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No mes de abriI, a disputa comerciaI entre EUA e China,

que se estende desde 2018, aPreSentOu um nOVO
COmPOnente que agraVOu a relacao: uma ePidemia

atingiu a producao de came suina no pa(s o「ientai,

CauSando temores sobre a capacidade de producao e

abastecimento do mercado intemo chines. Estimativas

ainda nao oficiais apontam para uma queda na casa

dos 30%. Com isso, O Pais devera recorrer a altemativas

Para COmPenSar a menOr Oferta interna.

Um dos potenciais fornecedores seria, natu「aimente,

OS EUA, PO「em, O gOVemO ame「icano fixou, ainda em

2018, uma tarifa de　62% em　⊂ima da came suina

americana vendida para a China, tOmando o produto

Significativamente mais caro para o pais. Nesse

⊂OnteXtO, OS EUA tomam posicao de maior vantagem, 」a

que os p「eaps desse produto sofreram uma elevacきo

COnSideravel no mundo inteiro ap6s a epidemia atingir

a produ軍o chinesa.

Algumas empresas brasileiras exportadoras de carne

Suina tem se beneficiado bastante desse cenario, COmO

6 o caso da BRF e da」BS, refletindo em uma eieva軍o

nos precos das suas ac6es de　37,10%　e　24,20%,

respectivamente.

Apesa「dos probIemasvividos peIa China. o mes de abriI

foi marcado po「 dados econ6micos mais positivos das

Principais potencias mundiais, ⊂OmO OS EUA e a p「6p「ia

China, referentes ao p「imeiro trimest「e de 2019, O que

diminuiu o temor por uma recessao giobal, alem de

favorecer ativos mundiais de maio「 risco.

A ata da　謝tima reuniao do FED discor「e sobre a

PretenSaO dos membros do comite em manter a taxa
de juros no atuaI patamar de 2,25% - 2,50% a.a. O

Prin⊂ipal motivo para essa decisao foram os dados da

infla軍o que se mant6m em niveis baixos apesar do

bom crescimento da economia americana e do baixo n予-

し巳Mノヘ
′/棚rsQUEU肌ONSUL7鋤

DE /NVES77MENTOS PARA OS RPPS.



●

MAi119

PANORAMA
ECONOM看CO

-Vel de desemp「ego no pais. O BCE adotou a mesma

POStu「a do FED e manteve a taxa bdsica dejuros a O,00%

a.a. O que diferencia as decis6es dos dois Bancos

Centrais sao os seus motivos, POis, diferentemente do

FED, O BCE tem ap「esentado um fraco desempenho na

economia com crescimento pifio.

Vdrios pafses europeus tem passado por choques de

austeridade para tentar conter os seus altos niveis de

endividamento. Em aiguns casos, aS medidas austeras

SaO impostas pelo FMl em troca de suporte financeiro

durante a c「ise do inido da decada. AAIemanha, POrSua

VeZ, tem demonstrado fraco desempenho econ6mico, O

que re¶ete negativamente na Unifo Europeia por ⊂Onta

da sua representatividade no bIoco. Com esse cenario′ O

Brexit tem papel fundamentai para destravar a

economia do veiho continente.

●　●　●

Medido a partir da PNAD, O ntVel da taxa de

desocupa軍o e forca do trabaIho obteve novo aumento.

atingindo 1 2,7% em marap. Em ndmeros absoIutos, ja se

SOmam 13,4 m冊6es de desempregados, SuPe「ando os

12,4%　medidos no trimestre m6veI encerrado em

feve「eiro, maS inferior aos 13,1% atingidos no prlmelrO

trimest「e de 2018. A popuiacao subu輔zada ating山a

maior marca desde 2012 (25%), reP「eSentando 28,3

m冊6es de pessoas.

●器慧諾意叢書豊憲
acumulado do t「imestre com　2.2%　de retra軍o. O

encolhimento progressivo da inddstria e evidenciado de

forma cIara quando compa「ado com marap de 2018.

COm uma queda de 6,1%, Sendo a maior marca desde

maio de 2018 (-6,3%). O indice reflete a forte queda

OCOrrida nos seto「es de extrativismo (-14,0%), Vefculos

automoto「es (-13.3%) e訓ment蘭o (-5,0%).

A expectativa do crescimento do PIB foi reduzida peIa

decima semana consecutiva para l,49%. A falta de

evolucao nos setores ext「ativista e de transforma軍o e

as dificuldades na articula軍o po蘭⊂a do Govemo′ que

ge「am temores quanto a aprovacao das reformas

necessと而as, foram fatores de impacto na reducao das

expectativas de crescimento econ6mico.
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Ap6s a aIta de O,54% registrada no mes de marap, a

PreVia da infiaeao para abril atingiu O,72%, a maior
desde junho de 2018 (1.11%), quando fo=mpactada

Pela greve dos caminhoneiros. O resuItado para o mes
ainda sofre press6es dos setores de alimentos e

transportes.

Em atuaIizacao das expectativas do mercado para a

economia, traZida pelo relat6rio Focus. a infla軍o em

2019 foi ajustada de 3,90% para 4,04%. Para 2020, a

estimativa permaneceu em 4.00% e para 2021 e 2022,

PermaneCeu em 3,75%.

Para a Se=c, taXa de referencia para os demaisjuros da

economia. o mercado manteve as expectativas

inalteradas′ ⊂Om Prqjecao de: 6,50% ate o fim do ano,

7,50% pa「a 2020 e 8% para 2021 e 2022 ao ano. O

Copom segue sinaIizando a manutencao da taxa de

juros, maS, devido a frustra軍o das expectativas de

recupera軍o econ6mica e ao baixo risco de press6es

in¶acion鉦as desordenadas, aIguns agentes do

mercado tem apostado na reducao dejuros ainda para

este ano.

Em reIacao aos indicado「es financeiros de renda fixa, O

CD! rendeu O,与2% no mes, aCumuIando ganho de 6,34%

em 12 meses. Os papelS mais arriscados, COmO IMA-B e

iMA-B 5+, foram os que apresentaram me!hores ganhos

no mes com l′51% e l′79%′ reSPeCtivamente, gerando

um acumuIado no ano de7,13% e 9,59%.

Marcado por um fo「te embate e questionamentos

OPOSitores, a Reforma da Previdencia conseguiu passar

Pela aprova軍o da Cq (Comissao de Constitui串o,

」usti印e Cidadania), Seguindo para discussao do texto

na CCE (Comissao Especial). Com um ambiente po臨co

COnturbado e forte dissonancia com o Legislativo, O

Governo e sua base tem um duro papel de articuIacao

Para que a Reforma s匂a aprovada sem fortes

desid「atac6es do texto. A expectativa 6 uma aprovacao

na comissao especiai por meados de agosto, Seguindo

Para a Camara.

A morosidade da tramitacao da Reforma da P「evidencia

tem feito com que aiguns fundos de ac6es,

Principaimente os enquadrados no artigo 8O l ’’a’′,

apresentem rendimentos bem modestos. Mesmo

depois da aprovacao da PEC da Reforma na Cq da

Camara dos Deputados, O merCado ac「edita que tal mo-
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-「OSidade e uma possivel desidratacao da Reforma podem afetar negativamente na economia

brasileira em 2019.

As altas da boisa se concent「aram em ativos espec綱cos, COmO foi o caso das empresas

PrOdutoras de carne suina. Po「 outro iado. com um cenario mundiaI mais favoravel, OS

investimentos no exterior tem apresentado bons resuItados nesse ano. Pautados em ⊂ima das

aitas das boIsas americanas com o S&P 50O e das boisas europeias com o Euro Stoxx, OS

fundos de investimentos BDR tem apresentado rentab輔dades bem acima da meta atuariai.

Em um cenario de aprovacao da Reforma da Previdencia que tenha impacto relevante na

COnfianca dos setores produtivos ⊂Om a reducao das incertezas′ eSPera-Se um aVanap maior

dos investimentos, que junto a medidas microecon6micas poderao resultar em queda do

desemprego nos proxImOS anOS e influenciar a recupera軍o da economia brasiIeira.
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