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CENÁRIO MACRO – Doméstico  
 
Atividade e Inflação 
 
O ritmo de crescimento da economia continua preocupando. No primeiro trimestre de 2019, o PIB mostrou contração de 
0,2% em relação ao quarto trimestre de 2018. Este foi o primeiro resultado negativo nessa comparação desde o quarto 
trimestre de 2016 (-0,6%). Além de a taxa de crescimento trimestral mostrar piora em relação ao ritmo observado no quarto 
trimestre (0,1%), em termos anuais, o crescimento do PIB também mostrou arrefecimento. 
 
Depois de o PIB de 2018 frustrar e os primeiros números da indústria em 2019 sugerirem um ritmo fraco de crescimento 
no começo do ano, a forte queda dos índices de confiança em maio coloca 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 
 
O cenário de baixo crescimento econômico continua permitindo uma inflação bem-comportada. Depois de acelerar para 
4,94% em abril, o IPCA-15 de maio abaixo do esperado e a deflação mais intensa dos preços de alimentos no mês, indicam 
que o IPCA deve arrefecer para preços de alimentos no mês, indicam que o IPCA deve arrefecer para cerca de 4,7% em 
maio. Ainda, o anúncio de bandeira verde para junho e a menor pressão de preços de combustíveis e alimentos permite a 
inflação mostrar níveis baixos nos próximos dois meses. 
 
Na reunião de maio, o Banco Central reafirmou que o balanço de riscos para a inflação mostra-se simétrico. No entanto, 
por conta da frustração com a atividade, o BC reconheceu que o risco para a inflação associado à ociosidade se elevou. O 
aumento deste risco, porém, não mudou comunicação do Copom sobre os próximos passos da política monetária. Na 
avaliação do Comitê, o cenário básico prescreve manutenção da taxa Selic, uma vez que o Comitê ainda julga ser importante 
observar o comportamento da economia ao longo do tempo e livre dos choques. Para o Copom, esta análise não deverá 
ser concluída a curto prazo. 
 

Política e reformas 
 
Em relação à Reforma da Previdência, a proposta continua em discussão na Comissão Especial e, apesar, de sua tramitação 
não ter evoluído nesta etapa na Câmara, as indicações de que o apoio à proposta é maior e que o cronograma para sua 
votação por não ter atrasos relevantes foram positivas.  Além de ter ocorrido uma atenuação dos atritos entre o Executivo 
e o Legislativo, o pacto pelo avanço das agendas econômica e institucional anunciado entre os presidentes dos três poderes 
foi um importante gesto de apoio à reforma da Previdência e entendimento de que a proposta não é uma pauta somente 
do atual governo. A melhora da articulação política do governo, no entanto, ainda é incipiente e não garante que uma maior 
desidratação da proposta original está descartada. 
 
A perspectiva de aprovação da reforma da previdência ainda segue dependente da coordenação e interlocução do núcleo 
político de Bolsonaro com um Congresso tão fragmentado e como será a postura de Bolsonaro em relação à necessidade 
como será a postura de Bolsonaro em relação à necessidade de aprovar a reforma da Previdência. O empenho do 
presidente eleito em defender a reforma e a condução das negociações com os líderes partidários nos próximos meses 
serão determinantes para compreender se os esforços da equipe econômica se traduzirão em probabilidade relevante de 
aprovação das reformas necessárias nos próximos trimestres. 

 
CENÁRIO MACRO – Internacional 
 

Crescimento Global - EUA 
 
As preocupações em relação à guerra comercial e os efeitos no crescimento global foram os principais temas dos mercados 
em maio. Além de os EUA determinar que a tarifa implementada sobre US$ 200 bilhões em importações chinesas subisse 
de 10% para 25% e ameaçar sobretaxar todo o volume de importação chinesa ainda livre de tarifas, Donald Trump também 
anunciou que vai taxar todos os produtos importados do México  até que o país vizinho reduza a entrada de imigrantes nos 
EUA. 
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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 
 
Depois de registrar crescimento econômico forte no primeiro trimestre, os Estados Unidos seguiram mostrando bons 
números conforme os primeiros dados do segundo trimestre começaram as ser divulgados. Em abril, 263 mil novas vagas 
foram criadas na economia norte-americana, número que superou com facilidade às expectativas do mercado. 
 
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 
 
Na ata referente a reunião de política monetária mais recente, o FED seguiu destacando a performance robusta da 
economia norte-americana, com solidez da atividade e inflação baixa por motivos transitórios. No entanto, com a piora das 
condições financeiras em um cenário de inflação bem-comportada, os mercados continuam precificando aumento da 
probabilidade de o FED cortar a taxa de juros no ano. 
 
Com a perspectiva de desaceleração gradual da atividade econômica nos Estados Unidos, aumento das incertezas em 
relação ao crescimento global e aproximação do que o FED avalia como sendo a taxa neutra de juros, os membros do FED 
indicam um período mais extenso de manutenção da taxa de juros no atual patamar e além de redução limitada do balanço 
patrimonial do FED.   
 

Atividade e Inflação – Zona do Euro 
 
Depois de o PIB do primeiro trimestre da Zona do Euro surpreender positivamente e a atividade em abril mostrar 
recuperação, a queda do PMI manufatura da região me maio (47.7 de 47.9) indica que as novas preocupações em relação 
à guerra comercial já trazem riscos para a frágil estabilização do crescimento da região. 
 
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 o crescimento da região. 

 
Política Monetária – Zona do Euro 
 
Na reunião de política monetária de abril, o ECB manteve as taxas de juros inalteradas, como amplamente antecipado pelo 
mercado. O presidente do Banco Central Europeu frisou que a instituição está pronta ajustar os instrumentos de política 
monetária caso a inflação e crescimento sigam subjugados. 
 
Com as incertezas associadas ao cenário de crescimento global e 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, o crescimento voltou a decepcionar e devolveu parte da surpresa positiva apresentada no primeiro trimestre, 
com vendas no varejo, produção industrial e investimento em ativos fixos, todos mostrando desaceleração do crescimento 
e decepcionando às expectativas de mercado. 
Apesar de as medidas introduzidas pelo governo chinês no começo de 2019 evitarem uma desaceleração abrupta da 
economia, a nova escalada da guerra comercial e a desaceleração do crescimento global tornam o balanço de riscos para o 
crescimento chinês nos próximos trimestres negativo. 
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DESTAQUES 
 
O mercado de juros em maio manteve a alta volatilidade, reduzindo o prêmio substancialmente das taxas em relação ao 
mês anterior. O prazo de 2 anos encerrou o mês em 6,80% a.a., para 3 anos em 7,34% a.a., e para 5 anos em 8,04% a.a.  
 
O movimento acompanhou a queda das curvas globais e o ambiente político, enquanto os dados de atividade seguiram 
surpreendendo negativamente, com a inflação corrente baixa. Porém, o presidente do Banco Central reafirmou a 
importância de se manter a credibilidade da Instituição na condução da política monetária, e alertou para os riscos de 
tentativas de fomentar crescimento apenas com a queda da taxa Selic, sendo entendido pelo mercado como um recado de 
que seria necessário mais tempo para uma movimentação da taxa básica. 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 Hapvida <HAPV3>, que anunciou a aquisição do Grupo São Francisco, 
uma das maiores operadoras de planos de saúde e odontológicos do país, com aproximadamente 1,8 milhão de 
beneficiários e presença relevante nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, complementando sua área de cobertura. A 
Hapvida irá pagar R$ 5 bilhões na transação, o que implica um múltiplo de 9x EBITDA 2020 pós sinergias, sendo que R$ 2 
bilhões serão financiados com dívida, o que deve melhorar a estrutura de capital da companhia. 
 
Por outro lado, o principal destaque negativo foi a posição em Suzano <SUZB3>, que apresentou resultados fracos para o 
1T19, numa combinação de queda nos volumes (-17% q/q), menores preços realizados (-4%), maior custo caixa (+2%) e 
aumento dos estoques pressionando o capital de giro da companhia. A Suzano informou que irá reduzir gradualmente a 
produção de celulose ao longo do ano quando comparado à sua capacidade produtiva visando o ajuste de seus estoques. 
O fraco desempenho do preço da celulose (-5% no mês) também pressionou o papel. 
 
Outro destaque negativo foi a posição em Petrobras <PETR4>. Além do fraco resultado para o 1T19, mas que já era esperado 
pelo mercado, o papel foi pressionado pela forte queda nos preços do petróleo (-11% no mês) e pela decisão liminar 
proferida pelo Ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão da venda da TAG, subsidiária 
da Petrobras e parte do plano de desinvestimento de ativos da companhia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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