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CENÁRIO MACRO – Doméstico  
 
Atividade e Inflação 
 
Com a contínua aceleração das concessões de crédito para as famílias e melhora incipiente do mercado de trabalho, em 
julho, os setores de comércio e serviços mostraram crescimento disseminado e acima do esperado. A produção industrial 
do mês de agosto também surpreendeu positivamente, com avanço de 0,8%. O otimismo com o consumo e avanço da 
produção industrial, porém, ainda não são suficientes para alterar as expectativas para o PIB de 2019. De acordo com o 
relatório Focus do Banco Central, a projeção de crescimento para este ano ficou estacionada em 0,89% 
 
Números melhores relacionados ao consumo de julho e a produção industrial acima do esperado em agosto também não 
são suficientes para estancar as preocupações com o ritmo de crescimento de 2020. Afinal, a falta de retomada mais 
consistente reforça o quadro de recuperação muito lenta da economia e indica que a retomada é frágil e suscetível a 
choques externos, como o menor crescimento global, queda dos preços das commodities e, principalmente, deterioração 
do cenário macroeconômico da Argentina. 
 
Política Monetária 
 
No campo da política monetária, em decisão unânime, o Banco Central reduziu em 0,5 p.p. a taxa Selic, para 5,5% a.a. de 
6,0% a.a. Em relação ao comunicado, o Banco Central afirmou que “avalia que a consolidação do cenário benigno para a 
inflação prospectiva deverá permitir ajuste adicional no grau de estímulo”. De fato, as projeções de inflação concedem ao 
Banco Central espaço para flexibilização adicional. Conforme observado no Relatório de inflação do terceiro trimestre, 
mesmo com a recente mudança de patamar da taxa de câmbio e algumas simulações com a Selic em 5,0%, em todos os 
cenários de inflação do Banco Central, a estimativa para o IPCA de 2020 fica abaixo da meta de 4,0% 
 
Apesar de a decisão ficar em linha com as expectativas, a comunicação do Banco Central após a reunião sinalizou que além 
de a autoridade monetária, por ora, estar confortável com uma nova queda da taxa de juros de 0,5 p.p. na reunião de 
outubro, a taxa Selic também deverá cair para um patamar abaixo de 5,0% a.a. até o final do ano. 
 
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 
 
Em relação à agenda de reformas do governo, depois de uma semana de atraso em relação ao cronograma esperado pelo 
governo, a Reforma da Previdência foi aprovada em primeiro turno no Senado por 56 votos a 19. Apesar da aprovação em 
primeiro turno, o governo sofreu importante revés, com a reversão das mudanças relacionadas as regras da concessão do 
abono salarial. Sem conseguir os votos necessários para que o texto da Câmara fosse mantido, a previsão de economia com 
a reforma da Previdência foi reduzida em R$ 76,4 bilhões em dez anos. Assim, o impacto fiscal da PEC passou para R$ 800,3 
bilhões em um período de 10 anos. 
 
A derrota sofrida força o governo a endereçar rapidamente outras reformas para reduzir as despesas obrigatórias uma vez 
que a economia com as mudanças do abono teria impacto relevante nos primeiros anos após a aprovação. As dificuldades 
de aprovar a Previdência no Senado também reforçam a importância de o Executivo liderar o processo de reformas, não 
somente através da busca por acelerar o processo de privatizações, mas sim procurar convergência para uma única 
proposta de reforma tributária, esclarecer detalhes do Pacto Federativo e organizar o debate sobre a mudança nas regras 
fiscais. 
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CENÁRIO MACRO – Internacional 
 
Crescimento Global 
 
A exemplo do ocorrido nos meses anteriores, o mês de setembro foi marcado 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 econômica. Números mais fracos de atividade foram divulgados na Zona do Euro, China e Estados Unidos, 
seguindo a tendência dos últimos meses. 
 
A atividade econômica global deve mostrar moderação à 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, houve confirmação de que o PIB do segundo trimestre desacelerou para crescimento de 2,0% na 
comparação trimestral anualizada após registrar expansão de 3,1% no primeiro trimestre. Em relação a dados prospectivos, 
o ISM de manufatura recuou pela sexta vez consecutiva, atingindo o menor nível em mais de 10 anos, enquanto o ISM de 
serviços também apresentou forte desaceleração. 
 
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 sua reunião de setembro o Fed cortou os juros em 0,25 pp, reduzindo a taxa básica de juros americana para o intervalo 
entre 2,00% e 2,25%. o Fed também teve de lidar com turbulências no mercado de financiamento de curtíssimo prazo – o 
chamado mercado de recompra, por conta da falta de liquidez. 
 
Apesar de sinalizar para o mercado que um ciclo extenso de reduções é improvável, o Fed pode ser forçado a seguir 
cortando os 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 
 
Zona do Euro, além de novo recuo do PMI de manufatura, que atingiu o menor nível desde 2012, também gerou 
preocupação os dados de setembro referentes ao mercado de trabalho da Alemanha. Contrariando às expectativas do 
consenso, que projetava aumento líquido no número de vagas, houve destruição de postos de trabalho no mês – a primeira 
desde abril deste ano. 
 
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 Zona do Euro, o Banco Central Europeu retomou seu programa de compra de títulos corporativos por tempo ilimitado, 
como forma de ampliar o nível de liquidez e com objetivo de reanimar a atividade econômica do bloco. Além disso, a 
autoridade monetária ainda cortou em mais 0,10 pp a taxa de juros de depósito que já estava em território negativo 
 
Com as incertezas associadas ao cenário de crescimento global e aumento dos riscos negativos para a atividade econômica 
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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, os três dados de atividade mais importantes divulgados no mês, produção industrial, vendas no varejo e 
investimento em ativos fixos, frustraram no mês e mostraram desaceleração do ritmo de crescimento anual em relação ao 
registrado no mês anterior. 
 
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 com o BC disposto a testar a taxa Selic abaixo 
de 5,0% a.a. Os BC’s das economias desenvolvidas estão em modo de afrouxamento monetário para tentar suavizar a 
desaceleração econômica. A guerra comercial entre Estados Unidos e China prossegue e será longa. A agenda reformista 
no Congresso continua com a dinâmica truncada. 
 
Os riscos para o mercado de renda fixa advêm de: (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 
 
O principal destaque positivo no mês foi a posição em Petrobrás <PETR4>. Durante o mês, a Arábia Saudita, maior 
exportadora de petróleo do mundo, teve duas de suas principais instalações petrolíferas atacadas por rebeldes do Iêmen, 
causando a interrupção na produção de 5,7 milhões de barris de petróleo por dia – metade da produção do país e 6% da 
produção global – e uma disparada nos preços da commodity. Após estabilização dos preços do petróleo, com a Arábia 
Saudita sinalizando o reestabelecimento da produção local, a Petrobrás anunciou reajuste de 3,5% na gasolina e de 4,2% 
no diesel, em linha com sua política de preços. 
 
 
 
 
 
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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