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Cenário
Econômico

Economia Internacional

O mês de agosto apresentou muita volatilidade para os principais indicadores de
mercado aqui no Brasil e mundo a fora. Tivemos o aumento das tensões no exterior, no
que diz respeito à escalada da guerra comercial, sendo o componente principal para tanta
movimentação nos mercados.
Nos EUA, tivemos o anúncio da intenção de aplicar novas tarifas sobre produtos
importados da China, aumentando a tensão comercial entre os dois países. As autoridades
norte-americanas divulgaram tarifas adicionais de 10% sobre US$ 200 bilhões em
produtos oriundos da China.
A respeito dos dados econômicos, a primeira prévia do PIB do segundo trimestre
reforçou a dinâmica robusta da atividade no país. A economia americana mostrou
expansão de 4,2% na margem anualizada.
Sobre a China, há uma piora das projeções para o crescimento econômico, efeitos
estes derivados do embate com os Estados Unidos em uma guerra comercial. Deste
modo, como resposta às tarifas impostas pelos EUA, a China adotou uma série de
medidas expansionistas (afrouxamento monetário, expansão do crédito, redução das taxas
de juros interbancárias) para impulsionar a atividade na região. Lembrando que uma
desaceleração mais contundente da economia chinesa pode apresentar problemas para
as economias dependentes do seu crescimento, especialmente as emergentes.
Na Zona do Euro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve o escopo da política
monetária de que os juros deverão permanecer estáveis até o início de 2019. Na visão da
autoridade monetária da região os riscos para atividade seguem balanceados, a inflação
segue em linha com o projetado. No entanto, os embates comerciais com os EUA
permanecem como incerteza no cenário.

Um dos principais componentes de aversão a risco global se deve à Turquia, que
segue enfrentando problemas relacionados ao descontrole da inflação, ao mesmo tempo
que apresenta vulnerabilidades, que incluem altos níveis de dívida em moeda estrangeira,
déficit em conta corrente e aumento dos custos de empréstimos. A taxação sobre a
importação do aço turco imposta pelo governo norte-americano resultou na queda
vertiginosa da lira Turca, agravando as fragilidades da economia turca.
Lembrando que a escalada da guerra comercial afeta negativamente o potencial de
crescimento das economias ao redor do globo. O ambiente global segue apresentando
dificuldades para os países emergentes, principalmente aqueles que seguem com
problemas fiscais.

Economia Brasileira
No Brasil, a campanha eleitoral começou, mas as pesquisas de intenção de voto
não se alteraram significativamente, mostrando uma eleição ainda muito fragmentada, com
alto índice de rejeição aos políticos, dificuldade da população e do mercado em entender
as propostas dos candidatos e como serão implementadas. O atentado contra Jair
Bolsonaro, contudo, representou um choque nos candidatos e nos eleitores, alterando a
dinâmica esperada para o restante da campanha. Ainda enfrentaremos volatilidade nas
próximas semanas a depender de novos resultados das pesquisas de intenção de voto.
Do ponto de vista econômico, a paralisação no setor de transporte de cargas afetou
o desempenho da economia em maio. De acordo com o indicador mensal de atividade do
Banco Central (IBC-Br), a economia contraiu 3,3% na margem, resultado pior que o
projetado pelo mercado (-3,1%).
Na projeção para 2018, segundo a ótica da demanda, o consumo das famílias
(responsável por cerca de 64% do PIB) sofreu a maior redução na estimativa de
crescimento. Além dos sinais mais fracos do PIB do segundo trimestre, houve a perda de
dinamismo na geração de vagas de trabalho e a persistência de elevadas incertezas no
cenário interno.
Segundo a pesquisa Focus as estimativas para o crescimento deste ano sofreram
novamente uma redução marginal, tendo a mediana passado de 1,44% para 1,40%. O PIB

do segundo trimestre trouxe novas evidências da particular lentidão do atual processo de
recuperação econômica. Além dos efeitos da greve dos caminhoneiros, o cenário externo
mais desafiador e as incertezas eleitorais explicam a modesta expansão da economia.

Câmbio

O Real se desvalorizou 10,3% contra o Dólar no mês de agosto, performando
melhor apenas em relação ao Peso Argentino e à Lira Turca. No acumulado do ano o Real
apresenta desvalorização de 25%.
Sem dúvida, a deterioração do cenário para mercados emergentes é o que mais
tem influenciado os preços dos ativos domésticos. Em específico para o mercado de
câmbio, essa piora do cenário externo e a mudança do humor com relação às eleições
foram os fatores chave para a desvalorização do real no mês.
Para os próximos meses, é esperada a normalização dos juros nos EUA, mas de
forma lenta, o que deve, ao longo do tempo, retirar a pressão existente sobre as moedas
das economias emergentes.

Além disso, o equilíbrio da Conta Corrente doméstica deve continuar a ser um fator
de estabilização do Real. Por outro lado, o risco-país continuará sendo afetado pela
questão fiscal e pelas eleições.
Por fim, segundo a pesquisa Focus, com informações atualizadas até o dia 06 de
setembro, as medianas da taxa de câmbio fim de período mostraram estabilidade para
2018 e 2019 (R$ 3,80/US$ e R$ 3,70/US$, respectivamente). A continuidade do estresse
no mercado frente às incertezas domésticas e ao clima mais tenso com relação aos
mercados emergentes, devido a casos como os de Argentina, Turquia e África do Sul,
deve manter a pressão sobre a cotação do real.

Renda
Variável

Agosto foi mais um mês de grande volatilidade para o Ibovespa, que registrou
queda de 3,21%, reduzindo a valorização acumulada no ano para apenas 0,36%,
enquanto em 12 meses apresenta alta de 8,25%.
No exterior tivemos a continuidade das ameaças entre EUA e China e aumento das
tensões nos emergentes, como Turquia e Argentina, fatores que impulsionaram a
desvalorização do Real ante o Dólar e beneficiaram as empresas com viés exportador,
como as de papel e celulose.
No ambiente interno, destaque para o fim da temporada de balanços e
principalmente para o início da campanha eleitoral e divulgação das pesquisas de intenção
de voto, que ainda mostram um cenário incerto. A ida de Jair Bolsonaro para o segundo
turno é quase certa, principalmente após o atentado sofrido no início de setembro, mas os
índices de rejeição dos principais candidatos aumentam as indefinições.
Devemos observar um aumento da volatilidade nos mercados nas próximas
semanas, conforme as eleições se aproximam e as pesquisas indiquem as definições dos
eleitores, sobretudo após a confirmação de Fernando Haddad como candidato pelo PT.
Somam-se a esses fatores as tensões comerciais internacionais e a aversão aos países
emergentes, que continuarão afetando o câmbio e potencializando o impacto sobre a
Bolsa brasileira.

Renda
Fixa

Juros e Inflação

Em agosto, pode-se verificar a elevação da curva de juros em todos os
vencimentos. Destaque para os vencimentos mais curtos, 2019 e 2020, que acabaram
ultrapassando

as

taxas

nominais

deste

mesmo

vencimento

no

ano

passado,

representadas pela linha cinza. Com a projeção dos juros futuros abrindo, elevam-se os
prêmios existentes na curva.
A respeito da inflação, o IPCA de agosto registrou variação de -0,09%, abaixo do
observado no resultado prévio de agosto (0,13%) e também da projeção do mercado. Com
esse resultado, o indicador acumulou alta de 4,19% em 12 meses.

Para setembro, a expectativa é de aceleração do indicador, com a captação do
avanço esperado para os preços dos alimentos em domicílio. Neste sentido, a

sazonalidade mais pressionada do componente do grupo, somada ao repasse das preços
do atacado ao varejo, deve impactar esses preços ao longo dos próximos levantamentos.
Além disso, a expectativa contempla boa aceleração no grupo de Transportes. O reajuste
de combustíveis anunciado pela Petrobras deve influenciar o avanço do preço da gasolina

em conjunto com a expectativa de aceleração da passagem aérea em setembro.
Quanto ao resultado na margem, a queda do IPCA pode ser explicada, em grande
medida, pelo comportamento dos grupos Habitação e Alimentação e bebidas. A
desaceleração do primeiro grupo foi ocasionada, principalmente, pelo menor avanço de

energia elétrica (influenciado pelo menor efeito dos reajustes em São Paulo e Curitiba).
Além disso, a sazonalidade do período contribuiu para o arrefecimento do segundo
componente, na comparação com o IPCA-15.

Fonte: IBGE (elaboração Tendências)

Fonte: ANBIMA (elaboração Mercer)

No mês de agosto, a projeção de juros reais negociados pela NTNBs acompanhou
o movimento dos juros nominais e também se elevaram no período. Destaque para a NTNB de vencimento 2021, que encerrou o mês com taxa de juros real de 4,92%, uma
elevação de 45 pontos base, enquanto o vencimento 2022 fechou com taxa real de 5,51%.

Em suma, o diferencial entre os juros nominais e os juros reais das NTNBs, que resulta na
inflação implícita esperada pelo mercado, se elevou no fechamento do mês.
O resultado desse movimento para as posições já mantidas em carteira foi de
redução do preço unitário das NTN-B´s. Podemos observar isso na tabela seguinte com o
resultado do IMA-B, principalmente nas posições mais longas, representadas pelo IMA-B
5+.

Quadro Resumo Principais Índices
BENCHMARKS
Ago/18
Volatility
Asset Classes
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Ago/18

2018

2017

12 m onths 24 months 36 months

CDI
Selic
IMA-S

0,57%
0,57%
0,57%

4,32%
4,33%
4,31%

9,93%
9,94%
10,16%

-0,93%

2,91%

15,20%

5,93%

11,80%

14,06%

3,06%

-0,26% 4,06%
-0,52% 1,88%
-0,45% 3,04%
-3,13% -0,08%
-3,08% 0,65%
-3,21% 0,36%
-3,70% -3,80%
-4,25% -8,44%
1,04% 3,43%
11,28% 29,29%

12,58%
12,75%
12,79%
27,55%
26,82%
26,86%
25,30%
49,36%
20,11%
21,92%

6,66%
2,62%
4,57%
7,35%
8,57%
8,25%
0,29%
-2,33%
11,01%
45,87%

10,22%
9,32%
9,89%
14,66%
15,08%
15,08%
15,69%
15,50%
12,27%
27,07%

12,79%
15,92%
14,87%
17,42%
17,11%
18,04%
19,77%
19,73%
9,62%
14,46%

2,82%
6,88%
4,81%
19,40%
19,96%
19,84%
19,16%
18,14%
2,76%
4,23%

(annual /36
months)

Fixed Income
(Flo ating rate)

Fixed Income
Fixed Income

Local Equity

Global Equity

(Fixed rate)

(Inflatio n linked)

IRF-M
IMA-B 5
IMA-B 5+
IMA-B
IBrX-100
IBrX-50
Ibovespa
IDIV11
SMLL
MSCI World Price
MSCI World Price BRL

6,83%
6,84%
6,86%

9,41%
9,42%
9,49%

10,96%
10,98%
10,99%

0,04%
0,04%
0,04%
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