menor nível desde dezembro de 2012. Os indicadores de 
confiança por lá também não sinalizam recuperação da atividade econômica no curto prazo com o ZEW da Alemanha, 
indicador de sentimento dos economistas acerca das condições econômicas, mostrando nova deterioração em julho.  
 
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 
 
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.  
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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  
 

China 
 
Na China, apesar do ritmo de crescimento mais baixo em 27 anos confirmado pela divulgação do PIB do segundo trimestre, 
o PMI mostrou avanço em julho e voltou e se aproximar do nível que sinaliza expansão da atividade manufatureira, e os 
dados de vendas no varejo, produção industrial e investimento em ativos fixos sinalizaram estabilização do crescimento 
econômico  
 
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. 
 
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 recuaram em julho. O prazo de 2 anos encerrou o mês em 5,69% a.a. (queda de 0,34%), o de 03 
anos em 6,15% a.a. (queda de 0,31%) e para o vencimento de 05 anos em 6,90% (queda e 0,22%). 
 
Os fatores que influenciaram esse movimento foram basicamente o mesmo mês anterior: Expectativa de redução das taxas 
de juros pelo Fed e Banco Central do Brasil (Copom) e os índices de inflação reportadas no Brasil, que foram mais baixos do 
que os projetados.  
 
Durante o período mantivemos nossa estratégia de alocar no mercado de termo e ações.  
 

BOLSA 
 
O principal destaque positivo no mês foi a posição Via Varejo <VVAR3>. Após a pulverização do seu capital com a saída do 
Pão de Açúcar e dando continuidade à contratação de nomes de peso do varejo para compor o quadro de diretores que irá 
liderar o processo de turnaround da companhia, a Via Varejo anunciou que Hélisson Lemos assumirá o cargo de Chief Digital 
Officer. O executivo, que possui ampla experiência em empresas de tecnologia como o Mercado Livre e a Movile, irá 
conduzir as áreas de TI e RH e será responsável por acelerar e consolidar a transformação digital da varejista. O papel 
também se beneficiou do anúncio do governo liberando para saque as contas do FGTS e PIS/PASEP, medida que pode 
injetar até R$ 30 milhões na economia ainda este ano e impulsionar o consumo no segundo trimestre. 
 
Outro destaque positivo foi a posição em Sanesp <SBSP>. No mês, o Governo João Dória afirmou que a privatização da 
companhia é a melhor opção do estado e, no Congresso, ganhou força a defesa pela votação do projeto de lei sobre o novo 
marco regulatório do saneamento básico logo após a aprovação da Reforma da Previdência. Além disso, a Sabesp assinou 
contrato de prestação de serviços com o município de Santo André, no qual o município transfere à companhia os serviços 
de saneamento bem como seus ativos operacionais pelos próximos 40 anos em troca de suspensão da dívida de R$ 3,5 
bilhões que o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) possui com a Sabesp. 
 
 
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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