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UM ACORDO DE [IVRE

●　coMfRCIOENmEO

MERCOSUL FA UN仏O

EUROPEIA, QUE VWHA

SENDO NEGOC仏DO HA

MAI5 DE20 ANOS FOI

CONCRET着物DO

DURAN7f O別件NTO

QUE REONEAS 20

棚IORE5 ECONOM仏S

DO MUNDO.

Influenciados peia retomada das negocla印eS entre

EUA e China, OS merCados mundiais apresentaram bons

resuItados no mes de junho. Na reuniao rea=zada no

」apao, entre OS PreSidentes DonaId Trump e X岬nping,

du「ante a c心puia do G-20′　alguns temas foram

COnC輔ados, O que diminuiu a probab硝dade de novas

SanC6es ⊂OmerCiais entre os paises. Os dois p「esidentes

SuSPenderam temporariamente a possib掴dade de

impos匡6es de tarifas adicionais. alem de concordarem

em permitir que companhias de tecnoIogia americanas

⊂Ontinuem vendendo produtos para uma empresa

Chinesa que havia sido alvo de sanc6es. Apesar do bom

Sinai. para os me「cados mundiais′ O ‘′cessa「-fogo’’dos

dois governos nao garante que a ′′paz′′ entre os dois

Pa(ses seja contfnua e nao houve ind(cios de uma

PrOXimidade de um a⊂Ordo definitivo entre eles.

A conc掴a軍o entre os presidentes dos EUA e China nao

foi a dnica boa not[cia vinda da c心pula do G-20. Um

acordo de livre comercio ent「e o Mercosul e a Uniao

Europeia, que Vi=ha sendo negociado ha mais de 20

anos. foi concretizado durante o evento que re心ne as

20　maiores economias do mundo. Apesar das

PreOCuPaC6es em 「elacao a po圃cas de meio ambiente

que levaram a desentendimentos entre os presidentes

da Alemanha e Franca, Ange!a Merkel e Emmanuei

Macron, reSPeCtivamente, COm O P「eSidente BoIsonaro.

o acordo entre os blocos foi firmado. A maior

P「eOCuPaCaO em relacao ao Brasil e a capacidade do

gove「no brasileiro de reduzir o aIto nfvel de

desmatamento na Amaz∂nia. Para a conc「etizacao do

acordo ainda sera necess鉦a a ratificacao de cada um

dos v鉦os pa(ses que comp6em os dois blocos.

Por conta dos resuitados negativos dos ultimos dois

meses dos indicadores econ6micos das prinCIPaIS

nac6es do mundo, OS me「Cados mundiais passaram a

L巳M,へ,’
M4I5 QU亡UMA CONSULTOR偽

DE /NVE577MENTOS PARA O5 APPS.



JU」119

PANORAMA
ECONOM漢CO

PreCificar corte de juros em diversos pafses, incluindo o

FED (Banco Central Ame「icano). Com base nos dados,

P「incipalmente de emprego dos EUA′ a eXPeCtativa do

mercado ficou mais forte quanto a uma redu肇o dos

ju「os bおicos da economia americana, O que fez com

que o d6lar se desvalo「izasse em reia軍o a moedas de

mercados emergentes, COmO O reaI bras=eiro.

●　●　●

A crescente preocupacao dos govemos internacionais

●　富窪。霊q書n宣誓謹書〇㌔霊謹言
monetdrias reagirem com uma postura mais dovish

(acomodat(cia), tem gerado efeito antag6nico na

economia brasileira. De um lado, a desa⊂eleracao nas

PrlnC-Pa-S eCOnOmias dificulta a retomada do
CreSCimento por vias externas′　reduzindo tanto o

POte=CiaI do comercio exterior quanto os fIuxos de
investimentos, adiando os investimentos e gerando uma

recuperacao mais lenta da economia. Por outro lado・ a

POStura mOnet鉦a nos paises desenvolvidos contribui

Para a VaIoriza軍o dos ativos brasiieiros′ fortalecendo a

acomodacao infIaciona「ia e criando maior margem para

「educao dosjuros.

Pela 20a semana consecutiva, foi reduzida a previsao de

CreSCimento da economia brasileira para　2019. Em

reIat6rio divuigado pelo Banco CentraI′　O merCado

●　禁書霊鳥8諾器霊謹書謹書荒
3,82% ante 3,80% da semana anterior.

As expectativas do me「cado vem em consonancia com o

boIetim Mac「ofiscai divuigado pelo M面Sterio da

E⊂OnOmia, que reVisou para baixo as projec6es de

CreSCimento do PIB para 2019 de l,6% para O,81%,

divuIgados em lO de maio e 5 dejuIho, reSPeCtivamente.

Ap6s o perfodo de severa crise em 2015 e 2016′ a

economia brasileira deu面cio a uma lenta recupera軍o,

apresentando um modesto crescimento medio de l′1%

ao ano nosanos 2017-2O18, e COm eXPeCtativa de menor

nivel de c「escimento em 2019. Esse baixo cres⊂imento

revela que o pais sofreu uma queb「a estruturaI do seu

niveI de desenvo!vimento.

し巳Mタへ′

PELA 20O SEMANA

C’ONSECU〃桝, FOI

REDuZIDA A PREV/SAO

DE CRE5C/MENTO DA

ECONOM仏BRASILEIRA

PARA 2019.

MA/S QUE UMA CON5ULTOR/A

DE /NVE5T/MEN7て)S f弘RA OS RPPS.
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A mudanca estrutural que o pa[s sofreu e o contfnuo arrefecimento do crescimento

econ6mico, tem COmO um de seus fatores determinantes a perda de produtividade da

indl]stria, aiiada a um quadro de descont「ole fiscal.

Na medida em que a produtividade media brasileira caiu′ houve um aumento substancial do

nfveI de desemprego e aumento da capacidade ociosa da economia.

Produ9aO IndustriaI

(inc鍬ce com g如ste $aZOnd. 201 2=1 OO)

-、筆書調心裏「鼠Ge郵劃　　　一両坤　　-巳競劇va

ぐ"
10‾

言

Os g「飾cos evidenciam′ eSSa mudanca estrutural nfo c榔ca′ COm a queda da produtividade da

inddstria e quebra da tendencia de crescimento do P看B per capita′ Observada no periodo

Pre-CrlSe.

p旧p帥capita (照$)

剛encI種けさCnSe X Re種はad0

4望蒙りβ 「

PIB pe' Capita (R$
ENere’ヽ亭a em 「ela(車O a tend台nqa P「e CrBe

O.1
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MA/5 QUE UMA CONSULTORIA

D与/NVEST/MEN7て)5 PARA OS #PPS.
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Ao mesmo tempo, houve uma deterioracao das contas

Pl]blicas, que registrou superaIVit prim鉦o de mais de 3%

ent「e 2006 e 201 8, Para CreSCenteS e SuCeSSivos deficits,

Chegando a 2,5% do PIB nos periodos de 2016 a 2018,

que teve sua tr争jet鉦a de cres⊂imento freada com as

medidas de ajustes tomadas nos anos re⊂enteS e baixa

atividade econ6mica, maS naO Sendo suficientes para

gera「 uma mudan印de tendencia no resuItado fiscai・

Observa-Se ainda uma eleva〔fo substancial do nivei de

endividamento bruto do governo ge「ai, que PaSSOu de

51%do PIBem2013para 77%do PiBem2018.

Percebe-Se ainda que os instrumentos fiscais e

monetarios tradicionais utitizados via po圃cas de

administra軍o de demanda de nada adiantaram para a

「etomada do crescimento econ6mico, que devera

PaSSar POr um COnjunto de mudancas e reformas

Pr6-merCado e de reequ硝brio fiscai, que Criem um

ambiente de aumento da confianca propICIO Para a

retomada dos investimentos, COm destaque para a

reforma da previdencia.

Com in¶acao　⊂OntrOlada e avan印　da reforma da

PreViden⊂ia, aS eXPeCtativas de reducao de juros se

intensificaram, O que tem impactado positivamente os

mercados nos ultimos meses. Por6m, eSSe mOVimento

POSitivo para o mercado de renda fixa nacional′ foi

anteriormente precificado e os titulos pl]blicos nao

Obtiveram uma rentab硝dade tao aita no mes de junho

COmO Vimos anteriormente. A excecao ficou com os

titulos pdbIicos atrelados a inflacao (NTN-B) de

VenCimentos mais Iongos que ap「esenta「am eIevados

rendimentos durante o mes. Esse movimento nao deve

Se manter Para O Iongo prazo. ja que a taxa basica de

juros tem uma margem pequena Para COrte.

O Ibovespa terminou o mes dejunho com valorizacao de

4,06%, aOS l OO.967 pontos, abaixo do recorde histCirico

de lO2.062 pontos. registrados durante o mes.
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CON7TiOLADA E

A囲NfO DA REFORMA

DA PREV/DENC均A5

軸(PEC桝〃囲5 DE

REDUC#o DEjURO5 5E

IN7号N51HCARA勅O

QUE 7盲M /MPAC7ADO

PO51r/VAMEN7f OS

MERCADOS NO5

UL 7TMOS ME5E5.

MAIS QUE UMA CONSULTOR偽

DE /NVE5T/MどNTOS PA帥OS RPP5.
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鵬NTA即し8DAD書S (%)一JUNH○ ○ A⊂UMuLADo 2019

CDI　　旧OVESPA IMA-B 5　IRF-M l lMA-B IMA-B 5+ iMA-GERAL Meta lRF-M

ex-C Atuaria1

21,12

細　ACUMULADO 2019

」呈l 【〇一___半音」器

PRQJ寡C6格S: R話LAT6R獲o FO⊂US (BCB)

BRAS!し �#����!　2019 �#�#��

P旧(%de⊂reSCimentoreaI) ��ﾃ���0.81 �"ﾃ���

IPCA �2繦u��3,82 �2ﾃ���

iGP-M 途ﾉu紕�6,与6 釘ﾃ�2�

TaxadeCambiofinal(R$/些　　」　　　○○_○○ �2ﾃビ�3,80 �2ﾃ���

TaxaSelic(finaidoano) 澱ﾉu���与,与0 澱ﾃ���

Taxade」urosReaI(deflacionadoIPCA) �"ﾃiu��-　　1,62 �"ﾃ�"�
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