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Semana novamente focada ao cenário externo. Confusões do Brexit e falta de
indefinição. Além disso, arrastadas reuniões entre EUA e China com relação ao
comércio bilateral e propriedade industrial. Acrescida no período da rejeição do
orçamento da Espanha de 2019, significando convocação de eleição e troca de
primeiro ministro. No âmbito interno, investidores avaliando alta hospitalar de
Bolsonaro, divulgação do projeto da reforma da Previdência e diretrizes do
presidente; além de novas confusões na área política.
No segmento externo, o Brexit novamente na ordem do dia, com sugestão de o
governo adiar a saída do Reino Unido da União Europeia e a própria UE
pedindo que façam propostas objetivas, sobretudo com relação a fronteira das
duas Irlandas. Grande preocupação do presidente do BOE (Mark Carney) com
relação aos efeitos de um Brexit sem acordo e possibilidade de terem que
reduzir juros para dar fôlego para a economia.
Com relação às negociações entre os EUA e China sobre comércio, o noticiário
internacional foi sempre positivo, junto com declarações do próprio Donald
Trump. Porém, Trump deixa sempre uma brecha dizendo “vamos ver se sai
acordo”. Como temos dito, os maiores problemas residem nas discussões
sobre propriedade intelectual. Trump disse que não sabe ainda se assinará o
orçamento encaminhado pelo Congresso para 2019 com dotação para
segurança de US$ 1,37 bilhões, bem menos do que pleiteava para construção
do muro de US$ 5,7 bilhões. Ao mesmo tempo, acrescenta que não gostaria de
voltar a paralisar parte do governo. Essa dualidade gera muita especulação
sobre os mercados e principalmente no câmbio.
Em que pese o fato, ao longo do período vários dirigentes regionais do FED
discursaram, incluindo o presidente Jerome Powell, todos mostrando que a
economia atravessa boa fase. E que pode ser ainda mantida, solidários com a
decisão de não elevar juros no momento, e alguns membros arriscando a
possibilidade de apenas uma alta ao longo de 2019.Voltando a Trump, o
governo americano quer dar ajuda humanitária ao povo da Venezuela, está
dando apoio para o presidente interino Juan Guaidó e pode adotar outras
ações. A situação na Venezuela está cada vez mais complicada para Maduro
que vem perdendo apoios.
Na Espanha, o orçamento de 2019 foi rejeitado por conta de discussões sobre
a Catalunha, gerando instabilidade política e posterior convocação de eleição
para escolha de novo primeiro ministro. As eleições foram convocadas para 28
de abril. Apesar disso, não deve haver mudanças significativas na condução da
política econômica.

Na China, na volta do feriado prolongado, o governo segue adotando medidas
para minimizar a desaceleração econômica, basicamente atuando no setor
financeiro com suporte aos bancos e com medidas para pequenas e médias
empresas. O saldo da balança comercial de janeiro foi superávit de US$ 39,2
bilhões, com alta das exportações em 9,1% e queda de importações de 1,5%
anualizadas. O superávit contra os EUA encolheu para US$ 27,3 bilhões. O
volume de investimentos externos diretos de janeiro foi de US$ 12,4 bilhões,
alta anualizada de 2,8%.
A semana foi de anúncios do PIB do quarto trimestre para diferentes países.
No Japão, o PIB anualizado foi de 1,4%, crescendo no trimestre 0,3%. Na
Alemanha, o PIB do trimestre ficou estável e anualizado em +0,6%. NA zona
do euro, alta de 0,2% no trimestre e anualizado 1,2%. Em Portugal, o quarto
trimestre mostrou expansão de 0,4% e em 2018 +2,1%. O relatório da Agência
Internacional de Energia (AIE) identificou que em janeiro houve queda de
produção da OPEP de 930 mil barris dia, cumprindo corte de 86% do
combinado.
Indicadores de inflação no mundo seguem não sendo problemas e alterando o
comportamento dos bancos centrais. No Reino Unido, o CPI (consumidor)
mostrou deflação de 0,8% em janeiro e taxa anual de 1,8%, menor que a meta.
Nos EUA, o CPI ficou estável em janeiro e em 1,6% anualizada, enquanto o
núcleo registrou alta de 0,2% e anualizado 2,2%. Nos EUA, os estoque nas
empresas encolheram 0,1%, mas o que mais decepcionou foram as vendas no
varejo de dezembro em queda de 1,2%, quando a previsão era alta de 0,1.
No segmento local e plano político, o presidente Bolsonaro obteve alta
hospitalar em 13 de fevereiro, depois de 17 dias internado. Mas já vai ter que
resolver encrenca gerada por seu filho Carlos com o ministro da secretaria da
presidência Gustavo Bebiano, envolvido em desvio de verba na última eleição.
Bebiano pode ter que sair do governo, assim como o ministro do Turismo, pelo
mesmo motivo. Ainda não dá para estimar desdobramentos disso, mas
certamente não tem nada de positivo.
No plano político local, o presidente Bolsonaro obteve alta hospitalar em 13/02,
depois de 17 dias internado, mas já vai ter que resolver encrenca gerada por
seu filho Carlos com o ministro da secretaria da presidência, Gustavo
Bebianno. Bebianno que está envolvido em desvio de verba na última eleição.
Ainda não dá para estimar desdobramentos na base de apoio, mas certamente
não tem nada de positivo.
A volta à ativa do presidente vai destravar o governo, principalmente no que
tange às reformas prevista, especialmente a da Previdência. Nesse aspecto,
Paulo Guedes “bateu o martelo” com o presidente e estima economia de R$
1,1 trilhão em dez anos. Quanto mais profunda for a reforma, melhor será
interpretada pelos investidores no sentido de obter o equilíbrio fiscal. Mas não
exclui outras medidas ainda no âmbito fiscal, onde a devolução de recursos
pelo BNDES e a cessão onerosa podem minorar impactos.

Na semana, tivemos a divulgação de indicadores de conjuntura que deixaram
patente que a recuperação econômica ocorre de forma muito lenta e perdendo
tração. As vendas no varejo de dezembro encolheram 2,2% e em 2018 com
alta de 2,3%. De qualquer forma, o melhor desempenho desde 2013. O varejo
ampliado teve contração de 1,7% no mês com veículos encolhendo 2,0%. O
volume de serviços prestados observou alta de 0,2%, mas em 2018 com queda
de 0,1%. Foi o quarto ano seguido de queda, com retração nesse período de
11,1%.
A ata da última reunião do Copom veio tranquila, mas com o Bacen alertando
para incertezas e riscos internos e externos, e para a necessidade de reformas
para garantir inflação baixa. A pesquisa semanal Focus veio estável para bem,
com inflação em queda para 3,87% e PIB e produção industrial de 2019
estabilizados em respectivamente 2,50% e 3,04%. Porém, com os números do
varejo, as projeções estão sendo modificadas para pior.
O índice IBC-Br divulgado pelo Bacen, uma prévia do PIB, mostrou alta em
2018 de 1,15% e reflete ainda greve dos caminhoneiros. No mercado, os
investidores voltaram a sacar recursos do mercado nos últimos dias e o fluxo
de fevereiro da Bovespa (até o dia 13) passou para saque líquido de -R$ 155
milhões e no ano ainda positivo em R$ 1,36 bilhões.
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PERSPECTIVAS
A próxima semana pode mostrar o índice Bovespa tentando buscar novo
recorde de pontuação, e com isso tentar vazar o patamar emblemático dos
100.000 pontos. Mas para que ocorra será preciso que
no plano externos, as informações sobre as reuniões entre os EUA e China na
área comercial sigam positivas e com mais divulgação de dados. E também
sobre propriedade intelectual. Na próxima semana, os contatos prosseguirão
em Washington.
Nos EUA, teremos que avaliar aspectos relacionados com a consequência de
Trump ter decretado emergência nacional e, com isso, abrir espaço para
cumprir compromisso de campanha de construção do muro. Certamente há
desaceleração da economia americana, com instituições reduzindo projeções,
mas já estava no script, apesar de um pouco mais profunda.
No Brasil, vamos ficar de olho nas “pílulas” que serão divulgadas do projeto de
reforma da Previdência. Mas o governo terá que formatar sua base de apoio
(hoje parece que não teria os votos suficientes), além de cooptar a opinião
pública, com os diferentes segmentos de trabalhadores sendo afetados.

Jogando contra essa maior coesão teríamos as encrencas políticas de
Bolsonaro e Gustavo Bebianno e ainda as denúncias de laranjal do PSL,
partido de Bolsonaro. Uma demonstração dura de Bolsonaro seria oportuna
para mostrar que nesse governo a corrupção não terá espaço, o que elevaria a
sua credibilidade.
Seguimos estimando que os mercados de risco vão continuar com volatilidade
no Brasil e exterior e o comportamento do dólar parece determinante disso.
Porém, acreditamos que a tendência primária do mercado segue sendo de alta,
e que fluxos de recursos chegarão ao mercado. Basta que os investidores
estrangeiros retornem com recursos sacados em 2018, nesse início de ano,
para dar mais dinâmica.
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