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Economia Internacional

Em maio, observamos forte apreciação do Dólar e relevante alta dos juros futuros

de países emergentes. A economia americana demonstrou dados robustos de crescimento

e inflação firme em contraste aos dados fracos de atividade na Europa, assim como

aumento da deterioração política na Itália.

Nos Estados Unidos, a sinalização mais “dovish” do Fed, com argumentos que

suportavam uma política monetária mais dura, cedeu. Sobre a análise do desemprego, o

Fed demonstrou a opinião de que a relação entre baixo desemprego e inflação não é

direta, sendo que outros indicadores do mercado de trabalho devem ser considerados.

A última ata trouxe somente alívio temporário ao risco iminentes de mais altas de

juros. Isso por que os dados de atividade continuam apontando transitoriedade na

deterioração do Consumo no 1TRI/18 e retomada de crescimento mais forte no 2TRI/18.

Em relação aos próximos trimestres, o destaque é a aceleração recente das encomendas

de bens de capital, que devem impulsionar o PIB. Essa recuperação dos investimentos é

esperada pelo governo americano, como consequência dos estímulos fiscais que foram

injetados na economia no início do ano.

Ainda que os motivos não estejam claros, podendo haver relação de causalidade

com as variáveis fiscais, existe a possibilidade de que ameaças comerciais ou a alta do

preço do petróleo também estejam ajudando nessa melhora. Assim, a possibilidade de

mais três altas de juros ainda em 2018 ganha força, potencialmente elevando a taxa final

do ciclo de normalização monetária.

Na Zona Euro, a aversão ao risco aumentou em relação às economias não centrais.

A Itália entrou em um impasse político perigoso. O primeiro-ministro, indicado pela

coalização instável em torno de dois partidos antagônicos, não durou três dias no cargo,

quando o ministro das finanças, conhecido por suas posições anti-Euro, foi vetado pelo

presidente do país. Agora, provavelmente, serão convocadas novas eleições para

setembro ou outubro. O grande receio é que a população seja chamada novamente às
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urnas e reforce a posição anti-Euro no terceiro país mais importante da Zona do Euro. O

imbróglio na Itália somente aumentou as incertezas sobre a continuidade do crescimento

na região, que agora tem também que lidar com mais um governo populista. As ameaças

de disputas comerciais contínuas tendem a afetar mais os países superavitários, como a

Europa, em detrimento dos deficitários, como os EUA. Enquanto isso, no Brasil, a greve

dos caminhoneiros trouxe mais dano ao crescimento econômico, que agora deve ficar

muito próximo ao registrado em 2017.

Economia Brasileira

No mês de maio tivemos a decisão do Copom, em manter a taxa Selic em 6,50%,

contrariando a sinalização demonstrada pelo próprio BC na reunião anterior. A justificativa

usada pelo comitê foi a piora do “balanço de riscos”, além da desvalorização do real, que

converge para o alcance da meta de inflação deste ano.

No Brasil, o mês foi marcado pelo aumento dos riscos políticos e fiscais em função

da greve dos caminhoneiros e da elevada incerteza eleitoral. As dificuldades para a

execução do necessário ajuste fiscal ficaram ainda mais evidentes com a greve dos

caminhoneiros.

No cenário doméstico, a paralisação terá dois efeitos sobre a atividade econômica:

um de curto prazo, causado pela ruptura das cadeias de produção, e outro de mais médio

prazo, com a diminuição da confiança dos agentes. O primeiro efeito é um choque com

prazo de validade, que deve se dissipar uma vez que as cadeias de produção sejam

reparadas. O segundo, no entanto, pode trazer danos mais permanentes, e sua

recuperação dependerá basicamente do resultado das eleições.

Ainda em maio tivemos a divulgação do PIB do primeiro trimestre do ano e da taxa

de desemprego referente ao trimestre encerrado em abril.

O PIB do 1º trimestre de 2018 avançou 0,4% no trimestre e 1,2% em relação ao

mesmo trimestre no ano passado. O resultado foi um pouco melhor que as estimativas do

mercado. A surpresa foi nos setores de agricultura e construção, que tiveram contrações

YoY menores que o esperado. Embora modesto, o resultado do 1ºT é consistente com o

cenário de recuperação gradual da economia.

O IBGE divulgou que a taxa de desemprego referente ao trimestre encerrado em

abril ficou em 12,9%, ligeiramente abaixo da mediana das expectativas de mercado (13%).



De acordo com o ajuste sazonal, a taxa de desemprego recuou para 12,3% (versus 12,5%

no primeiro trimestre de 2018).

A magnitude do impacto da greve dos caminhoneiros para os indicadores de

atividade do próximo trimestre ainda não está clara, embora certamente não

negligenciável. A greve atingiu a economia num trimestre onde a perda de momento nos

indicadores de confiança já era preocupante.

Câmbio

O real continuou a se desvalorizar em maio, com queda de 7,35% em relação ao

dólar, fechando o mês em R$ 3,74, maior patamar desde março/2016. A desvalorização no

ano já acumula 12,97%.

O dólar continuou se valorizando no mês de maio apesar do recuo das taxas das

Treasuries. Naquelas com vencimento em 10 anos no final do mês, este recuo se deu

principalmente por conta da ata do FOMC (Comitê de Política Monetária dos EUA).

Os mercados internacionais passam por uma fase de reprecificação dos ativos, a

partir de mudanças significativas na estrutura a termo das taxas de juros nos Estados

Unidos, o que tem impulsionado o dólar ante as principais moedas. Assim, a avaliação é

de que houve mudança de patamar no dólar. Além disso, temos uma piora do cenário



interno, que contempla a fragilidade das construções de cenários após as eleições, um

quadro global de liquidez menos farta e investidores mais seletivos resulta em expectativa

de real mais depreciado.

No mês de maio o Índice Bovespa reverteu praticamente toda a alta acumulada nos

primeiros meses do ano, registrando queda acentuada de 10,87%. No acumulado do ano o

Índice apresenta alta de 0,46% e valorização de 22,39% em 12 meses.

O mês foi marcado por nova disparada do dólar, manutenção da Selic e pela greve

dos caminhoneiros.

O temor pela alta da inflação americana, ocasionado pela alta do petróleo, resultou

na elevação das Treasuries e em fuga de capitais dos mercados emergentes – acentuada
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por preocupações com a Argentina.

No cenário interno, além das incertezas com o cenário eleitoral, o mercado foi

surpreendido pela manutenção dos juros, após indicação controversa do presidente do

Banco Central dias antes. Apesar dos investidores concordarem que a volatilidade externa

trazia empecilhos à queda da taxa, a expectativa de queda prenominava, gerando uma

corrida dos investidores aos juros e pressionado a Bolsa.

Já nas últimas semanas do mês se iniciaram as discussões no Planalto acerca das

elevações contínuas nos preços dos combustíveis, iniciadas após alteração da política de

reajuste pela Petrobras em meados de 2017, que culminaram em paralisação dos

caminhoneiros por todo o país.

A greve gerou escassez de suprimentos e insumos – combustíveis em especial –,

levando consumidores a estocarem mantimentos e empresas a reverem sua escala de

trabalho. Nos próximos meses devemos observar o impacto dos protestos na inflação e no

crescimento.

Após a percepção de fim da ingerência governamental na empresa, a Petrobras se

viu obrigada a anunciar reduções nos preços da gasolina e do diesel e concessões na

política de preços, resultando no pedido de demissão do presidente da estatal, Pedro

Parente.

Esse cenário conturbado, aliado ao avanço de Jair de Bolsonaro e Ciro Gomes nas

pesquisas eleitorais, derrubou o mercado (apenas 10 ações do índice registraram alta!) e

comprova, mais uma vez, que o ano de 2018 será de grande volatilidade.



Juros e Inflação

Em maio, a curva de juros sofreu diversos choques. Entre eles, tivemos a subida

contínua dos juros nos EUA e consequente valorização do dólar em boa parte do mês, o

que fez com que a parte mais longa da curva de juros subisse em torno de 50 pontos-

base. A parte mais curta foi afetada, com o movimento de encerramento do ciclo de juros

pelo Banco Central brasileiro, surpreendendo o mercado com a decisão de manter a taxa

Selic em 6,50%, sendo justificada pela piora do cenário externo e do “balanço de riscos”

de acordo com o próprio comunicado do BACEN.

O efeito prático desse movimento podemos observar no gráfico acima das curvas

de juros nominais, com uma forte elevação em todos os vencimentos.

A respeito da inflação, o IPCA de maio registrou variação de 0,40%, acima do

observado na prévia do mês (0,14%). Com esse resultado, o indicador acumulou alta de

2,85% em 12 meses.
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Quanto ao resultado na margem, o avanço do IPCA pode ser explicado, em grande

medida, pelo comportamento do grupo Transportes. A alta do câmbio e do preço do barril

de petróleo abriu margem para reajustes seguidos nos preços dos combustíveis durante

maio, destacando-se o aumento da gasolina. Adicionalmente, tanto os preços de

alimentação no domicílio quanto fora do domicílio contribuíram para a considerável

aceleração registrada pelo grupo Alimentação e Bebidas entre a prévia do mês e a



divulgação final. Por fim, os maiores efeitos da bandeira amarela também pressionaram a

tarifa de eletricidade residencial para cima.

No acumulado do ano o índice apresenta variação de 2,85%, ligeiramente abaixo da

banda inferior do Banco Central.

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. Já para médio e longo prazo, há maior incerteza 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 e 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.



Quadro Resumo Principais Índices

Ranking de Índices - 2012 / 2018 YTD

Mai/18

Asset Classes Benchmarks Mai/18 2018 2017 12 meses 24 meses 36 meses
Volatilidade

(anual /36
meses)

CDI 0,52% 2,64% 9,93% 7,71% 10,45% 11,60% 0,08%
Selic 0,52% 2,65% 9,94% 7,72% 10,46% 11,61% 0,08%
IMA-S 0,50% 2,62% 10,16% 7,86% 10,53% 11,62% 0,10%

Renda Fixa (P ré Fixada) IRF-M -1,85% 2,32% 15,20% 10,64% 13,91% 14,11% 2,33%
IMA-B 5 -1,56% 2,35% 12,58% 10,08% 11,08% 12,97% 1,98%

IMA-B 5+ -4,65% 0,37% 12,75% 7,56% 11,98% 12,59% 5,97%
IMA-B -3,16% 1,48% 12,79% 9,05% 11,83% 12,71% 4,15%

IBrX-100 -10,91% -0,04% 27,55% 19,06% 24,97% 13,07% 17,22%
IBrX-50 -10,88% 0,68% 26,82% 20,22% 24,86% 12,71% 17,83%

Ibovespa -10,87% 0,46% 26,86% 20,00% 25,20% 13,31% 17,69%
IDIV11 -10,53% -2,66% 25,30% 10,85% 29,33% 13,32% 17,26%
SMLL -11,31% -5,55% 49,36% 17,33% 31,51% 15,24% 16,10%

MSCI World Price 0,31% -0,50% 20,11% 9,48% 11,59% 5,43% 3,06%
MSCI World Price BRL 7,68% 12,41% 21,92% 26,13% 13,98% 11,41% 4,34%

BENCHMARKS

Renda Fixa
(Pós fixada)

Renda Fixa (indexados a inflação)

Renda Variável

Renda Variável  (Exterior)
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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 verificá-

las. 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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