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CENÁRIO MACRO – Doméstico  
 
Atividade e Inflação 
 
Enquanto a Reforma da Previdência não avança na Câmara, o ritmo de crescimento da economia continua preocupando. 
Depois de o PIB recuar 0,2% no primeiro trimestre, os indicadores do segundo trimestre já divulgados apontam para 
recuperação moderada da atividade no período. O cenário de baixo crescimento econômico continua permitindo uma 
inflação bem-comportada. Depois de desacelerar para 4,66% em maio, o baixo IPCA-15 de junho e a contínua queda dos 
preços de alimentos, indicam que o IPCA final de junho deve apresentar deflação e arrefecer para cerca de 3,3% no mês. 

 
Depois de o PIB de 2018 frustrar e com baixo crescimento observado no primeiro trimestre, a falta de tração dos primeiros 
indicadores de atividade no segundo trimestre colocam em xeque a perspectiva de uma recuperação robusta da atividade 
nos próximos trimestres e adiciona novos riscos para baixo nas projeções de crescimento para o ano. Qualquer aceleração 
mais pujante da atividade segue cada vez mais dependente de aprovação da reforma da Previdência. 
 

Política Monetária 
 
Em sua reunião de política monetária mais recente, o Banco Central manteve a taxa de juros inalterada. O comunicado 
reconheceu a frustração com os dados de atividade, e, pela primeira vez, admitiu que o cenário externo se mostra menos 
adverso e, consequentemente, que o balanço de riscos para a inflação evoluiu de maneira favorável. Apesar do ambiente 
mais benigno para a inflação, o Copom explicitou que, neste momento, o risco de uma eventual frustração das expectativas 
sobre a continuidade das reformas é preponderante em seu balanço. 
 
Em relação aos próximos passos a autoridade monetária indicou que há espaço para iniciar um novo ciclo de afrouxamento 
monetário condicionado à aprovação da Reforma da Previdência. Enquanto a aprovação da reforma na Câmara dos 
Deputados é determinante para o Banco Central iniciar o ciclo, as projeções de inflação da autoridade monetária abaixo da 
meta em 2020 indicam que o tamanho do novo movimento de afrouxamento monetário, por ora, deve ficar entre 0,75p.p. 
e 1,0 p.p. 
 

 
CENÁRIO MACRO – Internacional 
 

Crescimento Global - EUA 
 
Os PMI's globais, especialmente os de manufatura, mais uma vez mostraram deterioração ao longo do mês. Sem sinal de 
recuperação dos indicadores correntes de atividade os bancos centrais seguiram reagindo para evitar uma desaceleração 
abrupta da atividade econômica global. Enquanto o banco central da Austrália cortou os juros em 0,25%, o Fed e o ECB 
sinalizaram política monetária mais acomodatícia 
 
A atividade econômica global deve continuar mostrando moderação a medida que atinge o pico do ciclo de crescimento. 
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 
 
Apesar da divulgação positiva do PIB do primeiro trimestre nos Estados Unidos, que cresceu 3,1% nos três primeiros meses 
do ano, o ISM de manufatura recuou pela terceira leitura consecutiva na divulgação de junho e se aproximou do nível que 
separa expansão da contração da atividade manufatureira 

 
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 Federal Reserve, em sua reunião de junho, apesar de ter mantido a taxa de juros inalterada, sinalizou disposição em 
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aumentar o nível de estímulo monetário citando aumento das incertezas sobre as perspectivas econômicas. O comunicado 
foi interpretado pelo mercado como preparação para um corte de juros já na próxima reunião do Fed, em julho. 
 
Com a perspectiva de desaceleração gradual da atividade econômica nos Estados Unidos, aumento das incertezas em 
relação ao crescimento global, alguns membros do FED já enxergam possibilidade de novo corte neste ano. No sumário de 
projeções mais recente, sete membros projetaram redução de 0,50% até o final do ano, e mais um membro enxerga 
redução de somente 0,25% 

 
Atividade e Inflação – Zona do Euro 
 
Os dados correntes da Zona do Euro seguem mostrando deterioração. Em junho, o PMI de manufatura recuou pela segunda 
leitura consecutiva e permaneceu significativamente abaixo dos 50 pontos, que se para a expansão da contração 
econômica. 
 
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 
 
Em discurso no fórum do Banco Central Europeu, o presidente da entidade, Mário Draghi, admitiu a possibilidade de injeção 
de estímulos adicionais caso a economia europeia falhe em demonstrar sinais de recuperação. 
 
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, além do PMI oficial mostrar estabilidade em relação ao mês anterior, com leitura abaixo dos 50 pontos, os 
indicadores de produção industrial e investimento em ativos fixos mostraram desaceleração. O dado de vendas no varejo 
foi o único sinal positivo ao longo de junho, com crescimento de 8,6% na comparação anual e mostrando aceleração em 
relação ao crescimento do mês anterior. 
 
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 
 
Em junho o mercado de juros estendeu o processo de redução dos prêmios existentes na curva. O prazo de 2 anos encerrou 
o mês em 6,03% a.a., o prazo 3 anos em 6,46% e o prazo 5 anos em 7,12%, apresentando assim, quedas importantes em 
relação ao mês anterior de 0,77% a.a., 0,88% e 0,92% respectivamente. 
 
O mercado acompanhou a trajetória de queda nos mercados globais, que esperava uma sinalização de redução das taxas 
correntes pelo FED, fato que foi corroborado pela autoridade monetário americana. O Banco Central do Brasil, em linha 
com o Fed, também sinalizou queda da taxa Selic para os próximos meses. Durante o período mantivemos nossa estratégia 
de alocar no mercado de termo de ações. 

 
BOLSA 
 
O principal destaque positivo no mês foi a posição em Movida <MOVI3>, que se beneficiou da queda nas taxas de juros de 
longo prazo dada sua alta intensidade em capital. Além disso, a companhia está apresentando bom momento operacional 
e a expectativa é de uma melhora sequencial dos resultados. 
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Outro destaque positivo foi a posição em Petrobras <PETR4>, que deu prosseguimento ao seu plano de desinvestimento 
de ativos após o Supremo Tribunal Federal julgar que a venda de subsidiárias de estatais não precisa do aval do Congresso. 
Nesse contexto, a Petrobras concluiu a venda de 90% de sua participação na TAG, iniciou a etapa de divulgação de oito 
ativos de refino, que representam 50% da capacidade de refino nacional, e registrou oferta pública secundária para a venda 
de sua participação na BR Distribuidora. 
 
Por outro lado, o principal destaque negativo foi a posição em CVC <CVCB3>. Após apresentar resultados mais fracos que 
o esperado para o primeiro trimestre do ano, alguns sinais, como a volatilidade cambial e a menor oferta de voos 
pressionando o preço das passagens aéreas, indicam um cenário ainda desafiador para a companhia, sobretudo no 
segmento lazer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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