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Cenário
Econômico

Economia Internacional

Em abril tivemos um marco importante na Asia com o encontro histórico do líder da
Coreia do Norte Kim Jong-um e Moon Jae-in líder da Coreia do Sul. Com a aproximação
dos dois países, observamos uma redução da tensão na região. A respeito da atividade
econômica internacional, houve uma continuidade do ritmo de crescimento, o PMI
manufaturados globais em março registrou 50,4 pontos ante 50,8 em abril. O PIB veio
ligeiramente abaixo de 4% mas ainda demonstrando um ritmo vigoroso
Nos Estados Unidos, o Federal Reserve vem apontando para a continuidade do
ciclo de aperto monetário. A economia americana está tecnicamente em pleno emprego,
com uma taxa de 3,9%, abaixo da taxa de equilíbrio considerada pelo FED de 4,5% e as
condições monetárias seguem frouxas (estímulos monetários via taxa de juros baixas). O
resultado dos estímulos fiscais deve começar a dar sinais nesse segundo semestre, com o
início da deteriorização das contas públicas elevando o prêmio de risco. Se o crescimento
global permanecer saudável, espera-se que o FED ainda suba os juros três vezes este
ano e três a quatro vezes em 2019.
Na Zona Euro, frustrações recentes de dados de atividade, como por exemplo no
setor industrial alemão, acenderam uma luz amarela para o Banco Central Europeu. Não
se espera uma desaceleração adicional nos próximos trimestres, mas a fraqueza do
primeiro trimestre já foi o suficiente para sinalizar mais gradualismo na reversão dos
estímulos vigentes. O ECB continua dando sinais “dove” sobre a política monetária na
região, refletindo os números de inflação abaixo da meta.
Na China, os dados de crescimento vêm apresentando os mesmos níveis de meses
anteriores e está em linha com a meta do governo chinês. Os últimos dados do 1º trimestre
do ano apontam um crescimento do PIB na ordem de 1,4% acima do 1º trimestre do ano
passado que apresentou uma evolução de 1,3%. Os dados do índice de atividade dos
gerentes de compras do PMI de serviços Caixin mostraram uma evolução para 52,9 em
abril ante 52,3 em março. Por fim, a apreciação do Dólar eleva os riscos de saída de

capitais, hoje reprimida pelos diversos controles cambiais que se fragilizam frente a riscos
de depreciação da moeda chinesa.

Economia Brasileira
No cenário doméstico, mais especificamente no âmbito político, podemos observar
que os levantamentos eleitorais recentes apontam que, sob um cenário de falta de
coordenação política e consequentemente a fragmentação dos votos, as chances de
vitória de um nome da centro-direita tradicional são pequenas. O cenário de vitória do exgovernador de São Paulo passa pela construção de ampla coalizão entre os partidos do
mainstream brasileiro. A distribuição dos votos entre candidatos com plataforma política
semelhantes pode gerar um provável segundo turno entre forças dos extremos do
espectro político brasileiro e/ou abrir espaço para a vitória de um outsider.
Do lado orçamentário, o resultado do governo central foi fraco em março, fruto de
receitas menos fortes e do aumento dos gastos em função da antecipação do pagamento
de precatórios, que foi a principal causa da piora do déficit primário do setor público no
mês passado. O déficit primário consolidado de R$ 25,1 bilhões. A piora do resultado na
comparação anual em março inverteu a tendência de melhora conjunta das três variáveis
fiscais - resultado primário, juros e resultado nominal - que vinha sendo observada desde
outubro de 2017. Com o resultado de março, o setor público consolidado acumula déficit
primário de R$ 108,4 bilhões (1,64% do PIB) em 12 meses, um aumento frente ao déficit
de R$ 94,3 bilhões (1,43% do PIB) acumulados até fevereiro.
Sobre a atividade, a leitura em conjunto dos principais indicadores sugere que a
retomada econômica perdeu velocidade no primeiro bimestre deste ano. Enquanto a
indústria e o comércio apresentaram perda de dinamismo nos resultados mais recentes, o
setor de serviços e os insumos da construção civil frustraram e voltaram a registrar perdas.
Tal quadro motivou uma rodada de revisão entre os analistas, que predominantemente
reduziram suas estimativas de crescimento para o primeiro trimestre e, como efeito, para o
ano. Indicando o menor otimismo das projeções de crescimento, segundo a Pesquisa
Focus, a mediana das estimativas para o PIB deste ano voltou a mostrar redução após a
pesquisa anterior ter registrado estabilidade do número. Neste sentido, a mediana saiu de
2,75% para 2,70%. Para 2019, a Focus manteve a projeção de 3,0% pela décima quarta
semana consecutiva.

Por fim, as expectativas de final de período para a Selic permaneceram em 6,25% e
8,00%, para 2018 e 2019, respectivamente. Neste ano, o Copom deverá encerrar o ciclo
de queda após promover um último corte na Selic na reunião de maio.

Câmbio
No mês de abril o real sofreu forte desvalorização frente ao dólar, em 4,73%, sendo
cotado a 3,48, atingindo o ponto mais alto desde junho de 2016. O principal fator que pode
estar influenciando o comportamento da moeda é a relação entre o diferencial de juros
entre Brasil e Estados Unidos. Trata-se do ponto mais baixo em toda a série histórica.

Outro fator se diz ao aspecto político brasileiro, há uma fragmentação da centrodireita, as pesquisas de intenção de voto recentes não mostram qualquer candidato com
credenciais reformistas críveis ganhando tração entre fatias importantes do eleitorado, o
que colocaria em risco as reais chances de continuidade da agenda de reformas que vêm
sendo implementadas. Em reação, os investidores (principalmente estrangeiros) teriam
começado a se desfazer de posições em ativos brasileiros, buscando por hedge no
exterior e pressionando a nossa moeda para baixo.
Já a expectativa para a taxa de câmbio começa a refletir as recentes pressões
observadas. A mediana de final de período subiu para R$ 3,37/US$, de R$ 3,35/US$. No
entanto, sempre é importante reforçar que tal projeção está atrelada ao cenário eleitoral

que contempla a vitória de uma candidatura que indique a continuidade das atuais
diretrizes econômicas e prosseguimento da agenda de reformas. Tendo em vista a grande
incerteza sobre o desfecho das eleições, muita instabilidade ainda será observada no
mercado cambial e nas projeções para a variável.
Por ora, é viável que este nível ao redor de R$ 3,50/US$ venha a se configurar
como uma referência, mas as tensões políticas locais e eventuais pressões externas
podem empurrar a cotação do dólar para níveis superiores nos próximos meses, mesmo
que posição sólida das contas externas brasileiras siga como atenuante.

Renda
Variável
O Índice Bovespa valorizou 0,88% no mês de abril. No acumulado de 12 meses e
em 2018 o indicador registrou alta de 12,71% e 31,67%, respectivamente.
O período foi marcado por grande volatilidade nos mercados, sobretudo, por conta
das incertezas do cenário eleitoral e forte desvalorização do Real frente ao Dólar.

Logo no início do mês tivemos a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
condenado em 2ª instância a 12 anos de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de
dinheiro, no caso Triplex. Adicionalmente, tivemos a filiação do ex-presidente do STF ao
PSB, que gerou especulações sobre uma possível candidatura à presidência (da qual já
desistiu!) e movimentou as pesquisas eleitorais.
A alta do dólar também ajudou na volatilidade do mês, refletindo, além das
incertezas internas, o aumento das taxas longas no mercado americano.
As ações da Marfrig foram o destaque positivo do mês, com o mercado reagindo à
compra, pela empresa, de participação no controle da americana National Beef. Já a
Suzano, além de ainda estar colhendo os frutos da fusão com a Fibria, é beneficiada com
a valorização do dólar. Enquanto as ações do Pão de Açúcar foram ajudadas pelo bom
desempenho do resultado do 1T18.
Do lado negativo, destaque para Ultrapar, por conta das perspectivas negativas
quanto aos números da empresa. Por fim, a Hypera foi afetada por investigações da
Polícia Federal e afastamento de executivos.

Renda
Fixa
Juros e Inflação

Observando as curvas de juros nominais, podemos verificar uma leve redução das
taxas de juros de vencimentos mais curtos e uma elevação nos vencimentos a partir de
2021. A sinalização do Banco Central da continuidade de uma política monetária
expansionista e possivelmente nas próximas semanas uma nova redução da SELIC em
0,25 p.p. explica o movimento das reduções nas curvas de juros de curto prazo. Já a
médio e longo prazo, por conta das incertezas Fiscais e gastos do governo, tivemos uma
elevação.
A respeito da inflação, o IPCA do mês de abril demonstrou um resultado em linha
com as projeções do mercado, encerrando o mês com variação de 0,22%, ligeiramente
acima do observado na prévia do mês (0,21%). Com esse resultado, o indicador acumula

alta de 2,76% em 12 meses, ficando próximo à banda inferior e ainda abaixo da meta de
inflação para esse ano.

Para maio, a expectativa é de manutenção da trajetória de avanço para o indicador.
Deve-se observar maiores pressões do grupo de alimentos, principalmente, por conta do
maior repasse das pressões recentes nos preços atacadistas.

Quanto ao resultado na margem, o avanço do IPCA pode ser explicado, em grande
medida, pelo comportamento do grupo Saúde e Cuidados Pessoais, com a aceleração
registrada pelos preços dos medicamentos, em linha com reajuste efetuado no mês. Já a
alta registrada pelo grupo Vestuário refletiu a sazonalidade do período. Em contrapartida, o

arrefecimento na margem de alimentação fora do domicílio colaborou para a
desaceleração do grupo Alimentação e Bebidas na comparação com o IPCA-15 de abril.

A respeito das curvas de juros reais, conforme comentado anteriormente, a redução
das taxas de curto prazo são reflexo das medidas anunciadas pelo Banco Central. Já para
médio a longo prazo, há uma grande incerteza sobre a questão fiscal brasileira e a
evolução dos gastos em relação ao PIB. Essa imprevisibilidade ganhou mais tração no
mês em questão e consequentemente tivemos uma abertura dos juros de longo prazo,
acentuando a inclinação no gráfico acima.
O resultado desse movimento para as posições já mantidas em carteira foi de
redução do preço unitário dos títulos de vencimento mais longo. Podemos observar isso na
tabela seguinte com o resultado do IMA-B 5+.

Quadro Resumo Principais Índices
BENCHMARKS
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Volatilidade
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2017

12 meses 24 meses 36 meses

(anual / 36
meses)

Renda Fixa
(Pó s fixada)

Renda Fixa

(P ré Fixada)

Renda Fixa

(indexado s a inflação)

Renda Variável

Renda Variável (Exterior)

CDI
Selic
IMA-S

0,52%
0,52%
0,51%

2,11%
2,12%
2,11%

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

8,10%
8,11%
8,30%

10,74%
10,76%
10,83%

11,77%
11,78%
11,80%

0,16%
0,16%
0,16%

IRF-M

0,47%

4,25%

15,20%

12,79%

15,18%

15,45%

4,00%

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

0,42%
-0,63%
-0,14%
0,82%
0,63%
0,88%
-1,42%
2,37%
0,95%
5,73%

3,97%
5,27%
4,79%
12,20%
12,97%
12,71%
8,80%
6,50%
-0,81%
4,39%

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

11,65%
10,45%
10,93%
31,19%
32,13%
31,67%
18,46%
32,49%
11,09%
20,91%

12,41%
14,49%
13,73%
26,60%
26,05%
26,39%
28,45%
36,45%
11,54%
12,24%

14,18%
15,58%
14,89%
15,33%
14,71%
15,27%
14,80%
18,98%
5,34%
10,91%

3,09%
11,68%
8,45%
21,83%
22,51%
22,79%
25,53%
19,56%
3,06%
4,28%
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