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CENÁRIO MACRO – Doméstico  
 
Atividade e Inflação 
 
O resultado do PIB do terceiro trimestre confirmou que a economia está ganhando tração e traz confiança na trajetória de 
aceleração do crescimento nos próximos trimestres. De acordo com o IBGE, o PIB cresceu 0,6% no terceiro trimestre. O 
resultado ficou acima das expectativas (0,4%) e mostrou avanço em relação ao ritmo de crescimento observado no segundo 
trimestre (0,5%). Ainda, em termos anuais, o crescimento do PIB foi de 1,2% após ter apresentado alta de 1,1% na 
comparação anual no segundo trimestre. A abertura do PIB confirmou que o consumo das famílias continua sendo o motor 
do crescimento e que o investimento apresenta retomada gradual. 
 
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. O avanço da indústria no mês de outubro não é suficiente para 
estancar as preocupações com o investimento por conta do menor crescimento global, queda dos preços das 
commodities e, principalmente, deterioração do cenário macroeconômico da Argentina. Ainda, a continuidade do índice 
de incerteza em nível elevado e baixa confiança da indústria podem impedir o crescimento de ganhar tração nos 
próximos meses. 
 
Política Monetária 
 
No campo da inflação, a novidade ficou por conta da pressão dos preços de proteínas e expectativa de inflação mais alta 
nos últimos dois meses do ano. Os efeitos do desabastecimento chinês devido ao impacto da febre suína chegaram aos 
preços de carnes e levaram a um ajuste nas projeções para o IPCA de 2019. Com evidências de que o forte avanço de quase 
40% da arroba do boi será repassado em grande parte para o varejo, as estimativas para o IPCA do ano ainda devem 
aumentar para perto de 3,8%. Como o choque de oferta não afeta as expectativas e as medidas de núcleos da inflação 
continuam bem-comportadas, estas surpresas inflacionárias permitem a autoridade monetária não alterar sua forma de 
atuar na política monetária. 
 
O Banco Central indicou que o novo nível da taxa de câmbio não muda sua avaliação sobre a condução da política 
monetária. Os membros do Copom seguiram afirmando que a consolidação do cenário benigno para a inflação prospectiva 
deverá permitir um ajuste adicional da Selic e que as futuras decisões continuarão dependendo da evolução da atividade 
econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação. A sinalização do Banco Central de agir com 
cautela em suas próximas ações é importante em um momento também de inflação corrente pressionada e sinais mais 
animadores da atividade econômica. 
 
Político 
 
Após a promulgação da Reforma da Previdência, a agenda econômica ficou parada no Congresso. O Senado segue 
discutindo as propostas do Novo Regime fiscal, mas não há expectativa de nenhuma PEC ser aprovada até o final de 2019. 
Ainda, o governo confirmou o adiamento da proposta de Reforma Administrativa para 2020. 
Apesar da dificuldade de todas as propostas serem aprovadas em um curto período, a tentativa da equipe econômica de 
encaminhar rapidamente o debate sobre os limites do orçamento da União e a necessidade de redução dos gastos 
obrigatórios reforça o comprometimento do governo com esta agenda no próximo ano e facilita o debate sobre medidas 
tão impopulares. 
 
Apesar da dificuldade de todas as propostas serem aprovadas em um curto período, a tentativa da equipe econômica de 
encaminhar rapidamente o debate sobre os limites do orçamento da União e a necessidade de redução dos gastos 
obrigatórios reforça o comprometimento do governo com esta agenda no próximo ano e facilita o debate sobre medidas 
tão impopulares 
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CENÁRIO MACRO – Internacional 
 
Crescimento Global 
 
O mês de novembro mostrou dados mistos de atividade econômica. Em relação aos dados correntes, os Estados Unidos 
seguiram se sobressaindo em relação à tendência global de desaceleração. Sobre os indicadores considerados 
antecedentes, China e Zona do Euro mostraram estabilização. 
 
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 
 
Os dados do mercado de trabalho de outubro, divulgados em novembro, mostraram que a economia norte-americana 
criou 128 mil novas vagas e demonstrou que o mercado de trabalho segue sendo fator preponderante na 
sustentabilidade do forte ritmo do consumo e atividade econômica, de forma geral. Nesse sentido, o PIB dos Estados 
Unidos do terceiro trimestre foi revisado para cima, de 1,9% para 2,1% na comparação anual, mostrando aceleração em 
relação ao trimestre anterior. O ISM, por outro lado, desacelerou para 48.1 
 
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 
 
Em novembro, não houve reunião de política monetária nos Estados Unidos. Nas oportunidades que tiveram, os membros 
do banco central norte-americano reforçaram a mensagem do último comunicado, sinalizando que já existe elevado grau 
de estímulo monetário na economia e mostrando resistência em estender o ciclo de afrouxamento monetário 
 
Apesar de sinalizar para o mercado que pretende pausar o ciclo de afrouxamento monetário, o Fed pode ser forçado a 
seguir cortando os juros em 2020 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 PMI de manufatura, considerado um dos principais indicadores prospectivos para atividade econômica, 
desafiou as expectativas de queda do consenso, e avançou de 46.6 para 49.9. A inflação também apresentou sinais de 
sobrevida e acelerou de 0.9% para 1.0% na leitura de novembro 
 
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 novembro, não houve reunião de política monetária do ECB. Christine Lagarde, em seu segundo discurso oficial como 
presidente do ECB, sinalizou que a política monetária no bloco econômico deve manter-se acomodatícia. Lagarde ainda 
destacou que para uma estabilização e recuperação da atividade no bloco econômico, a conjuntura clama por um mix de 
política monetária com política fiscal. 
 
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 
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China 
 
Na China, sinais mistos emergiram dos indicadores de atividade divulgados. Enquanto produção industrial e vendas no 
varejo e investimento em ativos fixos apresentaram desaceleração em outubro, os PMI's de manufatura, serviços e Caixin 
mostraram aceleração no mês. No resultado de novembro, o PMI oficial voltou a ficar acima dos 50 pontos, que segrega 
crescimento da contração. 
 
Apesar das 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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