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Economia Internacional

O mês de julho apresentou uma sequência da dinâmica e expansão das principais

economias internacionais, mas continuamos observando um cenário desafiador. Seguimos

com as incertezas com as economias emergentes, principalmente com o Brasil.

Nos EUA, ao longo do mês de julho, foi divulgado o forte resultado do PIB do 2º

trimestre. Os dados de crescimento e mercado de trabalho nos EUA seguiram

surpreendendo positivamente, com o PIB trimestral registrando cerca de 4% de expansão

anualizada. Estes fatores contribuíram para uma melhora marginal na percepção de

crescimento global, o que impulsionou os preços de ativos de risco. Mas as primeiras

informações sobre a segunda metade do ano já mostram sinais de desaceleração, a

exemplo do PMI manufatureiro.  O FED manteve sua posição em relação à atividade e

inflação de maneira a indicar a alta de juros já esperada pelo mercado para setembro.

Sobre a China, está havendo uma série de medidas por parte do governo para

sustentar o crescimento econômico Chinês. Estão se utilizando de diversos canais de

estímulo, seja monetário, fiscal, creditício, regulatório e cambial. Acredita-se que esse

movimento seria uma resposta preventiva para os potenciais efeitos da guerra comercial

com os EUA.

Na Zona do Euro, houve um arrefecimento das tensões com redução de riscos

políticos com a estabilização da coalização entre Europa e à guerra comercial com os

EUA. Além disso, a economia da Zona do Euro tem apresentado moderação na margem, o

PIB avançou 0,4% no segundo trimestre após expansão de 0,7% nos trimestres anteriores.

Um dos principais componentes de risco global se deve a Turquia, que segue

enfrentando problemas relacionados ao descontrole da inflação ao mesmo tempo que

atravessa um período turbulento do ponto de vista político. Também compondo esse

ambiente mais desafiador para a economia global é a guerra comercial deflagrada entre as

duas maiores economias do mundo. O clima de tensão ganhou novos contornos com o

anúncio dos EUA de que eles estão considerando aumentar a tarifa proposta sobre US$
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200 bilhões de bens chineses, que deverão entrar em vigor no começo de setembro, de

10% para 25%, aumentando a pressão sobre Pequim.

Economia Brasileira

Como esperado, em sua ultima reunião o Copom manteve a taxa Selic em 6,5%. A

ata referente à última reunião do Copom reforçou a indicação de que o Comitê decidirá a

instância da política monetária a cada encontro, com base no cenário de atividade

econômica, balanço de riscos e projeções e expectativas de inflação.

Segundo o comunicado, o Copom enfatizou os riscos relacionados ao ambiente

global e a incerteza sobre o destino das reformas econômicas, além de considerar os

efeitos da greve dos caminhoneiros pontual em Junho sobre a inflação. De todo modo

haveria assim um contentamento com a condução da atual política monetária, que deverá

seguir com cautela para eventuais subidas das taxas básicas de juros: “O Comitê

considera que os efeitos dos choques recentes sobre a inflação estão se revelando

temporários, mas é importante acompanhar ao longo do tempo o cenário básico e seus

riscos e avaliar o possível impacto mais perene de choques sobre a inflação (i.e., seus

efeitos secundários)”.

Do lado político observamos um grande acordo com as principais lideranças

políticas de partidos do Centro, beneficiando assim o PSDB, conforme os dados das

últimas pesquisas. No entanto, estas alianças não são condições suficientes para garantir

que o candidato do PSDB conquistará maior apoio após o início do horário eleitoral. Afinal,

as pesquisas qualitativas seguem indicando o desejo da população por candidatos anti-

establishment. Ainda, além de persistirem incertezas a respeito do poder que a estrutura

política terá nestas eleições, também existem dúvidas a respeito da organização dos

partidos de esquerda.

No âmbito fiscal, a situação da economia brasileira segue preocupante. Em junho, o

setor público consolidado apresentou déficit primário de R$ 13,5 bilhões. Com este

resultado, acumula-se no ano déficit de R$ 14,4 bilhões, resultado que, ainda que

negativo, é bem melhor que os déficits acumulados até junho de R$ 35,2 bilhões em 2017

e R$ 23,7 bilhões em 2016, configurando-se, portanto, como o melhor resultado nos



últimos três anos. Em 12 meses até junho, acumula-se um déficit primário de R$ 89,8

bilhões (1,34% do PIB), inferior à meta fiscal global deste ano (-R$ 163 bilhões ou -2,3%

do PIB).

 Ainda que o setor público tenha apresentado melhora no “fluxo” entre receitas e

despesas, apresentou piora no “estoque” (aumento do endividamento bruto), uma vez

houve nova elevação da dívida bruta, que subiu de 77,1% do PIB em maio para 77,2% do

PIB em junho. Avalia-se que os resultados fiscais do segundo semestre devem ser

inferiores aos observados no primeiro semestre.

A tendência de piora do déficit primário ao longo dos próximos meses deve derivar

da perspectiva de gastos maiores para o governo central e governos regionais este ano,

além da revisão baixista das projeções para o crescimento da economia e

consequentemente das receitas, complementadas pela renúncia fiscal associada ao

subsídio ao diesel.

Tais perspectivas, combinadas com pressões adicionais na conta de juros (afetada

pelas perdas decorrentes das operações de swap cambial e pelo aumento no custo médio

da dívida pública), reforça o processo contínuo de crescimento da dívida, que apesar de

estar crescendo em ritmo mais lento, ainda depende do avanço das reformas estruturais

sobre os gastos no próximo governo para que inicie um processo de reversão e queda,

que só deve ocorrer em meados de 2022, após atingir pico de 80% do PIB.

Câmbio

Com relação ao Real, o forte fluxo apresentado no mês de julho, a valorização

observada em moedas emergentes no período, juntamente com a volatilidade gerada pelo

cenário político/eleitoral, ajudou o Real a apresentar a primeira valorização mensal desde

janeiro deste ano, de 2,62%.

Assim como no mercado de juros, o câmbio também refletiu a melhora do cenário

externo e a mudança, na margem para melhor, do cenário para as eleições.

Adicionalmente, 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. O balanço de riscos está, portanto, mais instável no curto prazo, e qualquer

previsão para o comportamento do câmbio está sujeito a grande erro, dada a própria

natureza das forças que ora influenciam a moeda.

Segundo o último relatório Focus de 10 de agosto, a mediana das estimativas para

a taxa de câmbio de 2018 e 2019 ficou em R$ 3,70/US$.



Em julho, a Bolsa apresentou recuperação após as fortes quedas observadas nos

dois meses anteriores. No mês, o índice valorizou 8,88%, totalizando alta de 3,69% e

20,18%, no ano e em 12 meses, respectivamente.

Os principais fatores de volatilidade no período foram o cenário político e o

ambiente externo. Além da tentativa (frustrada) de soltura do ex-presidente Luiz Inácio

Lula da Silva, em pleno domingo, tivemos a confirmação do apoio dos partidos do Centrão

ao candidato a presidência Geraldo Alckmin.

No mercado internacional, as falas de Trump e ameaças de guerra comercial contra

Europa e China repercutiram negativamente e impediram uma recuperação mais

acentuada da Bolsa brasileira.

Vale mencionar ainda, o alívio em relação aos impactos mais atenuados da greve

dos caminhoneiros sobre os indicadores e o início da temporada de balanços do 2T18.
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No tocante às empresas, destaque negativo para a Embraer, que anunciou o

memorando de entendimentos firmado com a Boeing e para a Cielo, que tem sofrido com

o aumento da concorrência. Do lado positivo, a Eletrobras repercutiu a expectativa de

liberação dos leilões das distribuidoras; já a BRF foi beneficiada pelo plano de recuperação

anunciado pelo novo CEO, Pedro Parente; e a Gol foi influenciada pela perspectiva de

aumento da demanda.



Juros e Inflação

Na comparação com o mês anterior, em julho, pode-se observar a redução da curva

de juros em todos os vencimentos. Destaque para a redução das taxas nominais de

vencimento 2021, voltando a ficar no mesmo patamar deste mesmo período no ano

passado, representado pela linha cinza. Já para os vencimentos em 2022, embora as

curva tenha cedido, ainda encontra-se acima do mesmo período do ano anterior.

Em julho, a projeção dos juros futuros cedeu, reduzindo assim os prêmios

existentes na curva. Esse movimento de retirada de prêmio foi devido, principalmente, às

reiteradas afirmações dos dirigentes do Banco Central brasileiro reforçando a não

correlação mecânica de repasse para a inflação da recente desvalorização do real, bem

como a continuidade da percepção de um menor dinamismo na retomada do crescimento

doméstico após a greve dos caminhoneiros.
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A respeito da inflação, o IPCA de julho registrou variação de 0,33%, abaixo do

observado no resultado prévio do mês (0,64%). Com esse resultado, o indicador acumulou

alta de 4,48% em 12 meses.

Para agosto, a expectativa é de continuidade da desaceleração do indicador, com a

captação do arrefecimento esperado para os preços administrados. A saída dos impactos

dos reajustes de energia em São Paulo e Curitiba deve ser o principal condicionante

baixista para este conjunto de preços. Neste mesmo sentido, a expectativa para o próximo

mês contempla desaceleração para o grupo Transportes, dado que os preços de

passagens aéreas devem arrefecer após a alta de 44,51% registrada em julho.



Quanto ao resultado na margem, o avanço menor do IPCA pode ser explicado, em

grande medida, pelo comportamento dos grupos Alimentação e Bebidas e Transportes. A

saída dos efeitos da greve dos caminhoneiros explica a forte desaceleração dos preços de

alimentos - especialmente dos produtos in natura - ante o resultado prévio de julho.

Adicionalmente, a queda registrada pelos combustíveis é reflexo da normalização na

distribuição dos produtos após os impactos da greve.

No mês de julho, a projeção de juros reais negociados pela NTNBs acompanhou o

movimento dos juros nominais e também recuou no período. O título para vencimento

2021 encerrou o mês cotado a 4,47%, enquanto o vencimento 2023 fechou em 5,30% e o

vencimento 2026 em 5,54%. Já o diferencial entre os juros nominais e os juros reais das

NTNBs, que resulta na inflação implícita esperada pelo mercado, recuou no fechamento do

mês.

O resultado desse movimento para as posições já mantidas em carteira foi de

elevação 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

Ranking de Índices - 2013 / 2018 YTD

Jul/18

Asset Classes Benchmarks Jul/18 2018 2017 12 months 24 months 36 months
Volatility

(annual /36
months)

CDI 0,54% 3,73% 9,93% 7,08% 9,76% 11,16% 0,05%
Selic 0,54% 3,74% 9,94% 7,09% 9,77% 11,17% 0,05%

IMA-S 0,54% 3,72% 10,16% 7,11% 9,84% 11,19% 0,06%
Fixed Income (Fixed rate) IRF-M 1,47% 3,88% 15,20% 8,06% 12,87% 14,10% 2,78%

IMA-B 5 1,48% 4,33% 12,58% 8,27% 10,97% 12,71% 2,58%
IMA-B 5+ 3,15% 2,41% 12,75% 4,57% 10,08% 14,32% 6,37%

IMA-B 2,32% 3,50% 12,79% 6,45% 10,63% 13,83% 4,44%
IBrX-100 8,84% 3,14% 27,55% 18,96% 17,14% 15,31% 18,47%
IBrX-50 8,91% 3,84% 26,82% 20,17% 17,43% 15,10% 19,03%

Ibovespa 8,88% 3,69% 26,86% 20,18% 17,57% 15,92% 18,90%
IDIV11 7,27% -0,10% 25,30% 11,40% 19,00% 16,63% 18,20%
SMLL 5,09% -4,38% 49,36% 10,75% 18,13% 17,66% 17,39%

MSCI World Price 3,05% 2,36% 20,11% 9,79% 11,62% 6,71% 3,04%
MSCI World Price BRL 0,36% 16,19% 21,92% 31,68% 20,41% 10,50% 3,87%

Fixed Income (Inflation linked)

Fixed Income
(Floating rate)

Local Equity

BENCHMARKS

Global Equity
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a propriedade intelectual da Mercer e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Eles não têm
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obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

As informações contidas neste documento foram obtidas de diversas fontes de
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