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ESTADOS UNIDOS  

CORRIDA ELEITORAL NOS ESTADOS UNIDOS 

As eleições nos Estados Unidos acontecem no final de 2020, entretanto com a crise do 

coronavírus os nervos parecem ter se acalmado, mas o que se observa é o contrário, ou 

seja, quase tudo está relacionado ao embate político que acontecerá entre Trump e 

Biden. 

Desde nosso último relatório macroeconômico, estamos dizendo que a verdadeira 

corrida acontecia por partes dos Democratas, Joe Biden e Bernie Sanders, para saber 

quem irá enfrentar Donald Trump que é a única aposta viável pelo lado Republicano. 

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, tem vencido frequentemente as 

primárias em vários estados, dando um passo crucial sobre Sanders na corrida pela 

indicação. 

De acordo com projeções, Biden terá uma vantagem de 10 pontos sobre o senador de 

esquerda em Michigan, estado com maior número de delegados e o disputado status de 

“Swing State” (estado pendular, ou independente, aquele sem um perfil eleitoral 

definido). Entretanto, Biden e Sanders cancelaram seus comícios recentemente, 

seguindo a orientação das autoridades, diante da epidemia do novo coronavírus. 

Desafiando a ameaça do coronavírus para votar, uma maioria de eleitores nas disputas 

primárias presidenciais do Partido Democrata afirmou confiar mais no favorito Joe Biden 

do que em Bernie Sanders na condução de uma grande crise, mostraram pesquisas da 

Edison Research. Ainda assim, Bernie Sanders está reavaliando sua candidatura à Casa 

Branca após sofrer derrotas para Joe Biden nas últimas disputas pela indicação. 

Por outro lado, a campanha de Donald Trump pela reeleição à Presidência dos Estados 

Unidos estava em clima de tranquilidade. A economia americana caminhava sem grandes 

problemas e a taxa de desemprego era historicamente baixa, apenas seus rivais do 

Partido Democrata viviam debates intensos sobre o rumo que o partido deveria seguir 

para a nomeação. 

Em questão de semanas, o panorama do mundo mudou radicalmente, a bolsa 

americana registrou quedas históricas nos últimos dias e o que parecia uma vitória certa 

para Trump virou uma dúvida. Tudo isso graças à pandemia do novo coronavírus e à 



    
 

 

crise do Petróleo. 

“O novo coronavírus é totalmente capaz de custar a reeleição de Trump e levar um 

democrata para a Casa Branca”, disse Todd Mariano, diretor de análises de risco para os 

Estados Unidos da consultoria Eurasia. De acordo com sua avaliação, os impactos da 

epidemia na economia americana, bem como a posição dos americanos a respeito da 

resposta do governo para a epidemia, são os fatores principais dessa equação e as 

maiores ameaças à reeleição. 

E, apesar dos indicadores econômicos positivos que Trump vinha colecionando desde que 

assumiu a Presidência, o momento agora é de temor de uma nova recessão. E até o 

próprio presidente já reconheceu que a chance de isso acontecer existe, embora tenha 

demonstrado confiança de que essa recessão seria breve e causada pela doença. 

Essa é a primeira crise séria que Trump enfrenta em seu governo, uma crise bastante 

grave e da qual ele não conseguirá apenas apaziguar os ânimos das pessoas com seus  

recorrentes  twitters, será o momento de se provar. 

Ainda para piorar o cenário, um embate entre Rússia e Arábia Saudita sobre o preço do 

petróleo é outro peso sobre os “ombros” de Trump. Como salvar as empresas de xisto 

americanas que tem custo de produção elevado? Tudo está dando errado para Donald 

Trump nesse momento, parece até um plano para derrubá-lo do poder, mas se conseguir 

contornar essas provações, a reeleição será certa. 

 

Coronavírus nos Estados Unidos 

Os Estados Unidos registram até o momento mais de 10 mil mortos devido a pandemia 

do novo coronavírus, que tem impactado o mundo todo nos últimos meses. 



    
 

 

A rápido crescimento da Covid-19 levouo país a ser o terceiro com mais óbitos no 

mundo, atrás da Itália e Espanha. 

 

O maior titã econômico do mundo se encontra agora debilitado e com uma ferida aberta, 

são mais de 367 mil infectados, cerca de um quarto do total global de 1,3 milhões. O 

número de mortes diárias está diminuindo nos países europeus, mas o território 

americano ainda está longe do pico da crise. 

Nova York é o foco principal do surto no país, com mais de 4.750 vítimas fatais em todo 

o estado, e 130 mil casos. 

 

É possível observar que a curva de casos do coronavírus nos Estados Unidos está muito 

acima da curva dos outros países. Isso se deve ao fato, do atrasado no início ao combate 

ao coronavírus, ao não teste dos viajantes que chagavam ao país no início do ano e, 

principalmente, ao próprio sistema de saúde americano considerado o mais caro do 

mundo. 



    
 

 

O médico Anthony Fauci, chefe do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas 

dos EUA, admitiu que o sistema de saúde do país “está fracassando” na forma como 

está respondendo aos novos casos de coronavírus. 

Na última semana, o governo de Donald Trump pediu mais de U$ 8 bilhões para enfrentar 

os efeitos do vírus, enquanto o Departamento de Saúde pediu mais U$ 2,5 bilhões para 

monitorar e detectar o contágio. Segundo Willian Schaffner, professor de Medicina no 

EUA, no momento o problema é que eles não sabem realmente o número de casos que 

há no país. 

Donald Trump, destacou recentemente, a importância do uso do medicamento 

hidroxicloroquina no combate ao novo coronavírus. Durante uma entrevista coletiva na 

Casa Branca sobre a pandemia, Trump afirmou que “há sinais muito fortes e 

contundentes” da eficácia do medicamento no combate ao Covid-19. Trump também 

lembrou que o governo federal comprou e armazenou 29 milhões de doses do fármaco. 

O uso deste medicamento, combinado com azitromicina e zinco, tem apresentados 

bons resultados no combate ao coronavírus e está sendo utilizado por vários países como 

forma de tratamento. Entretanto, integrantes da força-tarefa que lidam com a crise do 

coronavírus no país divergiram sobre a eficácia do medicamento para malária 

(hidroxicloroquina) no uso contra a Covid-19. 

Fauci, principal especialista em doenças infecciosas do país e outros consultores de saúde 

argumentaram que não existem dados suficientes nos estudos limitados que foram 

feitos para provar que o medicamento é eficaz contra a doença. 

CRISE DO PETRÓLEO E COMO PODE AFETAR OS ESTADOS UNIDOS



    
 

 

O preço do petróleo do tipo Brent caiu quase 30% na abertura dos mercados na Ásia na 

segunda-feira (09/03). Apenas segundos depois do início das operações, o barril caiu de 

US$ 45 a US$ 31,52, registrando uma das maiores quedas no mesmo dia e a mais 

impactante desde 1991, durante a guerra do Golfo. 

O forte retrocesso é atribuído à decisão da Arábia Saudita de aumentar 

substancialmente sua produção e começar a oferecer em certos mercados descontos de 

até 20% em relação ao petróleo bruto. Segundo analistas, trata-se de um primeiro passo 

de uma guerra de preços entre a Arábia Saudita e a Rússia. 

Isso aconteceu após uma proposta de novos cortes para fazer frente aos desafios 

impostos pelo coronavírus, que foi recusada por Moscou. A ideia era fixar um corte de 

1,5 milhões de barris diários, o que significaria reduzir a produção mundial em 3,6%, dos 

quais se esperava que 500 mil barris/dia fossem sacrificados pelos países não Opep. 

Segundo o "Financial Times", a Rússia queria ver o impacto total do coronavírus na 

demanda do petróleo antes de agir. Além disso, a Rússia também queria testar a 

indústria de petróleo americana. Para o país, reduzir a produção só ajudaria um setor 

cujo crescimento fez dos EUA o maior produtor de petróleo do mundo, roubando o 

mercado da Rússia. 

Com as quedas nos preços muitas empresas de energia norte-americanas endividadas 

podem ir à falência, enquanto trabalhadores podem ser dispensados. A maioria das 

empresas petrolíferas dos Estados Unidos têm um alto custo de produção, e o preço do 

barril abaixo de U$30 é inviável para a exploração. Embora Trump tenha destacado que 

os preços baixos do petróleo são positivos para a indústria aérea e ajudam os 

consumidores, ele reiterou seu suporte ao setor de petróleo. 

Por outro lado, o secretário de Energia dos Estados Unidos, Dan Brouillette, disse que o 

presidente Donald Trump que encher as reservas estratégicas de petróleo com 1 bilhão 

de barris, aproveitando as baixas cotações no mercado internacional. Trump também 

disse que, poderia aplicar "tarifas bastante substanciais" sobre importações de petróleo 

caso os preços da commodity sigam baixos. Ele acrescentou, no entanto, que não espera 

que isso seja necessário, uma vez que nem a Rússia e nem a Arábia Saudita iriam se 

beneficiar da continuidade das baixas nos preços de cotações.



    
 

 

CRESCIMENTO E PIB 

Com o avanço da pandemia de 

Coronavírus nos Estados Unidos, 

instituições financeiras como 

Morgan Stanley e Goldman Sachs 

têm constantemente revisado suas 

previsões para o crescimento 

econômico estadunidense. Mesmo 

depois de revelada a estimativa 

anualizada de 2,1% do quarto trimestre de 2019 pelo Bureau of Economic Analysis, os dois bancos 

acima citados reafirmaram a expectativa de retração nos dois primeiros semestres de 2020. 

De acordo com os analistas do Goldman Sachs, a manutenção do distanciamento social e o 

sucessivo corte de gastos das empresas privadas tendem a impactar substancialmente as cadeias 

produtivas. Ao passo que, a baixa frequência de consumidores termina por enfraquecer o 

comércio, principalmente aquele voltado ao entretenimento e a serviços que exigem grande 

concentração de pessoas, como os setores de bares e restaurantes e o de entretenimento. 

Neste ponto, destacamos a importância do consumo das famílias para a manutenção da rolagem 

da economia norte-americana. De acordo com dados disponíveis do ano de 2018, o consumo 

familiar estadunidense foi responsável por 68% do PIB, representando a maior fatia responsável 

pela atividade econômica. 

Cabe ainda ressaltar a interrupção de diversas cadeias de suprimentos, a disputa por produtos 

voltados ao combate da doença e a renegociação de diversos contratos de fornecimento – sendo 

estes redirecionados ao mercado interno norte-americano. Tais fatores acabam trazendo ainda 

mais incerteza ao empresariado, responsável pelos investimentos efetuados – setor este que traz 

mais volatilidade ao PIB. 

Entretanto, mesmo esta incerteza 

causada pelo avanço do Covid-19 

não impactou o PMI de Serviços 

averiguado em março, que fechou 

acima das previsões iniciais de 



    
 

 

39.1 pontos, encerrando o mês em 39.8 pontos. 

Nesse aspecto, acreditamos que a recuperação norte-americana possa vir forte no segundo 

semestre de 2020, apresentando crescimento trimestral mais sólido. Não só o ambiente de 

incerteza quanto à duração da epidemia estará mais elucidado, como também se espera o 

atendimento à demanda retraída pelas medidas de lockdown, adotadas até agora.  

Com o arrefecimento das medidas de fechamento e quarentena, espera-se a recuperação do setor 

de serviços, principalmente aqueles voltados para lazer, recreação e alimentação que apresentam 

grande elasticidade na sua capacidade de absorção de mão-de-obra não utilizada. Soma-se a isso, o 

fato de que grande parte dos gastos das famílias norte-americanas se dá justamente no que 

concerne a este setor da economia. 

JUROS, INFLAÇÃO E DESEMPREGO 

Com o advento do cenário de incertezas macroeconômicas perante a expansão e aumento da 

letalidade do novo coronavírus nos Estados Unidos, a Reserva Federal – Federal Reserve – adotou, 

mais uma vez, uma política de distensão monetária visando manter a liquidez dos mercados. 

Mesmo com uma queda na taxa de juros já esperada pelos sinais de desaceleração econômica 

apresentada desde o final de 2019, o FOMC foi ainda mais profundo em seu corte. 

Na reunião emergencial realizada em 15 de março, o banco central norte-americano cortou a taxa 

de juros quase à zero, fazendo variar entre 0,00% e 0,25% - um corte de 100 pontos-base. Aqui 

ressaltamos que a taxa de juros já havia sofrido um cut de 50 pontos-base apenas duas semanas 

antes. 

Mesmo com o pacote monetário emergencial, foi aprovado como nova medida profilática um 

montante de socorro de mais US$ 2 trilhões pelo Congresso, visando atacar as dificuldades 

orçamentárias das famílias e dos entes privados. Neste ínterim, é esperado que ao menos US$ 500 

bilhões sejam direcionados às indústrias afetadas com empréstimos e outros US$ 350 bilhões 

sejam utilizados para socorrer pequenas empresas com vista a auxiliar na manutenção dos 

empregos. 

Entretanto, as medidas 

anunciadas e rapidamente 

aprovadas pelo Governo 

estadunidense não foram 



    
 

 

suficientes para conter a demissão e o aumento de pedidos de seguro-desemprego. De acordo com 

dados divulgados pelo Department of Labor em 02 de abril, o número total de novos pedidos de 

desemprego chegou a marca de 6,648 milhões. Porém, é digno de nota o vertiginoso crescimento 

deste dado em um período de apenas 10 dias. 

De acordo com a mesma entidade, o número de novos pedidos era de 282 mil em 19 de março, 

saltando para 3,3 milhões em 26 de março e chegando aos 6 milhões em 02 de abril. Assim sendo, 

a quantidade não só se multiplicou por quinze de uma semana para outra, como dobrou na 

semana posterior. 

Tal perspectiva de piora é reforçada pelo repentino aumento de 90 pontos-base na inflação entre o 

fechamento de fevereiro e o de março, sendo puxado principalmente pelo setor de serviços e 

construção, que se situaram bem acima da média geral do país.  

Mesmo assim, acreditamos que ainda é cedo para quantificar o efeito do reajustamento 

macroeconômico nos preços da economia norte-americana, vis-à-vis a necessidade de se averiguar 

com melhor precisão os impactos no consumo das famílias do país – principalmente advindo da 

relação com os gastos com o sistema de saúde. 

Entretanto, de acordo com dados dispostos pela Universidade do Michigan, os consumidores 

americanos já esperam uma queda nos preços na monta de 2,2% ante uma previsão inicial de 2,4%.  

A inflação medida no mês de fevereiro nos Estados Unidos foram 0,2% menores (2,3%) em relação 

ao mês de janeiro de 2020 (2,5%), impactado positivamente pelo aumento moderado do preço da 

gasolina e pela diminuição do preço da recreação e das tarifas aéreas. Pressões ascendentes 

advieram dos valores dos aluguéis e da alimentação em casa, que diminuíram o impacto positivo 

da queda de 2% dos custos com energia. 

S&P 500 E DOW JONES 

Com as políticas adotadas iniciais ao coronavírus não surtindo o efeito desejado e com o impacto 

nas cadeias produtivas gerada pelo avanço da doença na República Pop. China, o mês de março foi 

considerado de difíceis movimentações para os dois principais índices – principalmente entre os 

dias 13 e 23 de março, quando as incertezas se acumularam. 

No período, o S&P 500 acumulou quedas de 500 pontos, acompanhando quedas mais bruscas do 

Dow Jones – de 23 mil para 18 mil pontos – e da Nasdaq, que variou negativamente cerca de mil 

pontos. 



    
 

 

Soma-se aos efeitos do coronavírus, a manutenção das disputas envolvendo o preço do barril de 

petróleo entre Rússia e Arábia Saudita que, do mesmo modo que afetaram negativamente a 

Petrobras no Brasil, também alcançou as empresas do setor nos Estados Unidos – que, mesmo 

sendo o maior produtor de óleo do mundo, ainda mantém custos elevados de produção.  

Mesmo o anúncio das medidas fiscal e monetária, não foram suficientes para a melhora dos índices 

que, até a publicação deste relatório, não retornaram aos níveis do início de março. 

CHINA 

Local do epicentro de toda crise instaurada no planeta, a China vem passando por um processo de 

lenta recuperação tanto econômica quanto sanitária. A recuperação médica aliado à redução de 

novos casos de Covid-19 já são de conhecimento de todo o mundo, servindo de parâmetro para 

tomada de decisões dos países afetados por essa pandemia. Mais especificamente, utilizando uma 

análise estatística, é possível observar, a partir dos dados oficiais divulgados pela secretaria de 

saúde da China, que aparentemente o número de mortes diárias tem se reduzido drasticamente 

(figura 1). Nesse cenário, entre as métricas mais populares, o número de mortes é aquela que 

possui menor erro médio e também é a mais impactante em termos de orientação a políticas 

sanitárias. 

 

No ponto de vista econômico e financeiro, essa pandemia surge em um momento onde a 

economia tanto de países emergentes quanto de países desenvolvidos já sofria indícios de uma 

possível recessão. Para a China, especificamente, alguns reflexos da crise de 2015- 2016 ainda 



    
 

 

assolam o país. 

De janeiro a fevereiro de 2020, período correspondente ao auge da contaminação do vírus no país 

asiático, as vendas no varejo, assim como os investimentos em ativos fixos e a produção industrial 

tiveram uma queda drástica comparada aos meses anteriores. O setor de varejo sofreu com as 

graves consequências do isolamento da população, que reprimiu grande parte do consumo, 

principalmente de bens supérfluos, como o consumo de jóias (-41%) e bens domésticos (-30%), 

além de reduzir consideravelmente o consumo em restaurantes (43%). Em relação aos 

investimentos em ativos fixos, os investimentos na indústria, na infraestrutura e no setor 

imobiliário caíram, respectivamente, 31,5%, 26,9% e 16,3%, derivados, principalmente, da 

contração da demanda. Esse movimento de queda pode ser contínuo para o setor imobiliário em 

decorrência de algumas características específicas da construção civil, como um ciclo mais longo 

de atividades e lenta recuperação. 

Já a queda da produção industrial é derivada principalmente de setores que possuem alta 

dependência de mão-de-obra intensiva e que apresentam uma longa cadeia de suprimentos, 

como a indústria automobilística (-31,8%), a indústria especializada em produção de máquinas (-

28,2%) e a indústria têxtil (-27,2%), que sofreram com o isolamento de seus trabalhadores. 

   

Fonte: Haaver, IIF 

Um dado que chamou bastante atenção do mercado, ainda a respeito da produção industrial, no 

mês de março foi a recuperação do PMI (52), que, nos meses mais caóticos da pandemia na China, 

atingiu 35,7. Contudo, diferente de algumas interpretações, apenas um mês de dados acima de 50 

não significa que a economia chinesa voltou aos níveis normais, mas que mais da metade das 

condições operacionais da produção melhorou comparado a fevereiro. Grande parte dessa 



    
 

 

melhoria é refletida pela parte do cálculo relacionado à produção e às empresas de grande 

capitalização. Contudo, a cadeia de suprimentos de mais da metade das empresas ainda 

permanece ineficiente. 

 

Fonte: National Bureau of Statistics of China 

Para contornar esse cenário adverso, as autoridades chinesas têm tomado diversas iniciativas no 

intuito de suavizar os impactos da pandemia no país. O PBOC, Banco Central Chinês, tem 

flexibilizado a política monetária desde que o coronavírus começou a se propagar pelo país em 

janeiro. Mais recentemente, a taxa de depósito compulsório dos bancos de menor capitalização foi 

reduzida em 100 bps, assim como as taxas de MLF, reduzidas em 10 bps, e os contratos de 

recompra reversos (Reverse Repo). Além disso, seguindo o percurso de grande parte dos Bancos 

Centrais ao redor do mundo, a China concedeu 800 bilhões de yuans em empréstimos de 

emergência através de transferência aos bancos. 



    
 

 

 

 

Essas medidas, apesar de conter no curto prazo uma crise de liquidez, é extremamente nociva à 

saúde financeira dos bancos, principalmente no que diz respeito à alavancagem dos bancos com a 

redução da taxa de depósito compulsório em um ambiente de crescente inadimplência. Em 2019, 

a inadimplência de títulos corporativos chineses alcançou 160 bilhões de yuans. Em particular, a 

inadimplência das empresas estatais nacionais e locais mais do que triplicaram, para 40 bilhões de 

yuans. A inadimplência desse tipo de empresa costuma ser rara, uma vez que é política do 

governo resgatar empresas desse tipo em dificuldade, o que não aconteceu. Além disso, os títulos 

corporativos chineses têm seguido o movimento global de abertura do spread, enquanto Bancos 

Centrais reduzem juros, mostrando disfuncionalidade total no mercado. 

Ainda no mercado de crédito e títulos, a curva de rendimento dos bonds chineses ficou um pouco 

mais steepening. Diferente da interpretação comum, isso não representa um indicativo de 

aceleração econômica, mas apenas consequência da injeção de liquidez por parte do Banco 

Central. Todavia, essa curva já sinaliza uma pressão inflacionária no longo prazo, o que já é 

sustentada pela atual taxa de inflação de 5,20%, próxima da máxima dos últimos 8 anos. A forte 

discrepância entre oferta e demanda de moeda sustentam essa previsão. 



    
 

 

 

No que tange as perspectivas de crescimento da economia chinesa, o retorno de 95% das 

atividades no final de março já cria algumas expectativas melhores para o PIB dos próximos 

trimestres. A média das projeções da maioria dos analistas é em torno -7% para o primeiro 

trimestre, atingindo valores positivos já a partir do segundo trimestre de 2020. Contudo, cabe 

salientar alguns pontos: apesar de grande parte das indústrias reabrirem, quase todas ainda 

operam com baixa taxa de utilização devido a falta de demanda e funcionários; há pouco 

conhecimento da possibilidade e dos impactos da segunda onda de contágio do Covid-19; à 

medida que a pandemia do COVID-19 atinge a economia mundial, a China deve se preparar para 

uma segunda onda de choque de exportações mais fracas. O crescimento das exportações da China 

já caiu para 0,5% em 2019 devido às tarifas dos EUA. 

 

A respeito do mercado de capitais, o MSCI China foi a ETF que apresentou menor queda anual 

resultado da forte recuperação do mercado na segunda quinzena de março, estimulado pelo forte 



    
 

 

estímulo de liquidez por parte do PBOC. Particularmente, o ânimo é extremamente excessivo, uma 

vez que, se comparado à ultima vez que o mercado se encontrava no atual patamar, no dia 3 de 

dezembro de 2019, as condições econômicas eram bem melhores. O mesmo cenário otimista é 

visto no par Dólar/Yuan. A moeda chinesa foi uma das que menos se desvalorizou frente ao dólar 

americano nesse ano. 

 

BRASIL 

O cenário econômico do Brasil para o ano de 2020 era dotado de desafios. Já esperávamos 

um nível acentuado de volatilidade nos ativos financeiros, devido ao horizonte nebuloso que 

víamos a frente. A possibilidade de uma recessão global cada vez mais próxima, em paralelo, 

a guerra comercial entre EUA e China e, especialmente, a eleição estadunidense no meio do 

ano, eram os fatores principais de tal insegurança. 

Entretanto, o cenário respondeu diferente. Com conclusão da fase 1 do trade deal entre EUA 

e China, e as ferramentas utilizadas na condução da política monetária do FED e ECB, 

trouxeram determinado otimismo para o mercado, que rompia novas máximas. 

A volatilidade prevista enfim chegou. Porém, de uma forma que nem o cenário dos mais 

pessimistas poderia prever. Através de um “black swan” , que se alastrou inicialmente na 

China, e posteriormente no mundo inteiro, de maneira perturbadora, sendo o gatilho para 

uma crise global sem precedentes, e de magnitudes, ainda, inimagináveis. 

PRODUTO INTERNO BRUTO 

Em janeiro, as projeções mais animadoras estimavam um crescimento, nada modesto, de 2% 

para o país. Atualmente, essas mesmas projeções estipulam algo em torno de -5%. 

Ainda é impossível mensurar qual será a magnitude do impacto do Covid-19 na economia, pois 



    
 

 

não se sabe até quando serão mantidos os lockdowns, o que isso desencadeará na economia 

global, qual será a postura dos BACEN frente ao problema, como os agentes responderão, e 

qual o cenário, se houver, de recuperação (V ou U). 

Os setores exportadores, ainda que com dólar apreciado, estão sofrendo e ainda sofrerão 

bastante com a queda da demanda externa, principalmente chinesa. A retração que ocorreu 

no setor de serviços - principal pilar do PIB, algo em torno de 60% - e indústria, causarão um 

encolhimento brutal do consumo e da propensão marginal a consumir, dos agentes 

econômicos. Ainda que haja um “boom” nas atividades econômicas pós-quarentena, serão 

tempos difíceis. 

Algo lamentável são os comentários de alguns membros do governo, e familiares, em relação 

à China e ao povo chinês, o que pode comprometer consideravelmente as relações comerciais 

com o país do extremo leste, principal parceiro comercial do Brasil, e tornar o cenário ainda 

mais desafiador. 

O Banco Central brasileiro vem aplicando medidas na tentativa de conter esse movimento 

contracionista. O país possui um colchão financeiro - algo em torno de R$ 400 bi - em 

depósitos de compulsório, logo houve espaço para sucessivas reduções da alíquota do mesmo, 

sobre recursos a prazo, de 30% para 25% e, posteriormente para 17%. Entretanto, essa 

medida influi no aumento da alavancagem dos bancos, algo extremamente arriscado em 

virtude da conjuntura geral, de escassez de liquidez. 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) também aprovou a renegociação de operações de 

crédito das empresas e famílias que possuem “cadastro positivo” - bons pagadores. Além da 

flexibilização da capacidade de utilização de capital dos bancos para que os mesmos ampliem, 

ou ao menos mantenham seus planos de concessão de crédito. 

As medidas do BCB em sinergia com a CMN visam melhorar a liquidez do Sistema Financeiro 

Nacional (SFN), que se encontra em uma situação saudável, com os indicadores acima dos 

níveis desejados e bancos capitalizados. 



    
 

 

 



    
 

 

Dentre as medidas que beneficiam diretamente a pessoa física, MEI e pequenos empresários, 

estão o auxílio emergencial de seiscentos reais para trabalhadores informais, prorrogação do 

prazo de declaração do IR, para o final do mês de junho, expansão do bolsa família em R$ 3 

bi, antecipação do 13º salário (maio) e aumento do prazo de pagamento de empréstimos e 

financiamentos. 

Além disso, ocorrem medidas não oficiais, adotadas de maneira “solidária” frente a situação 

de calamidade, como shoppings suspenderem a cobrança de aluguel na tentativa de auxiliar os 

lojistas, para que os mesmos consigam manter os negócios “de pé”. 

Com a expansão do vírus pela, e além da, China, era apenas questão de tempo para que o 

mesmo chegasse ao Brasil. Através dos relatos chineses, ainda que duvidosos, era possível ter 

uma noção do que estava por vir e se preparar da melhor forma para que os impactos sociais 

e econômicos fossem minimizados. 

Contudo, não houveram medidas adotadas pelos “policy makers” para controle de entrada de 

passageiros, que tinham como origem países que já sofriam com o vírus, por exemplo China e 

Itália, o que demonstrou certa negligência e foi uma mazela para minimizar os impactos do 

vírus, em sua fase inicial. 

O que confirma o fato foram às manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro por todo o 

Brasil, que não foram canceladas ou adiadas. Além disso, o discurso, do mesmo, em horário 

nobre, dizendo que o que presenciávamos era apenas uma “gripezinha” e que não havia 

necessidade para medidas extremas. Esses acontecimentos, somado a outros, colaboraram 

para uma queda da popularidade do presidente brasileiro - e levou aos famosos “panelaços”, 

por todo o Brasil. 



    
 

 

Os países que apresentam menos casos atualmente são os que menos testaram. Ainda que tardias, 

as medidas tomadas pelos governantes brasileiros, de isolamento social e lockdown, foram 

assertivas e colaboram para obtermos resultados menos negativos. O que favorece o país na 

contenção, é a concentração do vírus na região sudeste, que apresenta 60% dos casos. 

Ainda que a mesma seja a parcela mais considerável do PIB, a região foi pioneira nas medidas 

de isolamento social e lockdown, colaborando para um comportamento mais flat da curva de 

contágio. 

 

SITUAÇÃO FISCAL 

No mês de fevereiro, a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) alcançou 53,5% do PIB, 

reduzindo 0,6 p.p. em relação a janeiro. O crescimento do PIB nos dois primeiros meses, 

somado, especialmente, à desvalorização cambial (11,6%), ao superávit primário e aos juros 

nominais apropriados fizeram com que a relação entre DLSP/PIB, fosse reduzida em 2,2 p.p. 

no ano de 2020. 

Já a Dívida Bruta do Governo Geral, alcançou no mês de fevereiro o equivalente a 76,5% do 

PIB, com um aumento de 0,4p.p, em relação ao mês de janeiro. No ano, o aumento na 

relação DBGG/PIB é de 0,7p.p. Esse aumento advém, especialmente, da incorporação de 

juros nominais, da desvalorização cambial e do crescimento pouco significativo do PIB 



    
 

 

nominal. As emissões líquidas de dívida também colaboraram, ainda que em porcentagem 

menor.  

 

Após as medidas, via política fiscal, adotadas pelo governo no mês de março na tentativa de 

amenizar o impacto do coronavírus na economia brasileira, esperamos uma distorção 

considerável na relação entre Dívida/PIB, não só pelo acréscimo no numerador (dívida 

pública), mas também pelo decréscimo no denominador (PIB). 

PURCHASING MANAGERS INDEX (PMI) 

O PMI brasileiro apresentou queda, mais acentuada que as expectativas, no mês de março. 

Ainda assim, a queda foi bastante conservadora, quando comparada a dos pares. O índice 

registrado foi de 48.4, frente às expectativas de 51,7. 

Como previsto, houve uma contração mais acentuada na produção fabril, mas vale destacar a 

variação significativa no número de demissões, o maior dentre 3 anos. 



    
 

 

CÂMBIO 

O USD/BRL (dólar/real), apresenta a pior performance anual, dentre a cesta de moedas dos 

países emergentes. Porém, para o Ministro da Economia, Paulo Guedes, a moeda nessa faixa 

já era uma premissa e está em linha com a estratégia do governo. Ainda assim, devemos nos 

alertar ao impacto que um dólar altamente valorizado pode causar nos níveis de aprovação 

do governo atual. 

Somado a essa premissa, o efeito disruptivo do COVID-19 nas cadeias produtivas globais, 

junto ao corte de juros do BACEN, em linha com a política monetária seguida pelos principais 

Bancos Centrais mundiais, levou a um “stress” ainda mais considerável na moeda, 

ocasionando uma desvalorização acentuada. A moeda americana atinge quase 40% de 

valorização frente ao real, no período de um ano, e fechou o mês de março no valor de 

R$5,19. 

 

JUROS 

Na reunião do dia 18 de março, o COPOM decidiu reduzir a taxa Selic em 0,5 bps, atingindo a 

casa dos 3,75% a.a. O corte do juros no Brasil, veio em linha com os cortes realizados pelos 

principais Bancos Centrais (FED e ECB). 

O BACEN se mostrou confortável na decisão, alertando que está ciente sobre a maior 

variância de cenários, devido ao risco mais elevado, e que a estratégia mantém a inflação 

convergindo para a meta nos anos de 2020 e 2021. 



    
 

 

É notório que o atual cenário pede cautela na condução das políticas. A decisão, que foi 

unânime, teve repercussões entre os agentes financeiros, especialmente com relação ao 

impacto na curva de juros longa, que inclinou drasticamente em relação aos meses anteriores, 

chegando a atingir a faixa dos 10% a.a. 

 

Lengeda: 3Y = Verde / 10Y = Azul 

Além disso, com a necessidade de políticas fiscais no atual momento, a flexibilização do teto 

de gastos, ainda que temporária, poderia tornar os cortes não tão prudentes. Outro fator é o 

reflexo que os sucessivos cortes de juros estão tendo no câmbio que, se mais estressado, 

pode vir a causar “dor de cabeça”. 

INFLAÇÃO 

Com a taxa de câmbio seguindo a tendência atual, um assunto recorrente entre os 

economistas era a possibilidade do câmbio “acordar a inflação adormecida” - pass through. 

Ele ainda não veio e, aparentemente, ficará para depois. 

O Covid-19, em paralelo às medidas governamentais na tentativa de controle do mesmo, 

provavelmente terão um impacto deflacionário na economia. Contudo, destacamos a 

necessidade de atenção para a tendência de aumento dos custos de insumos e produção. 



    
 

 

A expectativa de inflação para o ano de 2020, que há 4 semanas se encontrava em torno de 

3,2%, atualmente está em 2,72%. Ainda assim, está dentro da meta estipulada pelo Banco 

Central, e o mesmo assume que assim se manterá (4% +/- 1,5%). 

DESEMPREGO 

Segundo dados do IBGE para fevereiro, a taxa de desemprego no Brasil subiu para 11,6%, 

atingindo 12,3 milhões de pessoas. Essa subida foi influenciada principalmente pelo aumento 

da procura por emprego e pelo corte de postos de trabalho nos setores de construção, 

administração pública e serviços domésticos. 

 

Os impactos das medidas restritivas contra o Covid-19 já estão gerando desemprego e perda 

de renda em todo o país. Entretanto, é difícil prever qual será a intensidade desse fato, dado 

ao nível de incerteza com relação ao desenvolvimento da doença no Brasil, e ao tempo 

necessário de permanência do isolamento social. 

Estimativas de entidades patronais, como a Associação Brasileira das Lojas Satélites (Ablos), 

que reúne as lojas maiores dos shoppings, e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 

(Abrasel), falam em até 5 milhões de desempregados no comércio pelo País, até o fim de 

abril. 

Mais de três milhões de brasileiros trabalham em shopping centers. Ao todo, 577 shoppings, 

que abrigam mais de 110 mil lojas, estão com as portas fechadas. A falta de capital de giro e 

o impacto na folha de pagamentos serão alguns dos grandes desafios enfrentados pelos 

lojistas. Apenas os serviços considerados essenciais foram mantidos, como farmácias, 

supermercados e laboratórios. 



    
 

 

Após negociações entre a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) e a 

Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), foi decidida a isenção do pagamento 

de aluguel, durante o período em que os estabelecimentos estiverem fechados, em razão da 

pandemia de coronavírus. A medida favorece especialmente os pequenos empresários, mas 

não descarta os outros desafios que os mesmos virão a enfrentar. 

ÍNDICES DE CONFIANÇA 

O aumento da incerteza, gerado pela queda dos preços do petróleo e pelo avanço da 

contaminação do Covid-19, causou um impacto nos índices de confiança do mercado. O 

Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da Fundação Getúlio Vargas caiu 7,6 pontos em 

março, para 80,2 pontos, o menor valor desde janeiro de 2017, acumulando perda de 11,4 

pontos no primeiro trimestre de 2020. Já o O Índice de Confiança Empresarial (ICE) caiu 6,5 

pontos em março, para 89,5 pontos, menor nível desde setembro de 2017. 

Com um cenário econômico mais difícil nos próximos meses, consumidores e empresários 

preveem redução da oferta de empregos, menor expectativa no comércio e serviços e uma 

piora da situação financeira das famílias. 

 

BOLSA DE VALORES 

A queda da propensão ao risco pelos agentes econômicos, faz com que ocorra um fluxo de 

saída dos ativos de risco dos países emergentes, em geral, em busca de solo mais seguro, nos 

ativos das economias mais consolidadas do globo. No mês de fevereiro, houve uma saída 

líquida de investimento em portfólio do mercado doméstico de US$3,4 bilhões, destrinchadas 

US$ -4,5 bilhões em ações e fundos de investimento e US$ +1,1 bilhão em títulos de dívida. No 

agregado dos primeiros dois meses do ano, o resultado líquido foi de US$ -1,9 bilhão. 



    
 

 

                                                                                                                                                              

Com a escalada da incerteza e os impactos da pandemia no crescimento global e doméstico, a 

indústria de fundos de investimentos do Brasil registrou, segundo a Anbima, uma saída de R$ 

31,2 bilhões no mês de março. No trimestre o saldo continua positivo em 6,8 bilhões. A classe 

renda fixa teve resgate líquido de R$ 42,9 bilhões, acumulando no primeiro trimestre saída de 

R$ 63,6 bilhões. 

Apesar disso, a classe de ações registrou entrada líquida de recursos de R$ 8,3 bilhões em 

março. No primeiro trimestre de 2020, essa classe tem o maior volume de entrada líquida, 

totalizando R$ 45 bilhões. 

A bolsa brasileira sofreu sucessivas quedas durante o mês de março. As medidas restritivas 

contra o coronavírus em diversos países, o comprometimento do comércio e da cadeia 

logística, a crise do petróleo - causada pela redução da demanda pela commodity e pelo 

conflito entre Arábia Saudita e Rússia, que derrubou o preço do barril para próximo de 25 

dólares - podem justificar tal movimento. 

Vale ressaltar o peso relevante das ações da Petrobras no índice, que sofreu consideravelmente 

com as consequências da crise petrolífera, e potencializou a queda do Ibovespa. 

O circuit breaker, ferramenta utilizada pela B3 que trava as negociações em momentos de 

pânico, foi acionado 6 vezes no mês de março, igualando a crise de 2008. A última vez que 

essa ferramenta tinha sido acionada foi em 2017, no dia que ficou conhecido como “Joesley 

Day”. 



    
 

 

Por mais que os governos tenham assumido diversas medidas para conter o avanço do 

coronavírus e limitar os impactos econômicos da pandemia, notícias preocupantes das 

empresas começam a ecoar. A redução da atividade econômica e a parada de diversas 

indústrias certamente irão abalar os resultados das empresas listadas, que estão diante de 

uma recessão econômica. 

Entretanto, a destruição de valor que ocorreu no mercado financeiro foi muito considerável. 

Ainda assim, foi um movimento natural de um ambiente construído artificialmente, e inflado. 

Vale ressaltar que as empresas listadas em bolsa são a “nata” do empreendedorismo brasileiro, 

logo, os “policy makers” devem dedicar atenção especial aos microempreendedores, que mais 

sofrem e enfrentam dificuldades com esta crise. 

 

 



    
 

 

 

Nos últimos dias o índice Bovespa reduziu a volatilidade e tem andado de lado enquanto os 

investidores agem com cautela à espera de novas informações com relação ao controle de 

casos de coronavírus ao redor do mundo e dos impactos econômicos na indústria e no 

comércio brasileiro. 



    
 

 

Segundo um estudo da Bain & Company, o cenário atual mostra que a recuperação dos 

diferentes setores da economia não será uniforme. Houveram mudanças na prioridade 

da população, colocando desafios para empresas de bens de consumo e dependentes 

do deslocamento da população, o que já se refletiu nos preços das ações das 

companhias. 

As empresas de Turismo e Lazer, como a CVC, e as companhias aéreas, como Azul e 

Gol, sofreram um grande impacto com o cancelamento de viagens e redução, em 

torno de 80%, dos voos. Isso fez com que essas empresas liderassem as quedas no mês 

de março. 

Por outro lado, em meio ao lockdown e pessoas passando a maior parte do tempo em 

casa, a demanda por internet, para comunicação à distância, e por alimentos em 

supermercados, um dos poucos estabelecimentos abertos, aumentou 

consideravelmente. Colaborando para que o resultado do mês de março dessas 

empresas, como Carrefour, Pão de Açúcar e Vivo, apresentasse um impacto menor em 

comparação aos demais setores. 

 

EUROPA 

Contextualização atual 

A desaceleração global já se configurava como algo dentro das espectativas para o ano 

de 2020 da União Europeia. Tudo indicava que a maior problemática do período seria as 
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consequências oriundas da saída do Reino Unido do bloco político, o Brexit, visto que 

juntamente com a Alemanha são as nações mais influentes no continente. Contudo, o 

cenário mudou drasticamente com a chegada do Covid-19 à Itália e, de lá, foi 

disseminado para o resto mundo. 

A Europa tende a ser especificamente afetada por uma série de razões. Em primeira 

análise, podemos destacar os problemas provindos da demografia populacional do 

Velho Continente. É constatado que na região em questão há um percentual significativo 

de idosos entre a população, o que justifica a elevação de mortandades visto que pelos 

estudos já efetuados em relação ao Coronavírus foram detectados que indivíduos em 

faixa etária elevada e com problemas de saúde já preexistentes tendem a sofrer de 

forma mais acentuada as consequências da doença.  

Além disso, a localização geográfica estratégica, também, contribui na maior propagação 

do vírus na Europa. Isto ocorre pelo fato do continente situar-se praticamente em uma 

“Encruzilhada Global”, fazendo fronteira com a África (pelo Mar Mediterrâneo e Estreito 

de Gibraltar), Oriente Médio (pela Turquia) e Ásia (pela Rússia), sendo todas estas 

localidades ditas anteriormentes áreas em que há a predominância de zonas comerciais, 

polos econômicos e regiões altamente requisitadas por turístas, o que reflete no grande 

fluxo populacional no ambiente ocasionando possivelmente a elevação de cidadãos 

infectados pelo vírus. 

Produto Interno Bruto - União Europeia 

A pandemia atinge de forma pontual o setor de serviços da zona do euro, que responde 

por cerca de 75% da economia e cuja capacidade de recuperação é altamente agravada 

pelo lockdown absoluto configurado pela paralização das atividades indutriais nos 

diversos países do continente. 

Em razão disso, economistas reduziram as previsões para a zona do euro e muitos acreditam 

que a recessão seja resultado mais provável no primeiro semestre, mesmo com as 

promessas dos governos de gastar bilhões para apoiar empresas e famílias. Dessa forma, 



    
 

 

30 
 
 

 

uma recuperação depende dos esforços para conter o surto, mas não se sabe a rapidez com 

que os bloqueios retardarão a propagação do vírus. A Comissão Europeia prevê que a 

economia encolha 1% neste ano. 

 

Desemprego - União Europeia 

A taxa de desemprego da Zona do Euro caiu para 7,3% em fevereiro de 2020, seu nível 

mais baixo desde março de 2008 e ligeiramente abaixo das expectativas do mercado de 

7,4%, contemplando agora o número de 12,047 milhões de pessoas sem renda fixa. 

Entre as maiores economias do bloco, a menor taxa de desemprego foi registrada na 

Alemanha (3,2%) enquanto as taxas mais altas foram observadas na França (8,1%) Itália 

(9,7%) e Espanha (13,6%). 
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Gráfico do Desemprego na União Europeia 

 

Entretanto, a partir dos próximos meses já podemos inferir que esses números 

crescerão exponencialmente em virtude da realidade latente de recessão das atividades 

industriais no globo.  

Desse modo, o gabinete Capital Economics tem como expectativa que o nível de 

desemprego suba para 12% ao final do primeiro semestre deste ano de 2020, o que 

reverteria assim sete anos de progressos, embora na segunda metade do ano haja 

uma expectativa de recuperação gradual muito em virtude das medidas econômicas adotas 

pelos Bancos Centrais dos países europeus de combate ao vírus na zona do euro.  

A Comissão Europeia propôs mobilizar até 100 bilhões de euros, em empréstimo para os 

países mais afetados pelo Coronavírus economicamente. O objetivo da União Europeia é 

garantir salários e evitar demissões em massa. 

A presidente da Comissão, Ursula Von Der Leyen, afirmou em entrevista: “O confinamento 

paralisou a demanda e a oferta. Muitas empresas ficaram sem receita. E, se não fizermos 

nada, terão que demitir seus trabalhadores (…). Isso limitará nossa recuperação”. 
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Juros e Inflação União Europeia 

O Banco Central Europeu adotou nos útimos dias um novo pacote de medidas econômicas 

que contemplam, principalmente, a compra de ativos para combater os graves riscos 

representados pelo surto. A partir disso, o banco comprará dívida pública e títulos privados 

até o final do ano para garantir que todos os setores da economia, incluindo famílias, 

empresas, instituições financeiras e governos, possam se beneficiar de condições de 

financiamento de apoio que lhes permitam absorver e mitigar um pouco do choque 

proporcionado pelo lockdown das diversas atividades industriais.  

Gráfico Juros União Europeia 

 

 

Além disso, na última semana do mês de março o Banco Central Europeu surpreendeu os 

mercados ao manter as taxas de juros nos níveis atuais, apesar das preocupações da 

pandemia na Europa. Dessa forma, a taxa de juros de referência permaneceu em 0%. 

Em relação à inflação, há muita incerteza sobre a evolução dos preços. Entre os riscos 

existentes há o de depressão econômica e deflação, caso a demanda entre em colapso por 

um longo tempo, mas por outro lado há algumas pressões inflacionárias se as moedas se 

desvalorizarem ou se houver escassez de oferta e produção.  
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As taxas de inflação estão, de qualquer forma, reduzidas neste momento e, em geral, mais 

baixas do que as metas dos bancos centrais, principalmente no Reino Unido. 

Gráfico Inflação União Europeia 

 

Bolsas Europeias 

As bolsas da Europa abriram em leve queda nesta quarta-feira (08/04) depois da suspensão 

das negociações entre ministro de Finanças da União Europeia sobre novos estímulos para 

reduzir os impactos econômicos da pandemia de Coronavírus, destacando as profundas 

diferenças no bloco sobre como compartilhar os custos crescentes da crise da saúde.  

A expectativa era de que as autoridades concordassem com um pacote de medidas que 

injetasse aproximadamente US$ 500 bilhões na economia, mas as conversas, ao menos por 

enquanto, terminaram com desapontamento. 
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Diante das notícias do dia, o índice pan-europeu Stoxx Europe 600 cedia 0,85%, a 323,82 

pontos, enquanto o DAX, referência da Bolsa de Frankfurt, recuava 0,75% e o CAC 40, da 

Bolsa de Paris, perdia 1,39%. 

Alemanha 

Contexto Macroeconômico Atual 

Atualmente, a Alemanha ocupa o lugar de maior destaque da União Europeia, 

contemplando a maior economia dentro do bloco. Essa posição de destaque deve-se muito 

a dois setores bem representativos para o sucesso financeiro do país, sendo eles a indústria 

e a pesquisa.   

A indústria é a principal sustentação da economia no país. Responsável por cerca de 30% do 

faturamento do PIB e empregando 25% da população, as áreas que são mais fortes são a 

automobilística, máquinas e equipamentos, a indústria química e eletrônica. Toda essa 

produção industrial é bastante voltada para a exportação, o que fez da Alemanha um dos 

maiores exportadores do mundo com produtos de alto valor agregado. 
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Todavia, esse cenário de país altamente exportador e financeiramente saudável tende a 

sofrer severas mudanças para o restante do ano de 2020 em virtude, principalmente, das 

consequências do Coronavírus no contexto global. A expectativa para os próximos meses é 

de uma recessão profunda na sua economia em patamares até maiores do que a Crise 

financeira de 2008 de acordo com o que foi dito por Peter Altmayer, Ministro da Economia 

da Alemanha.  

A cúpula econômica do governo alemão prevê uma contração em mais de 8% no primeiro 

semestre e de 10% a 15% no segundo semestre de 2020 ante a 5,7% em 2009, ano posterior 

à crise bancária americana. Até o presente momento da configuração deste relatório 

macroeconômico, o país já passa de 100.000 casos confirmados da nova doença com mais 

de 1.600 vítimas fatais, o que fez com que o governo adotasse medidas de lockdown 

absoluto para frear a rapidez de transmissão do vírus entre a população.  

Sob essa ótica, o índice de produção da indústria alemã apresentou queda em março deste 

ano, com 45,4 pontos, segundo informações divulgadas nessa primeira semana de abril, 

pelo instituto Markit Economics, o que já se reflete em uma recessão econômica do país. 

Vale lembrar que qualquer resultado acima dos 50 pontos indica expansão do setor. 

Gráfico PMI Industrial Alemanha 

 

Esse resultado foi impulsionado pela crescente fraqueza na demanda internacional e 

aumento de interrupções na cadeia de suprimentos.  
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Além disso, o aumento acentuado na contribuição dos prazos de entrega constituiu outro 

fator de influência nestes números verificados no gráfico. Embora geralmente seja um sinal 

de pressão na demanda, o prolongamento dos prazos de entrega em março foi o resultado 

da grave interrupção do lado da oferta. 

Medidas adotadas pelo Banco Central Alemão (Deutsche Bundesbank) 

Para mitigar os danos do surto de Coronavírus o governo do país aprovou um pacote de 

medidas fiscais que representam um plano de resgate “histórico” de cerca de 1,1 trilhão de 

euros para proteger a maior economia do continente europeu, correspondendo a 

aproximadamente, metade do PIB da Alemanha. Dentre as medidas previstas podemos 

destacar: 

A primeira é o “impulso fiscal imediato”, e inclui gastos adicionais para saúde, manutenção 

de empregos, ajuda a pequenas e médias empresas e investimento público. Há também a 

criação de um fundo de resgate às grandes empresas de 600 bilhões de euros, distribuídos 

em 400 bilhões de euros em forma de garantias para a dívida das empresas, 100 bilhões de 

euros para os empréstimos ou tomada de participação em empresas e 100 bilhões de euros 

para apoiar o banco público de investimentos KFW.  

A segunda categoria são os “diferimentos”, isto é, a isenção de alguns impostos e de 

contribuições sociais, contemplando a parte direta do impacto fiscal. Essas medidas pioram 

as contas públicas em um momento, mas melhoram compensatóriamente depois a medida 

que a economia reaquece. 

A terceira categoria é a provisão de liquidez e garantias. Esta medida refere-se às garantias 

para crédito de exportações e linhas de bancos nacionais de desenvolvimento. 

Portanto, em termos de impulso fiscal imediato o pacote alemão inclui, no âmbito federal, 

medidas como recapitalização e compra de parcelas de empresas afetadas pela crise, 

compensação para empresas que reduzirem a carga horária dos trabalhadores, subsídio ao 

investimento privado e relaxamento de regras de concessão de benefícios. 
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Medidas adotadas pelo Banco Central do Reino Unido (Bank of England) 

O Reino Unido revelou um programa de medidas para impedir um efeito caótico da 

pandemia do vírus sobre sua economia. Dentre as pautas ditas por Rishi Sunak, o chanceler 

do Tesouro, podemos destacar a inclusão do adiamento de pagamentos de impostos de 

valor agregado de 30 bilhões de libras pelas empresas até o final de junho, subsídios em 

dinheiro para pequenas empresas e ajuda para trabalhadores autônomos, inquilinos e 

desempregados.  

Vale ressaltar também que, de acordo com o que foi dito por Sunak, o governo entraria em 

ação e cobriria o custo de cerca de 80% dos salários dos trabalhadores, ou até 2.500 libras 

por mês para qualquer empregado que fosse licenciado e não demitido. 

Medidas adotadas pelo Banco Central da Itália (Banca d'Italia) 

A epidemia de Coronavírus paralisou as regiões mais produtivas da Itália e sua economia 

corre o risco de cair em recessão após a quarentena no coração do setor industrial e 

financeiro da península. As três regiões mais ricas e industrializadas da Itália são as mais 

afetadas pela epidemia de Covid-19: Lombardia, Veneto e Emilia-Romaña. 

Sob essa perspectiva, O Banco Central do país adotou um pacote de estímulos de 25 bilhões 

de euros com medidas para fortalecer o sistema de saúde e a Defesa Civil, além de ajudas 

para famílias, empresas, trabalhadores e autônomos. Estes últimos vão receber um cheque 

de 600 euros no mês de março. 

Ademais, foi previsto também o adiamento da entrega do imposto de renda e a extensão da 

licença parental para quem têm filhos para cuidar, já que as escolas estão paralisadas. Junto 

a isso, o governo italiano determinou que as empresas estão proibidas de demitir seus 

funcionários por dois meses para evitar um colapso ainda maior na economia. 
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EMERGENTES 

DÍVIDA EXTERNA DE PAÍSES EMERGENTES 

A atual onda de juros baixos em todo o mundo fez com que as dívidas externas dos países, 

principalmente nos mercados emergentes, fossem elevadas substancialmente em 

comparação com 2009, ano seguinte à crise financeira e 2008. Tal movimento observado 

na ultima década está fazendo com que as perspectivas de crescimento global estejam 

atreladas a alterações nas politicas monetárias, como o aumento de juros e elevação do 

custo de financiamento a países endividados. 

Tem-se como um exemplo recente quando em 2019, o aumento da taxa de juros dos EUA 

e o fortalecimento do dólar norte-americano em relação a moedas mais frágeis 

acarretaram em uma ampla volatilidade cambial entre os mercados emergentes, o que 

acabou desencadeando em crises cambiais e recessões econômicas, como na Argentina e 

na Turquia. 

Desde então, o Federal Reserve (Fed) e o Banco Central Europeu vêm tentado adotar 

medidas monetárias mais flexíveis, visando aliviar a situação de empresas endividadas e 

governos emergentes. 

A seguir temos o índice MSCI para os mercados emergentes: 
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Podemos reparar uma abrupta queda nos últimos meses devido principalmente as 

incertezas trazidas pela pandemia do coronavírus e a queda nos preços das commodities 

em especial o petróleo. 

INFLAÇÃO E CORTE DE JUROS NOS MERCADOS EMERGENTES 

Estamos diante de um cenário que pode se tornar complicado para economias emergentes, 

pois existe uma pressão para cortes das taxas  de  juros  nesses  países,  o  que  pode levar 

essas economias a um cenário de inflação descontrolada e desvalorização cambial. 

Os rendimentos médios reais nos mercados emergentes já podem estar em território 

negativo, ao levar em conta as projeções de inflação no primeiro trimestre. Até mesmo as 

maiores dessas economias, como Índia, Taiwan e Turquia, oferecem retornos de títulos 

abaixo da alta dos preços, o que compromete espaço para os juros caírem ainda mais. 

O grande problema, diante dessa pressão para que as economias emergentes imitem o 

que as economias americana e europeia estão fazendo, consiste no fato de que a inflação 

nos países em desenvolvimento ainda avança,gerando como consequência o aumento na 

taxa de juros uma resposta mais apropriada. 

Na primeira semana de março, as expectativas em novos cortes de juros em países em 

desenvolvimento impulsionaram as ações dessas economias para o maior ganho semanal 

desde novembro de 2018 e as moedas para a melhor semana deste ano. 

Por outro lado, o rendimento médio dos títulos de dívida caiu para um recorde enquanto a 

inflação permanece em níveis mais altos desde 2014. Tal cenário fez com que pela primeira 

vez em mais de 3 anos os juros reais ficassem negativos, desencadeando em menores 

retornos para o investidor em mais de uma década. A continuidade dessa queda nos 

retornos poderia resultar na desvalorização das moedas emergentes, prejudicando 

significativamente a luta contra a inflação. 

Em alguns países, as taxas de referência ajustadas pela inflação se tornaram negativas ou 

se aproximaram do território negativo nos últimos seis meses: 
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Brasil 

No Brasil, as taxas reais caíram para quase zero em relação aos 2,78% em setembro. O 

dólar vem atingindo máximas históricas, e o real é a moeda com o pior desempenho do 

mundo este ano, depois que o BC indicou que pode cortar ainda mais os juros. 

Índia 

O crescimento no país asiático já vinha desacelerando antes da crise do coronavírus devido 

à queda na demanda dos consumidores, crise rural e bancária. Os cortes de 135 pontos-

base não adiantaram para evitar a desaceleração. A inflação que começou a subir em 

dezembro, não parou e continuou em janeiro, alcançando o nível mais alto dos últimos 6 

anos. 

Tailândia 

O Banco Mundial publicou um relatório na primeira semana de março que mostrou um 

aumento da taxa de pobreza e desigualdade da Tailândia e destacou que qualquer nova 

retração na economia pode afetar as famílias. O país ainda não tem problemas com a 

inflação, e o corte de juros poderia ser justificado por uma crise no setor de turismo em 

frente à crise do novo vírus. Porém, os rendimentos se encontram em níveis baixos e 

investidores estrangeiros seguem em ritmo de retirada de capital. 

Argentina 

A Argentina registrou em janeiro deste ano um déficit primário de US$ 60,65 milhões. Esse 

resultado é bem pior quando comparado com o obtido no mesmo período do ano passado. 

No mesmo mês em 2019, a Argentina registrou um superávit primário de US$ 268,26 

milhões. Segundo o ministro da economia, Martin Guzman, essa piora no resultado se deve 

principalmente a “um impulso em investimento social durante o início do ano”. 

As receitas totais dos países na base anual registraram um crescimento de 40,3%, porém 

gasto primário subiu 50,6% em relação ao mesmo período. Tal incremento foi justificado 

pelo Ministério da Economia por um aumento com gastos de seguridade social que 
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subiram quase 50%. 

- A crise fiscal na Argentina 

O instituto Nacional de Estatística e censo (Indec) divulgou que a inflação na Argentina 

chegou a 53,8% em 2019, sendo a porcentagem mais elevada desde 1991. Em 2018 a 

inflação no pais subiu 47,6%. A Argentina possui uma das inflações mais altas do mundo, 

sendo a segunda maior da América Latina, somente atrás da Venezuela. 

 

Acima podemos ver a perda de valor das principais bolsas dos mercados mundiais, inclusive 

os emergentes e ao lado a variação das moedas mundiais ante ao dólar americano. 

FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL (FMI) 

Segundo a diretora geral do FMI, Kristalina Georgieva, a pandemia já retirou mais dinheiro 

dos países emergentes que a crise de 2008. Quase US$ 90 bilhões já foram retirados desses 

mercados desde o início da pandemia. Segundo ela, o FMI nunca presenciou a economia 

mundial na situação que se encontra. 

O FMI está trabalhando junto do Banco Mundial e outras instituições financeiras para 
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EUA  – Keven Mendes e Paulo Alves;  
China – Jadson Correa; 
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Brasil – Samuel Vladimir e Matheus Magalhães;   
Mercados Emergentes – Daniel Resende; 

Disclaimer – UFMG Finance Club não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas 

com base nas informações disponibilizadas por suas publicações. 

tentar aliviar as perdas econômicas causadas pela pandemia. Uma das estratégias é fazer 

com que bancos centrais de países mais desenvolvidos ajudem os bancos de países 

emergentes e em desenvolvimento. Mais de 90 países já entraram com pedido de ajuda. 

Abaixo podemos ver a retirada de capital dos países emergentes da atual crise comparada 

com outras adversidades financeiras já enfrentadas pelo mundo. 

  


