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Cenário
Econômico

Economia Internacional

O mês de junho foi marcado pela forte retórica americana na questão comercial. Na
Europa, o ruído político com a eleição na Itália perdeu força, com um discurso do novo
governo menos radical em termos econômicos, e um Ministro da Fazenda mais fiscalista
apontou na direção de uma mudança na composição dos gastos e não em uma expansão
fiscal agressiva.
Nos EUA, tivemos o anúncio de mais uma elevação dos juros no ano de 2018,
mostrando uma antecipação do ciclo de aperto monetário. Esse aumento é explicado pela
robustez dos dados de atividade da economia americana, que apesar de um primeiro
trimestre aquém do esperado, voltou a apresentar dados mais consistentes e elevar as
expectativas de crescimento para a região – as projeções de atividade indicam
crescimento acima do potencial para 2018 e 2019. Somado à melhora do nível de
atividade, verificou-se uma inflação já rondando perto de 2%, patamar considerado pelo
Fed como suficiente para novas rodadas de elevação das taxas de juros, para manter a
inflação em um nível aceitável. Em sua última reunião, a despeito dos riscos, o FOMC
adicionou mais uma alta de juros para 2018 e se mostrou comprometido com a
necessidade de aperto monetário.
Na China, no mês de junho houve a intensificação das tensões comerciais com os
EUA. O impulso de crédito negativo, o aperto das condições financeiras e os dados de
atividade mais fracos no último mês, ainda que temporários, levaram a uma
desvalorização dos ativos chineses, principalmente bolsa e câmbio. O mercado esperava
que com a elevação das taxas de juros na economia norte-americana, a política monetária
chinesa seria também nesse sentido, no entanto, os dados de junho apresentaram
números fracos de crescimento o que levou o banco central Chinês (PBOC) a lançar novos
estímulos monetários.
Na Zona do Euro, os indicadores de atividade continuam abaixo do esperado para a
região, mas demonstram em certa medida estabilidade e apontam para um crescimento

potencial ainda esse ano. Do outro lado, os indicadores de confiança seguem em alta,
sobretudo na indústria, e os ganhos no mercado de trabalho e a política monetária
favorável devem suportar a demanda agregada nos próximos meses.
A visão do Banco Central Europeu (BCE) é de que os dados mais fracos de
atividade do primeiro trimestre foram transitórios e a economia da região do euro
apresente uma performance melhor nos próximos trimestres. A inflação, apesar de estar
abaixo da meta, na visão do BCE estaria em ascensão, apoiada pelo crescimento nos
salários e menor taxa de desemprego. O BCE considerou que os riscos da eleição na Itália
são mais soberanos do que um risco para a Europa e por isso sinaliza que o principal risco
para o cenário construtivo atual advém das disputas comerciais, que gerariam uma
desaceleração na atividade através dos impactos diretos e indiretos (menor confiança do
empresariado). Em geral, o BCE parece confiante no fim dos experimentos monetários
recentes e na tentativa de normalização em 2019. A capacidade da Europa em continuar
crescendo definirá a velocidade desse processo.
Com os acontecimentos das últimas semanas, o cenário internacional deve se
tornar mais turbulento nos próximos meses com a escalada da guerra comercial ao redor
do planeta. Como consequência, há uma redução das expectativas de crescimento para a
economia mundial. Por outro lado, há uma maior transparência das políticas monetárias
que estão sendo implementadas nos EUA e Europa. Neste ambiente, economias com
maiores fragilidades e necessidade de financiamento externo deverão sofrer mais.

Economia Brasileira

Tivemos em junho a decisão, de forma unânime, de manter a taxa Selic em 6,5%
a.a. por parte do BCB e reforçou a sinalização de foco na inflação e expectativas de 2019.
De certa forma, a ata soou como cautelosa e não forneceu pistas acerca dos próximos
passos da autoridade monetária, que parece estar em modo de compasso de espera.
No mês de junho pudemos sentir os efeitos resultantes da greve dos caminhoneiros
ocorrida durante maio (e início de junho). O principal sentimento foi da antecipação dos
riscos e incertezas com as eleições de outubro, com isso, tivemos forte volatilidade dos
principais indicadores do mercado além de uma piora das projeções para o crescimento do

país. Os choques recentes afetam a avaliação da economia, e um quadro mais claro só
deve ser possível com a divulgação dos dados econômicos referentes ao começo do
3T18. O cenário mais provável é que a economia retome a trajetória de crescimento, mas
a uma velocidade ainda mais gradual.
O resultado mais sentido foi do lado da produção industrial, registrando em maio
queda de 10,9% m/m (-6,6% a/a), interrompendo os ganhos observados em abril. Apesar
da contração da produção industrial ter sido difundida na maioria dos componentes do
indicador, os segmentos de maior peso (como veículos e alimentação) foram os principais
responsáveis pela fraca leitura no mês.
Do lado da demanda, as vendas do varejo restrito (PMC-IBGE) recuaram 0,6% em
maio, após crescimento de 0,7% em abril. Na evolução mensal, considerando a série
dessazonalizada, houve queda generalizada entre os segmentos, com destaque para
“combustíveis e lubrificantes” (-6,1%), “tecidos, vestuários e calçados” (-3,2%) e “móveis e
eletrodomésticos”

(-2,7%),

segmentos

que

foram

prejudicados

pela

greve

dos

caminhoneiros no final de maio. A exceção foram as vendas de “supermercados e
hipermercados”, que cresceram 0,6% na comparação.
Para o Brasil, as incertezas permanecem altas por conta das eleições de outubro e
a dificuldade de uma definição sobre as perspectivas de reformas no próximo ano. Com
atividade fraca, o repasse cambial deverá ser baixo, e o BCB seguirá monitorando com
cautela as projeções e expectativas de inflação para 2019. Mas os meses recentes
indicam que os riscos permanecem elevados, e a taxa de câmbio será o principal canal de
transmissão das adversidades.

Câmbio

Depois de vários momentos de estresse, o Real terminou o mês de junho com
desvalorização de apenas 3,18% em relação ao dólar. No ano, a desvalorização já
acumula 16,55%.
O Real se depreciou de forma expressiva desde o final de março, movimento que se
acelerou no final de maio com a crise dos caminhoneiros. A forte depreciação cambial
reacendeu a discussão (com reflexo nos preços de mercado) sobre a necessidade do
Banco Central dar um choque nos juros para evitar novas depreciações do Real.
O movimento do câmbio, que começou como uma reação dos mercados
emergentes à perspectiva de aperto monetário nos EUA, tomou feições mais locais no
início do mês. Até a primeira semana de junho, o Real era, de longe, a moeda que mais
havia se desvalorizado no mercado global, seguida pelo Peso Mexicano e pelo Rand SulAfricano. Depois das intervenções do BC, o Real acomodou-se e terminou o mês com
desvalorização em linha, por exemplo, com o Dólar Canadense e o Peso Chileno.
A depreciação cambial acelerada e o ambiente externo mais conturbado para os
países emergentes, fez com que o BCB interrompesse o ciclo de cortes de juros em maio
e anunciasse intervenções no mercado cambial via swaps. O BCB deixou claro que não se
utilizará das taxas de juros como ferramenta adicional para o controle da desvalorização

do real e que combaterá somente os efeitos secundários da depreciação cambial,
mantendo o foco no cumprimento das metas de inflação.

Renda
Variável

No mês de junho a Bolsa registrou queda novamente. O Índice apresentou
desvalorização de 5,20% no período, após a derrocada de 10,87% do mês anterior. No
ano, o Índice acumula queda de 4,76%, enquanto em 12 meses totaliza alta de 15,68%.
O desempenho da Bolsa no mês refletiu, sobretudo, preocupações em relação ao
impacto da greve dos caminhoneiros sobre a inflação e o crescimento brasileiro, além do
acirramento da guerra comercial no cenário internacional e fuga de capitais dos mercados
emergentes.

No âmbito doméstico, a instabilidade eleitoral também aumentou a volatilidade dos
mercados. As pesquisas eleitorais não mostraram avanço de candidatos reformistas,
gerando preocupação nos investidores e revisão nas projeções.
Em relação às empresas, destaque para a indefinição da privatização das
distribuidoras da Eletrobras, troca de CEOs na Petrobras e BRF além de reoneração da
folha de pagamentos.
Esses fatores combinados levaram a mais uma alta mensal do dólar ante o real, que
soma 16,56% no ano.
A aproximação das eleições – com a manutenção da incerteza quanto à
continuidade das reformas no próximo governo – deve elevar a instabilidade do mercado
próximos meses, sugerindo cautela por parte dos investidores e maior atenção na escolha
dos ativos.

Renda
Fixa
Juros e Inflação

Em junho, pode-se observar no gráfico acima a elevação dos juros em praticamente
todos os vencimentos, comparado aos meses anteriores. Destaque para a evolução das
taxas nominais de 2022, ficando acima do mesmo período do ano passado representado
pela linha cinza.
Em junho o mercado de juros também foi bastante impactado pelos efeitos
derivados da greve dos caminhoneiros. O principal componente nessa direção é a piora de
confiança dos agentes com a perspectiva de crescimento para o país, assim como a perda
institucional do atual governo antecipando o debate eleitoral e a campanha que ainda está
a dois meses de distância. Outro componente que afetou os juros brasileiros foi a reação
ao mercado de câmbio, que chegou a alcançar R$/US$ 3,95, e a expectativa de uma
eventual subida de juros da economia brasileira para fazer frente a essa escalada da
valorização da moeda norte-americana, mas que não se concretizou.

A respeito da inflação, O IPCA de junho registrou variação de 1,26%, acima do
observado no resultado prévio do mês (1,11%). Com esse resultado, o indicador acumulou
alta de 4,40% em 12 meses.
Do lado da inflação, o forte aumento de combustíveis e alimentos por conta da
greve gerou uma pressão pontual, mas que deve ser revertida nos próximos meses.
Quanto ao resultado na margem, o avanço do IPCA pode ser explicado, em grande
medida, pelo comportamento dos dois principais grupos do índice. O repasse das
pressões do atacado para o varejo e o efeito da greve dos caminhoneiros explicam a forte
alta dos preços de alimentos após o período de seguidas surpresas baixistas do grupo.
Adicionalmente, os maiores efeitos da bandeira vermelha patamar 2 pressionaram a tarifa
de eletricidade residencial para cima.

A respeito das curvas de juros reais, conforme comentado anteriormente, a
elevação das taxas de curto prazo são reflexo das medidas anunciadas pelo Banco
Central, como manutenção da Selic em 6,5% e monitoramento do comportamento da
inflação nos próximos resultados, para o cumprimento da meta esse ano.
Já para médio e longo prazo, há maior incerteza e um mal-estar generalizado sobre
as perspectivas para o próximo governo, do ponto de vista da busca do equilíbrio fiscal e
das reformas para aumentar a produtividade da economia.
Sobre a questão fiscal brasileira e a evolução dos gastos em relação ao PIB, essa
imprevisibilidade ganhou mais força no mês, em consequência dos possíveis
desdobramentos políticos derivados da paralisação dos caminhoneiros, corroborando para
uma deterioração fiscal. Com isso tivemos a 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 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
Jun/18
Volatilidade
Asset Classes

Renda Fixa
(Pó s fixada)

Renda Fixa
Renda Fixa

(P ré Fixada)

(indexados a inflação )

Renda Variável

Renda Variável (Exterior)

Benchm arks

Jun/18

2018

2017

CDI
Selic
IMA-S

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

3,17%
3,18%
3,15%

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

7,35%
7,36%
7,41%

10,07%
10,08%
10,15%

11,39%
11,41%
11,42%

0,07%
0,07%
0,08%

IRF-M

0,04%

2,37%

15,20%

8,94%

12,79%

14,01%

2,75%

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

0,45%
-1,08%
-0,32%
-5,19%
-5,30%
-5,20%
-4,33%
-3,66%
-0,17%
3,00%

2,81%
-0,71%
1,16%
-5,23%
-4,66%
-4,76%
-6,87%
-9,00%
-0,67%
15,78%

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

9,73%
6,11%
8,20%
14,67%
15,58%
15,68%
8,85%
13,97%
9,02%
27,07%

10,82%
10,19%
10,73%
18,47%
18,53%
18,83%
21,98%
23,37%
12,21%
23,21%

12,82%
12,46%
12,69%
10,80%
10,45%
11,09%
12,61%
14,26%
6,25%
14,37%

2,66%
6,40%
4,54%
18,13%
18,70%
18,56%
17,95%
17,22%
3,02%
4,23%

Ranking de Índices - 2013 / 2018 YTD
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NOTAS IMPORTANTES

Este documento contém informações confidenciais e exclusivas da Mercer e destina-se
ao uso exclusivo das partes às quais a Mercer o entregou. O seu conteúdo não pode ser
modificado, vendido ou de outra forma fornecido, no todo ou em parte, a qualquer pessoa ou
entidade, sem o consentimento por escrito da Mercer.
As conclusões, classificações e/ou opiniões expressas neste documento constituem
a propriedade intelectual da Mercer e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Eles não têm
por fim transmitir quaisquer garantias quanto ao desempenho futuro dos produtos de
investimento, das classes de ativos ou dos mercados de capital discutidos. A rentabilidade
obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
As informações contidas neste documento foram obtidas de diversas fontes de
terceiros. Embora a Mercer acredite que as informações sejam confiáveis, não buscou verificálas. Como tal, a Mercer não faz quaisquer representações ou garantias quanto à exatidão das
informações apresentadas e não assume qualquer responsabilidade ou obrigação (inclusive por
danos indiretos, consequenciais ou incidentais) por qualquer erro, omissão ou imprecisão nos
dados fornecidos por quaisquer terceiros.
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