Perspectiva Semanal

De 14 a 18 de janeiro de 2019

Comentário para a semana
A paralisação do governo federal americano (shutdown), ocasionada pelo impasse entre o presidente dos
EUA, Donald Trump, e o congresso acerca do orçamento de 2019, deve afetar não apenas os mercados
financeiros na semana, como também a agenda de divulgação de dados.
Nos EUA, boa parte dos indicadores que deveria ter saído semana passada acabou não sendo conhecida
devido ao shutdown, que afetou especialmente os dados do Departamento do Comércio, como encomendas à
indústria e balança comercial. Para essa semana, as informações mais importantes serão as relativas à
atividade. As vendas no varejo e a produção industrial de dezembro podem dar pistas se a economia
americana está realmente desacelerando, como indicado pelo ISM e pelas bolsas de valores, ou se ela
permanece com crescimento forte, de acordo com os dados de emprego. Discursos de membros do Fomc
também podem ter grande impacto sobre os mercados, ocorrendo todos os dias (exceto na segunda-feira).
É possível que a agenda chinesa, apesar de menos cheia, também influencie os rumos dos mercados na
semana. A balança comercial será conhecida na segunda, tendo sempre bastante efeito sobre preços de
commodities, enquanto os dados sobre mercado de crédito saem ao longo da semana, sem data definida.
Na Europa, a semana pode ter menos divulgação de dados, com o mais importante sendo a produção
industrial de novembro (que sai na segunda-feira). Eventos políticos devem ter maior destaque, com a
possível votação do plano da primeira-ministra britânica, Theresa May, para o Brexit – que pode ocorrer
durante a semana.
No Brasil, os dados de atividade devem ser o destaque da semana. As vendas no varejo em novembro
(dado que sairá na terça-feira) subiram 1,3% M/M segundo as projeções da SulAmérica Investimentos,
interrompendo dois meses seguidos de queda. O varejo ampliado deve, por outro lado, ter recuo de -2,0%
M/M, devido à queda na venda de veículos no final do ano. A pesquisa mensal de serviços também pode
mostrar avanço na margem, mas de ordem menor, 0,3% M/M. O IBC-Br, por sua vez, sairá na quinta-feira e
deve subir apenas 0,1% M/M e 2,1% A/A, devido ao fraco desempenho da produção industrial e do varejo
ampliado. Indicadores de inflação também sairão ao longo da semana, com os índices gerais de preços (IGP)
subindo em relação às medições anteriores. O IGP-10 ainda deve ter deflação, mas apenas de -0,05%,
enquanto o IGP-M 2º decêndio já deve mostrar avanço de 0,07%.

Tema em destaque
O ambiente para os mercados financeiros globais mudou na primeira semana de 2019. O final de 2018começo de 2019 foi caracterizado por quedas nas bolsas de valores ao redor do mundo, apreciação do dólar
diante de moedas emergentes e queda de preços de commodities.
Esse ambiente, de maior aversão ao risco, decorre de dois fatores mencionados no relatório Perspectiva
Semanal da semana passada: o receio de que a economia mundial estivesse desacelerando e de que o Fed
(Federal Reserve, o Banco Central dos EUA) fosse seguir com seu aperto monetário, agravando o primeiro
fator.
As informações econômicas divulgadas desde então seguem mostrando desaceleração, porém novos
eventos devolveram a esperança ao mercado. Houve uma rodada formal de negociações entre China e EUA
na semana passada, parte da trégua acordada entre os dois países na última reunião do G-20 para tentar
interromper a guerra comercial. Mesmo sem declarações formais após o fim dessa reunião, há indícios de
que essas negociações devem retomar no final de janeiro - e o mercado financeiro está na expectativa de
que esse fato, que contribui significativamente para a piora da economia global, possa ser resolvido.
A alteração na comunicação dos membros do Fomc (Comitê de Política Monetária do Federal Reserve) foi
um fator importante para a mudança de humor nos mercados financeiros globais. A ata da reunião do Fomc
de dezembro, divulgada na semana passada, mostrou mais dissenso dentro do comitê do que era aparente
no primeiro momento. O comunicado da decisão havia mostrado uma votação unânime para alta de juros,
porém na ata foi verificado que alguns membros (não votantes naquele momento) acreditavam que os juros
não deveriam subir e que muitos membros julgam que os juros não precisam subir nas próximas reuniões,
caso os mercados financeiros sigam sob estresse. Diversos membros do Fomc fizeram discursos nos últimos
dias e o tom tem sido predominantemente dovish, indicando que a inflação baixa e com expectativas
ancoradas permite ao comitê ser paciente na alta de juros, podendo esperar mais tempo para ver os dados
sobre como a economia está se comportando - e não necessariamente tendo de subir uma vez por
trimestre, como foi feito em 2018. Dois dos membros do Fomc que não tinham voto em 2018 e passarão a
ter em 2019 (Bullard, do Fed de St Louis, e Evans, do Fed de Chicago) fizeram esses discursos dovish,
fortalecendo a percepção de que a alta de juros deve ser interrompida no curto prazo.
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