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CENÁRIO MACRO – Doméstico  
 
Atividade e Inflação 
 
Os dados de atividade de agosto e as primeiras informações de setembro ainda não foram suficientes para alterarem as 
estimativas de PIB no próximo ano. Os indicadores do terceiro trimestre sugerem que a economia deve manter o ritmo de 
crescimento similar ao observado no trimestre anterior, porém, em agosto, houve frustração com as vendas no varejo e 
com o setor de serviços. O primeiro indicador importante de setembro também já foi divulgado. Apesar do avanço, a 
produção industrial do mês mostrou abertura mista e evidenciou preocupações relativas ao cenário do crescimento 
econômico. 
 
O novo afrouxamento das condições financeiras deve continuar beneficiando o crédito e o impacto do saque das contas 
do FGTS já deve começar a ser observado em setembro. O otimismo com o consumo, porém, fica restrito para as 
perspectivas de curto prazo do crescimento econômico. O avanço da indústria no mês de setembro 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 queda da confiança da indústria podem impedir o crescimento de ganhar tração 
nos próximos meses. 
 
Política Monetária 
 
Devido ao cenário benigno para a inflação, o Banco Central reduziu novamente em 0,5 p.p. a taxa Selic, para 5,0% a.a. 
Apesar de a decisão não surpreender, o comunicado trouxe novidades. Primeiramente, ao avaliar que a consolidação do 
cenário benigno para a inflação prospectiva deverá permitir um ajuste adicional, de igual magnitude, o Banco Central 
mostrou conforto em sinalizar nova queda de 0,5 p.p. da taxa de juros (para 4,5% a.a.) na reunião de dezembro.  
 
No entanto, sobre eventuais novas reduções da taxa de juros após a reunião de dezembro, o Banco Central indicou cautela 
e sinalizou que as reduções serão em ritmo de 0,25 p.p. A cautela do Copom deve-se ao atual estágio do ciclo econômico e 
preocupação sobre os efeitos do atual grau de estímulo monetário passa a fazer parte do balanço de riscos do Banco 
Central para a inflação. Apesar da cautela, a comunicação da autoridade monetária não sinaliza que o ciclo de afrouxamento 
monetário irá terminar em dezembro com a Selic em 4,5% a.a. 
 
Fluxo de Capital 
 
Em maio, as transações correntes mostraram superávit de US$ 729 milhões. Como porcentual do PIB, o déficit em 
contacorrente 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 
 
Em relação à Reforma da Previdência, após mais de oito meses de tramitação no Congresso, em outubro, o Senado concluiu 
a votação em segundo turno da reforma. Segundo estimativas do governo, o texto final aprovado resultará em uma 
economia de R$ 800,2 bilhões nos próximos dez anos. Sobre a agenda de reformas após a Previdência, a equipe econômica 
se prepara para anunciar um amplo conjunto de medidas que busca promover um novo regime fiscal. Para o Senado, serão 
enviadas três Propostas de Emenda à Constituição (PEC) que têm o intuito de criar um pacto federativo, instituir gatilhos 
para conter gastos públicos e revisar os fundos públicos. Já na Câmara dos Deputados, o governo procurará discutir as 
reformas administrativa e tributária. 
 
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 
 
Ao contrário da tendência observada ao longo do ano, marcada pela deterioração no quadro da atividade econômica global, 
reflexo do esgotamento do atual ciclo de crescimento e das incertezas geradas por conflitos de natureza política e 
econômico, o mês de outubro trouxe notícias marginalmente melhores em termos de atividade global.  
 
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 
 
Nos Estados Unidos, além do avanço do ISM, que apresentou resultado melhor em outubro, os números de emprego 
mostraram solidez do mercado de trabalho – que deve seguir oferecendo suporte aos indicadores econômicos relacionados 
ao consumo. Em outubro foram criadas 128 mil novas vagas, superando as expectativas do consenso 
 
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 
 
Após reduzir pela terceira vez consecutiva a taxa básica de juros norte-americana, o Fed, por meio do comunicado pós 
reunião, sinalizou que já existe elevado grau de estímulo monetário na economia e mostrou 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 tivemos a divulgação do PIB do terceiro trimestre, que desafiou as expectativas de nova desaceleração 
causada pela guerra comercial ou incertezas geradas pelo tumultuoso Brexit, e avançou 1,1% na comparação anual. 
 
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 
 
Na última reunião de política monetária comandada por Mario Draghi, o ECB manteve a taxa de juros inalterada e não 
realizou mudanças significativas no comunicado emitido após a decisão. A nova presidente do ECB, Christine Lagarde, fez 
seu primeiro pronunciamento a frente do cargo sem fornecer detalhes sobre política monetária. 
 
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 
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China 
 
Na China, sinais mistos emergiram dos indicadores de atividade divulgados. Enquanto produção industrial e vendas no 
varejo apresentaram aceleração no ritmo de crescimento, investimento em ativos fixos desacelerou em setembro. O PMI 
de outubro também não foi conclusivo, com o PMI Oficial mostrando desaceleração, enquanto o Caixin - que utiliza amostra 
com empresas de porte menor - acelerou no mês. 
 
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. 
 
DESTAQUES 
 
RENDA FIXA 
 
No Brasil a recuperação da atividade segue lenta e a inflação bem ancorada. Esperamos Selic a 4%. 
 
Os Bancos Centrais das economias desenvolvidas estão focados em políticas para reflacionar as economias, o que suaviza 
a desaceleração e favorece a recuperação.  A Guerra comercial está oferecendo uma trégua, mas a batalha será longa. 
A agenda reformista no Congresso continua com a dinâmica truncada. Os riscos para o portfólio advêm: (i) instabilidade no 
mercado internacional causada pela perspectiva de recessão aberta e/ou riscos geopolíticos; (ii) frustração na execução da 
agenda de reformas pelo governo Bolsonaro. 
 
BOLSA 
 
Continuamos com a mentalidade de que no longo prazo, as reformas estruturais e a possível injeção de investimento em 
infraestrutura, podem ajudar na atividade. Por outro lado, estávamos preocupados com o cenário externo adicionado às 
ofertas de capitais, que poderia ser negativo. Dado as recentes negociações, estamos mais otimistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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