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Estados Unidos 

A eclosão da pandemia do coronavírus no solo estadunidense expôs as fraquezas e mazelas 

do país em escala global. Foi uma pancada no sentimento americano e, em ano de eleição, 

pode ser extremamente negativo para uma possível reeleição do atual presidente. Trump 

não poderia deixar “barato” o fato do coronavírus ter tido seu epicentro na China, e assim 

ressuscitou os atritos da guerra comercial com a potência oriental. O impacto do vírus se 

estendeu além do sentimento americano, atingindo toda a economia real e mercados 

financeiros. Os índices do mercado financeiro se recuperaram rapidamente, entretanto não 

refletem a economia real, que permanece ainda “sangrando”, especialmente os setores 

industrial, de energia e construção. A queda do PIB e a explosão das taxas de desemprego é 

algo histórico e notório. A partir disso, o FED junto ao governo vem tentando fazer o 

possível para conter esse choque, adotando políticas fiscais e monetárias em linha com os 

demais países. Contudo, ainda podemos esperar surpresas negativas para o futuro, sendo 

não mais na saúde, e sim na economia. 

Manifestações estadunidenses e possíveis consequências nas Eleições 

Nessa última semana do mês de maio foi divulgado nos meios de imprensa um vídeo de um 

cidadão negro desarmado, sendo imobilizado por um policial branco de forma totalmente 

agressiva ao qual resultou na morte do indivíduo. “Eu não consigo respirar”, frase dita em 

poucos instantes antes de falecer, ecoou como um grito de guerra para os manifestantes 

que revoltados com tamanha violência se espalharam em diversas cidades americanas para 

protestar contra o racismo diante das evidências dos acontecimentos, como é visto abaixo. 
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As manifestações ganharam escala porque o registro de violência policial contra a 

população negra não é isolado. Assim como o Brasil, os EUA têm um histórico de 

abordagens policiais que levantam o debate sobre a herança deixada pela escravidão. No 

século XX, os EUA mantiveram uma série de leis discriminatórias, apesar da abolição da 

escravatura, e determinados grupos perseguiam a população negra. Essa perseguição torna-

se mais latente na década de 60, em que houve uma série de conquistas civis graças ao 

movimento negro. Contudo, os direitos entre a população negra e branca ainda não se 

equalizam, em especial, porque há ainda a perpetuação da herança cultural da 

discriminação na sociedade. 

Em consequência disso, podemos ver esses episódios refletindo-se nas eleições 

presidenciais do final do ano, tendo um peso importante na campanha eleitoral entre os 

candidatos. É notório que Donald Trump vem perdendo admiradores devido a maneira que 

tem lidado com a pandemia do vírus e, diante dessa escalada de protestos essa questão 

tende a piorar, visto que Trump realiza diversas declarações de cunho discriminatório que 

podem ser potencializadas contra ele na campanha eleitoral. Do mesmo modo, há pessoas 

que acreditam que essas manifestações sejam benéficas ao atual presidente em virtude ao 

fato de que grande parcela das depredações, saques e roubos  existentes nos movimentos 

são efetuados pela ala mais esquerda dos democratas, ou seja, essa quebradeira toda 

poderia “manchar” um pouco da campanha dos partido democrata. 

Segundo a pesquisa feita pelo o Washington Post e pela ABC New. Joe Biden, do Partido 

Democrata, vem mantendo uma clara liderança nacional. Biden está à frente de Trump com 

a preferência dos eleitores registrados nacionalmente. O presidente republicano tem 43%. 

Essa margem de 10 pontos percentuais se compara ao que foi um empate virtual entre os 

dois candidatos há dois meses, quando Biden estava com 49% e Trump com 47%. 

Num cenário em constante mudança com o coronavírus longe de ser contido, as 

perspectivas negativas para a economia e os protestos contra o racismo convulsionando 

cidades em todo o país, a pesquisa captura o momento. 

Guerra Comercial e protestos em Hong Kong 

No início do ano, ao contrário do que se esperava após o 15 de janeiro, quando China e 

Estados Unidos assinaram a primeira fase do acordo comercial após quase dois anos de uma 
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dura e intensa disputa, as relações entre os dois países voltaram a se acirrar e a causar 

receio em relação aos novos rumos adotados por esses países no que tange a busca pela 

hegemonia mundial.  Em sua maioria, a elevação dessa tensão deve-se principalmente a 

problemática da pandemia do coronavírus ao qual os Estados Unidos tornou-se o atual 

epicentro de disseminação da doença atualmente. 

Em virtude desse fato, o presidente Donald Trump alegou que o país do oriente omitiu e 

divulgou tardiamente diversas informações acerca do real impacto que o vírus traria a 

sociedade, o que dificultou em um melhor preparo para enfrentamento à crise sanitária. 

Além disso, Trump insinuou que os chineses haviam liberados o vírus propositalmente a 

partir de um laboratório em Wuhan (cidade em que se iniciou as contaminações), e em suas 

palavras, denominou de forma pejorativa de “Vírus chinês”. Desse modo, as retaliações 

mútuas amplificaram significativamente como é verificado no gráfico abaixo, no qual 

evidencia-se a comercialização de produtos projetada (em vermelho) no momento em que 

foram assinados os acordos da Guerra Comercial no início do ano e a realmente constatada 

(em azul) que se configura inferior a metade dos valores  estipulados nos meses 

conseguintes a assinatura do documento entre ambos os países 

 

Para acentuar ainda mais esses impasses que podem retomar a problemática verificadas nos 

últimos anos com a volta da escalada da Guerra Comercial, há a ocorrência de 

manifestações populares em Hong Kong. Historicamente o território de Hong Kong, mesmo 
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pertencente a China, sempre obteve autonomia e liberdades fundamentais fomentadas na 

cultura popular para figurar como um polo econômico financeiro de elevada tecnologia, 

capaz de concorrer com os principais centros mundiais de qualificação em bens e serviços 

de alto valor agregado, como a Europa e Estados Unidos. Entretanto, nessa última semana 

do mês de maio o parlamento chinês apresentou mais detalhes acerca do projeto da Lei de 

Segurança, que configura um texto com pacotes e medidas de cunho subversivo de Hong 

Kong em relação ao país oriental. Em outras palavras, a cidade centro de desenvolvimento 

tecnológico deveria com essa lei se submeter e não argumentar contra os interesses do 

regime chinês, o que é visto por parte dos cidadãos de Hong Kong como uma afronta ao que 

diz respeito à autonomia e uma certa independência que a região obtinha no passado em 

relação à China. 

Posto isso, as contestações acerca do regime chinês se potencializaram e fizeram com que 

eclodisse diversas manifestações e protestos na sociedade em Hong Kong, Desse modo, 

Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, além de outros países, expressaram 

preocupação com a legislação, vista amplamente como um possível divisor de águas para a 

cidade mais livre da China e um dos maiores polos financeiros do planeta. Em razão disso, a 

porta-voz da presidência norte-americana, Kayleigh McEnany, disse nos últimos dias de 

maio que a ex-colônia britânica no oriente corre sérios riscos de perder seu protagonismo 

no cenário econômico internacional caso Pequim imponha seu projeto de lei. “É difícil 

imaginar como Hong Kong poderá continuar sendo uma capital financeira se a China tomar 

o controle”.  

Em consequência, podemos verificar nas próximas semanas uma possível retaliação dos 

Estados Unidos em relação a Hong Kong, parceiro comercial de produtos de alto valor 

agregados privilegiado dos norte-americanos, em virtude destes fatos. Em razão disso, o 

governo americano avalia a possibilidade de sancionar e tributar diversos produtos 

comercializados com a ex-colônia britânica. Tal medida, deve-se após a declaração do 

Secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, de que Hong Kong não é mais autônoma o 

suficiente em relação à China para merecer tratamento comercial especial, ou seja, há 

grandes possibilidades de que Trump aplique as mesmas tarifas a região do que já vem 

sendo imposto à China. Logo, uma possível intensificação acerca da retomada da Guerra 
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Comercial entre EUA e China no contexto mundial é algo verificado como inevitável em 

paralelo ao que se observa atualmente. 

Produto Interno Bruto e PMI Industrial 

Com a demanda extremamente reprimida, capacidade ociosa elevada e medidas restritivas 

para o combate do Covid-19  implementadas, a atividade industrial americana está cada vez 

menor. Através do PMI Industrial estadunidense dos últimos dois meses - abril apresentou 

queda recorde para 36.1 pontos - é possível ter uma leve noção das expectativas para o 

segmento industrial. 

Entretanto, o economista chefe do IHS Markit, Chris Williamson, diz que possivelmente o 

fundo dessa recessão foi constatado em abril. O que é bem plausível, pois com as medidas 

de flexibilização tornando-se mais comuns e as especulações sobre o desenvolvimento de 

uma vacina cada vez mais recorrentes, funcionam como um “rivotril” para as expectativas 

empresariais. 

 

O PIB do primeiro trimestre  de 2020 dos Estados Unidos teve uma queda de 5% em 

comparação com o mesmo período do ano passado. Este foi o pior desempenho da 

economia americana desde 2008, superando o resultado preliminar de -4,8% divulgado em 

29 de abril. De acordo com o governo americano, a queda do PIB no primeiro trimestre 

https://www.poder360.com.br/internacional/pib-dos-eua-cai-48-no-1o-trimestre/
https://www.poder360.com.br/internacional/pib-dos-eua-cai-48-no-1o-trimestre/
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refletiu as contribuições negativas das despesas de consumo pessoal, investimento em 

estoque, investimento fixo não residencial e exportações, que foram parcialmente 

compensadas por contribuições positivas de investimento fixo residencial e gastos 

governamentais.  

 

Ademais, empresas de comércio reportaram quedas nas vendas e receitas, como esperado, 

mas afirmam que permanecem em níveis sustentáveis para a companhia. Já os segmentos 

imobiliários residencial e comercial ainda não retornaram as atividades. Esses números 

alertam sobre o quão nebuloso e sombrio é o futuro que nos espera, o que claramente é 

refletido também pelos outros indicadores econômicos - juros, inflação e desemprego. 

Nesses momentos, é necessário uma grande dose de cautela em virtude da incerteza 

existente no mercado atual. 

Juros e Inflação 

No último mês, o Federal Reserve manteve as taxas de juros entre 0% e 0,25% ao ano. Tal 

decisão foi realizada com o intuito de reerguimento econômico, visto que as interrupções 

na atividade econômica nos Estados Unidos e no exterior afetaram significativamente as 

condições financeiras e prejudicaram o fluxo de crédito para famílias e empresas. Em razão 

disso, o FED destacou que continuará a comprar títulos do Tesouro e títulos de valores 

mobiliários garantidos por hipotecas residenciais e comerciais nos montantes necessários 

para apoiar o bom funcionamento do mercado, promovendo assim a transmissão eficaz da 

política monetária para condições financeiras mais amplas.  
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A inflação se manteve equilibrada, alguns segmentos de produtos com elevação e outros 

com redução de preços. O choque de oferta negativo somado ao crescimento da demanda 

levou a elevação no preço dos itens de mercado, como carnes e sucos naturais. Entretanto, 

o preço baixo de algumas commodities, como o minério de ferro e o petróleo, contribui 

para a queda do índice.  

Durante a videoconferência, o presidente do FED, Jerome Powell, se mostrou bastante 

calmo quanto a questão da liquidez, a possibilidade de elevação de juros e  interrupção dos 

estímulos monetários no curto prazo. Além disso, disse que a equipe acompanha de perto o 

comportamento dos preços, não acreditando num cenário de deflação na economia 

americana enquanto a expectativa de inflação se mantiver ancorada, e enfatizou sobre a 

importância das ações do FED para a confiança do mercado.   

Posto isso, acreditamos que a atual crise de saúde pública ainda pesará muito sobre a 

atividade geral, o emprego e a inflação no curto prazo e apresenta riscos consideráveis para 

as perspectivas econômicas no médio prazo. Dessa forma, como já sinalizado pelo FED na 

última reunião essa taxa entre 0% e 0,25% tende a ser monitorada bem de perto até o 

momento em que a economia esboce alguma reação, com a recuperação da confiança dos 

agentes econômicos, comportamento regular dos preços e retomada gradual da atividade 

econômica, que somente deve ser perceptível a partir do 3º trimestre de 2020.   
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Desemprego 

O número de desempregados nos Estados Unidos elevou-se exponencialmente diante dos 

impactos provenientes da pandemia do Coronavírus na sociedade. Somente nessa última 

semana do mês de maio, mais 2,4 milhões de americanos deram entrada no seguro-

desemprego, ou seja, solicitaram algum tipo de assistência financeira temporária para 

minimizar um pouco as consequências da crise sanitária mundial. Atualmente o país possui 

aproximadamente 40 milhões de cidadãos que perderam seus empregos desde meados de 

março, quando medidas rígidas de lockdown foram implementadas, segundo dados 

divulgados pelo Departamento de Trabalho americano, o que acomete a quase metade da 

população economicamente ativa do país. 

 

Para se ter a real dimensão desses dados, antes da Covid-19 os Estados Unidos mantinham 

uma invejável taxa de desemprego de 3,6% (a menor em 51 anos), sendo um percentual  

considerado entre economistas como “pleno emprego”. Porém, somente no mês de abril o 

país encerrou com uma taxa recorde de 14,7%, quase o dobro da taxa registrada após a 

crise econômica de 2008, e ainda possui uma expectativa para o mês de maio de mais de 

20% da população desempregada. 
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Além da crise sanitária, outros dois motivos que prejudicam a absorção de nova mão de 

obra são os seguros-desemprego generosos, que foram extremamente requisitados nos 

últimos meses, a falta de babás, além de escolas e creches fechadas, que limitam a 

possibilidade de trabalho dos pais. A previsão é de que apenas a partir do segundo ou 

terceiro trimestre, com a gradual recuperação econômica junto a retomada plena da 

atividade industrial, que as taxas se reduzirão de forma mais significativa.  

Medidas econômicas adotadas pelo FED  

Na tentativa de manter a liquidez do sistema financeiro, o FED flexibilizou a regra do SLR 

(Supplementary Leverage Ratio), temporariamente. Assim, espera-se que ocorra uma 

expansão dos balanços patrimoniais das instituições financeiras, no intuito de preservar a 

função de intermediários financeiros provedoras de acesso ao crédito para as famílias e 

empresas. Argumentaram que tal ação é justificável pois o aumento dos níveis de capital e 

liquidez das instituições financeiras na última década mais que dobrou, provando que as 

mesmas estão sólidas e fortes para oferecer suporte aos agentes econômicos.  

Além disso, o congresso americano aprovou a utilização de, aproximadamente, US$ 3 

trilhões em medidas fiscais para amortecer e minimizar os impactos do vírus e discutem 

ainda outra rodada de ajuda. Desse modo, o FED reduziu as taxas de juros para quase zero, 

inundou os mercados financeiros com liquidez e introduziu vários programas de 

empréstimos emergenciais para manter o fluxo de crédito entre os agentes econômicos. 

Somos extremamente céticos a tal medida de flexibilização do SLR pelos riscos presentes no 

horizonte atual e acreditamos que não terá tanta adesão, pois ao levar em consideração que 

os níveis de inadimplência das instituições financeiras, em geral, já apresentam um aumento 

considerável, acreditamos que as mesmas caminham na direção de uma espécie de 

“enxugamento de risco”, e essas políticas que permitem uma maior alavancagem, vão na 

direção oposta. 

Dentre essas medidas fiscais, está presente a lei CARES (“Coronavirus Aid, Relief, and 

Economic Security”), que permitiu ao governo prover assistência aos trabalhadores, famílias 

e empresários, um exímio amortecedor para o ambiente econômico americano. Assim os 

consumidores podem recorrer e ter suas cobranças de hipoteca ou financiamento 

prorrogadas por pelo menos 180 dias. Além disso, as agências reguladoras desse mercado 
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elaboraram uma política em conjunto visando flexibilizar a cobrança desses empréstimos 

aos consumidores enfrentando problemas financeiros devido, ou não, a pandemia do Covid-

19. 

Bolsa de Valores 

O mercado acionário americano viveu uma sessão de alta volatilidade nos últimos dias. 

Muito disso deve-se ao ambiente mais tenso entre Estados Unidos e China, que já se reflete 

no índice de volatilidade VIX (termômetro de medo de Wall Street). Na última semana de 

maio para agravar ainda mais a situação, o senado americano aprovou por unanimidade 

uma lei na qual se exige que as empresas se certifiquem que não estão sob o controle de um 

governo estrangeiro ou se submetam às auditorias de uma agência de contabilidade dos 

EUA para determinar essa condição.  Caso essas normas sejam negadas, algumas empresas 

chinesas podem ser impedidas de serem listadas nas bolsas de valores americana. 

Entretanto, mesmo diante de tamanhas incertezas existentes em relação aos novos 

noticiário no mercado financeiro, vemos como ponto relevante a se ressaltar o rompimento 

dos 3.000 pontos do S&P 500, no qual se verificava uma forte resistência (linha horizontal 

em azul) juntamente com um possível cruzamento de média móveis de 20 (amarelo) e 200 

(laranja) períodos. Dessa forma, temos como perspectiva que a transição de recessão para 

recuperação pode acontecer mais rapidamente do que era previsto, pelo fato de ainda 

existir os estímulos adicionais dos bancos centrais sob a concepção da retomada econômica. 

 

Ainda assim, os dados da economia real estão catastróficos, o que reforça o movimento dos 

preços mais em detrimento das emoções do que dos fundamentos em si. “Enquanto o FED 
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estiver comprando, não entrarei short” é uma frase recorrente no mercado americano, 

provando que o FED conseguiu manter a confiança do mercado acionário, entretanto, esse 

“edifício sem os principais pilares de sustentação” a qualquer momento pode tombar. 

Outro acontecimento interessante que movimentou a principal bolsa estadunidense que 

contempla as empresas de tecnologia - NASDAQ - foram as declarações do Trump com um 

possível decreto assinado por ele para alterar a lei que exime provedores de aplicações, ou 

seja, os indivíduos que realizam publicações no ambiente virtual de suas responsabilidades 

sobre o que é exposto na internet. Posto isso, o decreto teria o poder de permitir que 

órgãos reguladores federais multassem as redes sociais caso julgue que há censura a posts 

realizados pelos usuários. Essa possível medida impactou o NASDAQ como um todo e, 

principalmente, as ações do Twitter e Facebook que caíram 4,45% e 1,61%, 

respectivamente. 

 

Além do papel do FED, a performance das empresas que compõem o índice de tecnologia, 

representado pela linha azul, amorteceram de maneira considerável o período de queda e 

colaboram consideravelmente para o rally em seguida, com inúmeras empresas fazendo 

novos topos - google e amazon, por exemplo. O índice de construção civil (real estate) 

permanece estacionado, assim como o setor industrial. Ambos englobam muitas incertezas 

quanto a atividade econômica dos agentes pós-coronavírus, o processo gradual de 

reabertura da economia e ainda assim são muito prejudicados com a situação presente.   
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Mesmo diante de toda essa incerteza no horizonte de curto prazo, grande parte das bolsas 

americanas encerraram em alta neste último dia de pregão do mês de maio. Muito disso, 

deve-se ao fato da tamanha expectativa de cunho ameaçador gerada pelo anúncio da 

coletiva de imprensa do Trump em relação à China, que não teve nenhuma ação ou medida 

de retaliação efetiva que pudesse comprometer a primeira fase do acordo comercial que 

Washington e Pequim firmaram no início deste ano, retirando uma das interrogações do 

horizonte dos players do mercado. 

China 

Em dezembro a Covid-19 emergiu em seus primeiros casos da doença na China e se 

disseminou pelo mundo, ganhando status de pandemia dado pela OMS. Inicialmente, o 

governo chinês negou que houvesse um problema. A polícia de Wuhan chegou a ameaçar Li 

Wenliang, médico que havia alertado sobre a escalada da doença e cuja morte, em 

fevereiro, provocou revolta da população local. Mas logo o país mudou de estratégia, 

reconheceu a gravidade da situação e adotou medidas extremas: confinamento em massa e 

criação de centros de saúde para atender apenas os suspeitos de portarem o vírus. 

Atualmente, a China respira cada vez mais aliviada e vislumbra a vida pós-coronavírus. Em 

seis meses, a Covid-19 deu a volta ao mundo, infectou mais de 5,5 milhões pessoas e matou 

cerca de 350 mil. 

Em abril, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor novas tarifas a 

produtos importados da China e garantiu ter tido acesso a provas que permitem afirmar que 

o novo coronavírus foi criado em um laboratório da cidade de Wuhan, uma acusação que foi 

negada por Pequim. Ele disse acreditar que o vírus possa ter sido vazado por acidente e 

ainda completou criticando a OMS alegando que eles teriam encoberto o erro chinês, vale 

lembrar que essas acusações não foram comprovadas e marcaram o início de mais um 

embate entre Estados Unidos e China. 

Tensões na China 

A tensão entre China e Estados Unidos gerou uma nova onda de perdas nos principais 

mercados globais de ações. O estopim dessa vez foi o desejo, expressado pelo governo 

chinês, de impor uma nova lei de segurança nacional em Hong Kong, o que daria ao Partido 



    

14 
 

Comunista chinês mais controle sobre a cidade semi autônoma. Os Estados Unidos estudam 

impor sanções à China, caso a nova lei de segurança nacional seja aprovada, vale lembrar 

que há menos de um ano, Hong Kong foi palco de violentas manifestações populares, 

motivadas por um polêmico projeto de lei que permitiria a extradição de suspeitos de 

crimes para a China continental. 

Essa tensão derrubou os mercados na Ásia. O Hang Seng Index, de Hong Kong, despencou 

5,56%, na pior sessão para o índice desde julho de 2015. O índice Shanghai SE e o Nikkei 225 

também registraram variações negativas após os fatos. 

A decisão da China em relação a Hong Kong ocorre no momento de escalada das tensões 

entre China e Estados Unidos, com troca de acusações sobre a extensão e origem da 

pandemia causada pelo coronavírus. O presidente americano, Donald Trump, já mostrou 

intenção de retaliar a China no âmbito tributário. Além disso, o Senado dos Estados Unidos 

aprovou, na última semana do mês de maio, uma lei que pode restringir a presença de 

empresas chinesas em Bolsas americanas. 

Em contrapartida, a partir de uma reunião legislativa a China decidiu não fixar uma meta 

para seu Produto Interno Bruto (PIB) em 2020, num reconhecimento dos desafios que 

enfrenta em meio a esforços para amortecer os impactos da Covid-19, como é conhecida a 

doença provocada pelo coronavírus. É a primeira vez que o governo chinês não estabelece 

uma meta numérica de crescimento desde 1994.  

Produto Interno Bruto 

A economia chinesa teve uma queda de 6,8% no primeiro trimestre de 2020, fortemente 

impactada pelo surto do novo coronavírus. 

O resultado ficou pior que as estimativas dos analistas consultados pela Bloomberg, que 

projetavam um recuo de 6% da atividade da segunda maior economia do mundo neste 

início de ano. Outras projeções, porém, apontam dados diferentes: a Reuters estima queda 

de 6,5%, enquanto o Wall Street Journal esperava uma retração de 6,8%. 
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Esta foi à primeira contração trimestral da China desde 1992, quando teve início a 

divulgação dos dados do governo local. No quarto trimestre do ano passado, a economia 

chinesa registrou crescimento de 6%. 

Boa parte das atividades econômicas da China foi interrompida em janeiro, quando o surto 

de coronavírus ganhou força no país. Foram implementadas quarentenas em larga escala, 

paralisando a maior parte da produção da segunda maior economia do mundo. 

No primeiro trimestre, as vendas no varejo na China caíram 19% em relação ao mesmo 

período do ano anterior, enquanto a produção industrial caiu 8,4% no mesmo período, 

mostraram os dados. 

Entre janeiro e fevereiro, as exportações caíram de forma acentuada em relação ao ano 

anterior, com grande retração da atividade manufatureira. 

No fim de março, o governo chinês começou a retomar as atividades no país, com o 

trabalho sendo reiniciado em muitas empresas. 

 

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) prometeu lançar novas medidas para 

sustentar a economia doméstica, que foi gravemente atingida pelo surto do novo 

coronavírus, e manter sua política monetária flexível, de modo a afastar riscos e disse que, 

até o fim do ano, dará maior ênfase à manutenção do crescimento econômico e dos 

empregos. 
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Juros 

O Banco Central da China manteve inesperadamente, em maio, a taxa de juros de seu 

financiamento de médio prazo para instituições financeiras, mesmo depois que as 

autoridades aceleraram recentemente o ritmo de flexibilização monetária para combater a 

pior desaceleração econômica em décadas. 

O Banco do Povo da China disse que manteve a taxa da ferramenta de empréstimos a médio 

prazo de um ano (MLF) para instituições financeiras em 2,95%, inalterada em relação às 

operações anteriores. Entretanto, para o futuro a China pretende manter sua política 

econômica e continuar com os esforços para reduzir os juros de empréstimos, como disse o 

presidente do Banco Central, Yi Gang, reforçando as expectativas de mais medidas de apoio 

para reanimar a economia afetada pela pandemia de coronavírus. 

Desde o surto do vírus, as medidas do Banco Central, incluindo cortes na taxa de 

compulsório, reempréstimos e instrumentos de redesconto, alcançaram 5,9 trilhões de 

iuanes (827,63 bilhões de dólares). 

 

Inflação 

O índice de preços ao consumidor (IPC) da China, o principal indicador da inflação, subiu 

3,3%, em abril, em termos homólogos, informou o Gabinete de Estatísticas do país, 

sinalizando a retoma da atividade económica. 
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O número é menor do que o previsto pelos analistas, que apontavam para um aumento da 

inflação cerca de 3,7% em abril. Em março, o IPC subiu 4,3%, refletindo ainda as medidas 

para conter a propagação da Covid-19, que paralisaram o país, com o bloqueio de cidades e 

transporte de mercadorias, durante quase dois meses. 

O aumento registado em abril é o menor desde setembro de 2019. 

A moderação na subida dos preços deve-se principalmente à "consolidação da tendência de 

prevenção e controlo da epidemia" e à aceleração "da produção e da vida quotidiana". 

Os principais responsáveis pelo aumento da inflação foram os alimentos, cujos preços 

subiram 14,8%., a carne de porco que aumentou 96,9% devido a um surto de peste suína e 

dos cuidados médicos que aumentou 2,2%. 

 

Bolsa de Valores 

Desde o início do coronavírus, as bolsas de valores derreteram ao redor do mundo. 

Entretanto, a bolsa da China, local do epicentro do vírus havia sido a que menos caiu 

durante os meses de março e abril. Isso se deve ao fato na enorme injeção de liquidez no 

mercado proposta pelo Banco Central da China. 
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Recentemente, o mercado acionário do país recuou bastante, uma vez que as tensões com 

os EUA e as preocupações com os danos provocados pelo coronavírus sobre a economia 

reduziram o apetite por risco. 

Além disso, as tensões criadas entre Estados Unidos e China devido às leis de segurança 

nacional em Hong Kong impactam ainda mais os mercados e elevaram a volatilidade. 

 

Europa 

Vários países na Europa, em que o surto de Covid-19 parece ter passado do pico, estão 

começando a reabrir gradualmente suas economias. As autoridades terão que equilibrar os 
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benefícios da retomada da atividade econômica e o custo potencial de um novo aumento 

do número de casos, visto que ainda não podem contar com uma vacina ou um tratamento 

efetivo. O custo de errar pode ser elevado em ambos os casos, portanto as decisões a serem 

tomadas são bem difíceis. 

 

Por esses motivos, as autoridades estão adotando uma abordagem gradual e sequencial à 

reabertura da economia, juntamente com novas medidas de prevenção e contenção. 

Embora alguns países asiáticos já tenham avançado nesse processo com algum sucesso, 

ainda há riscos e, para a Europa, eles poderiam ser ainda maiores devido ao perfil 

demográfico da população e a baixa quantidade de leitos por habitante. 

Para conter o alastramento do vírus, a maioria dos países europeus e asiáticos adotaram 

medidas estritas de isolamento, causando um impacto econômico que já é observado nos 

indicadores do primeiro trimestre.  

Na Europa, o recuo do PIB no primeiro trimestre de 2020 apresentou a maior queda desde 

2015, 3,8% na comparação anual. A Itália, um dos países mais afetados do mundo pelo novo 

coronavírus, registrou queda de 5,3% do PIB no primeiro trimestre de 2020. Um recuo nesse 

nível não era registrado desde o primeiro trimestre de 1995. A Itália adotou severas 

medidas de confinamento durante dois meses. O país registra mais de 33.000 mortes 

provocadas pelo coronavírus e a recessão econômica dos próximos meses é comparada aos 

acontecimentos após a Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha a queda foi de 2,2% e o país 
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entrou em recessão técnica, visto que o PIB no quarto trimestre de 2019 havia retraído 

0,1%. Especialistas estimam que o PIB alemão possa cair 10% ao ano, algo nunca visto em 50 

anos. O desempenho no segundo trimestre tende a ser ainda pior pois o confinamento 

paralisou vários setores, minimizou as trocas comerciais e reduziu o consumo neste período. 

 

Abertura gradual 

Diversos países europeus já anunciaram planos para reabrir gradualmente suas economias, 

e alguns deles já iniciaram esse processo. O momento, a sequência e o ritmo de reabertura 

variam, refletindo não só as diferenças na curva de contaminação de cada país como 

também o interesse da população. 

A Dinamarca e a Noruega, por exemplo, autorizaram primeiro a reabertura das escolas 

primárias e dos serviços. A Espanha suspendeu as restrições às atividades da indústria e da 

construção civil, bem como de pequenos negócios, como o comércio, mas com medidas de 

segurança. A Alemanha suspendeu as restrições às lojas e está reabrindo as escolas de 

forma gradual. O relaxamento das medidas está condicionado a um mecanismo de 

emergência que permite a volta das restrições, se necessário. A Itália autorizou a retomada 

das atividades da indústria e da construção civil e a reabertura de pequenas lojas. A França 

deve iniciar a segunda fase da reabertura nesta segunda, 1º de junho. O país começou a 

reduzir as medidas de bloqueio no dia 11 de maio, quando a população foi autorizada a sair 

de casa e houve a reabertura das escolas primárias, lojas e fábricas. 
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A Suécia adotou uma abordagem diferente dos outros países e decidiu não impor medidas 

de bloqueio total de atividades, restringindo apenas eventos e atividades que causasse uma 

aglomeração elevada. Ainda é cedo para dizer se essa estratégia irá produzir melhores 

resultados. Eles adotam a chamada estratégia de “contaminação de rebanho”. 

Todos os países pretendem adotar medidas sanitárias e de distanciamento social para 

mitigar o risco de uma nova onda de contágio, mas o tipo e a intensidade das medidas 

variam. 

 

Inflação 

Em abril, mês marcado pelas medidas restritivas do Covid-19 em quase todos os países, a 

taxa de inflação anual da europa ficou em 0,3%. Ela vinha de 0,7% em março. Um ano antes, 

em abril de 2019, a taxa havia sido de 1.7%. Olhando somente para países da união 

europeia, a taxa de abril de 2020 foi de 0,7%, vindo de 1,2% em março. Um ano antes a taxa 

havia sido de 1,9%. 

Entre os principais componentes do indicador, alimentos, álcool e tabaco registraram a 

maior alta, de 3,6%, ante 2,4% em março, seguido por serviços (1,2%), produtos industriais 

não energéticos (0,3%) e energia (-9,6%). 
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Desemprego 

Mais de 40 milhões de trabalhadores foram dispensados temporariamente durante as 

paralisações, com base em dados das maiores economias da região. Parte dos salários é 

coberto pelo Estado. Sem o apoio dos governos, muitos poderiam ter ficado sem trabalho, o 

que elevaria a taxa de desemprego para níveis inéditos.  

A situação deve se agravar mais ainda em países que adotaram políticas mais rígidas de 

confinamento e dependem mais do turismo para sua retomada, como Espanha, Itália e 

França. 

 

Purchasing Managers Index (PMI) 

A prévia do PMI composto da Zona do Euro aponta forte contração da atividade econômica 

em maio, pelo terceiro mês consecutivo. O indicador, no entanto, mostrou forte 
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recuperação (alta de 16,9 pontos) e atingiu o maior valor dos últimos três meses, puxado 

principalmente pela melhora no setor de serviços. 

 

Banco Central Europeu  e Políticas Econômicas 

O Banco Central Europeu (BCE) concordou, em sua reunião de 30 de abril, que uma 

recuperação em forma de V provavelmente já poderia ser descartada neste estágio, embora 

suas compras de ativos possam evitar a probabilidade de uma espiral descendente da 

economia, segundo a ata da reunião publicada. 

“Na reunião de junho, mais informações estarão disponíveis, incluindo as novas projeções 

macroeconômicas dos funcionários do Eurosistema”, disse a ata. “O Conselho do BCE teria 

que estar pronto para ajustar o Programa de Compra de Emergência Pandêmica e outros 

instrumentos potencialmente, se visse que a escala do estímulo está aquém do que era 

necessário.” 

Em abril, a autoridade monetária facilitou os termos de seus empréstimos de longo prazo 

para os bancos e introduziu uma nova ferramenta de liquidez, mas optou por não expandir a 

flexibilização quantitativa. 

“O Conselho do BCE decidiu reduzir a taxa de juros das operações da TLTRO III durante o 

período de junho de 2020 a junho de 2021 para 50 pontos-base abaixo da taxa de juros 

média das principais operações de refinanciamento do Eurosistema que prevaleciam no 

mesmo período”, afirmou o BCE. 
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A TLTRO (operações de refinanciamento de longo prazo direcionadas) são empréstimos 

concedidos pelo BCE a taxas baratas a bancos na zona do euro. O objetivo é incentivar as 

instituições a emprestar aos clientes, em um esforço para estimular a economia real. 

O BCE também prometeu comprar mais de um trilhão de euros de dívida ainda neste ano, o 

máximo de sua história, usando o programa de compra PEPP e um anterior. 

 Em um anúncio conjunto a Alemanha, que se recusava a assumir uma dívida compartilhada 

com os vizinhos, surpreendeu com a proposição de novas medidas para essa crise. A 

chanceler Angela Merkel propôs, junto ao presidente francês, Emmanuel Macron, a criação 

de um fundo de 500 bilhões de euros para os países que solicitarem recursos à Comissão 

Europeia, a título de ajuda financeira não reembolsável. Essa medida mostra uma revolução 

na postura da Alemanha. A Comissão Europeia aprovou na quarta-feira, 27 de Maio, o plano 

de recuperação econômica contra a pandemia num valor de 750 bilhões de euros (4,42 

trilhões de reais). Dessa quantia, 500 bilhões de euros correspondem aos subsídios a fundo 

perdido, e os outros 250 bilhões de euros a empréstimos. A maior parte do dinheiro irá para 

os países mais afetados, Itália e Espanha, que receberão juntos 313 bilhões de euros dessa 

quantia. 

A postura de Merkel foi adotada depois de se assegurar do apoio de sua base conservadora 

no Parlamento, sabendo que a opinião pública alemã, profundamente ligada à manutenção 

da União Europeia, também era favorável à solidariedade com os vizinhos. Um terceiro fator 

que também contribuiu foi a queda de popularidade do partido de extrema direita AFD, 

desgastado por disputas internas. 

A comissão também propôs novas receitas com a elevação de impostos e uma maior 

contribuição do IVA pago aos governos para a UE. 

Brexit 

A saída do Reino Unido da UE vem sendo ofuscada pela crise devido ao vírus que se 

instaurou. Apesar dessas medidas vêm sendo aprovadas para estabelecer uma nova relação 

entre os países, que se iniciará em 31 de dezembro, final do período de transição. No dia 18 

de maio foi aprovada uma lei que põe fim à livre-circulação de trabalhadores da União 
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Europeia. Serão abolidos direitos migratórios específicos dos cidadãos do Espaço Econômico 

Europeu e novos critérios estão sendo desenvolvidos para futura apreciação. A chegada de 

migrantes dos países mais pobres da UE foi um dos principais argumentos da campanha 

para o referendo do Brexit de 2016. 

Entretanto, os acordos comerciais com o bloco ainda precisam ser estabelecidos e as 

diferenças no setor pesqueiro e a falta de acordo para estabelecer padrões que garantam 

uma concorrência aberta e justa bloqueiam o pacto. 

Segundo Michel Barnier, negociador-chefe europeu, “Se o país quiser chegar a um acordo 

com a UE, precisa ser mais realista e mudar sua estratégia: não pode ter o melhor dos dois 

mundos", referindo-se à tentativa britânica de desfrutar das vantagens do mercado interno 

sem ter que cumprir suas obrigações. 

A negociação é muito importante para a economia do Reino Unido, visto que apenas 7% das 

exportações da UE vão para o país, enquanto 47% das exportações britânicas têm como 

destino a UE. 

Bolsas Europeias 

As bolsas europeias vêm reagindo positivamente aos estímulos dos governos e a reabertura 

gradual da economia. O índice alemão DAX já apresenta uma alta superior a 35% desde a 

mínima em março, enquanto o índice inglês FTSE apresentou um crescimento de 21%. O 

euro e a libra também ganharam força após o anúncio das medidas que podem dar um 

impulso à economia do bloco. 
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Brasil 

Produto Interno Bruto 

Com o avanço da Covid-19 em território brasileiro e o descasamento entre as linhas 

adotadas pelo Governo Federal e pelas unidades federativas e municípios, a expectativa de 

crescimento do PIB apresentada pelo Boletim Focus acumula 15 semanas consecutivas de 

quedas e piora de sentimento do mercado. Os boletins liberados no começo de maio 

apontavam queda de 3,34% do produto interno bruto. Na semana do dia 25 de maio, a 

queda esperada saltou para 5,89%. 

A manutenção das perspectivas negativas frente ao crescimento econômico – mesmo após 

o anúncio de medidas monetárias menos restritivas – acompanham, não só a desconfiança 

na capacidade de retomada econômica do país como também a condução errática da crise 

sanitária. 

No lado produtivo, mesmo o crescimento das vendas online dos principais varejistas do país, 

não foi capaz de conter as quedas gerais do setor, que apresentaram diminuição de vendas 

de 2,5% durante o mês de março – última atualização disponível. Tal queda demonstra o 

que poderá ser averiguado na próxima atualização, quando dados mais recentes frentes e já 

imersos nas medidas de quarentena forem apresentados. Entretanto, a queda apresentada 

ainda foi menor que as expectativas do mercado, que estava rondando uma retração de 8% 

já em março. 

O mesmo não pode ser dito em relação ao setor de produção de veículos automotores, que 

teve retração de 67,7% em suas vendas, correspondendo não só a diminuição de demanda 

perante a impossibilidade de uso do automóvel, como também a incerteza que paira sobre 

a renda das famílias. Esta incerteza, em nossa interpretação, impossibilita a absorção de 

dívidas de longo prazo. 

Ainda mantendo a linha de pessimismo frente ao crescimento econômico, os dados 

presentes na última Pesquisa Mensal do Comércio – produzida pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – a variação da receita no setor em março de 2020 em relação a 

fevereiro do mesmo ano, apresentou variação de 7,3% negativos. Na comparação com 
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março do ano anterior, a diminuição se manteve cometida em 1,1% - o que demonstra a 

recuperação apresentada pelo comércio brasileiro na passagem do ano de 2019 para 2020. 

Na parte industrial que, como já discutido anteriormente pelo setor automotivo, apresenta 

maiores baixas, principalmente nos bens de consumo duráveis e nos bens de capital. Tal 

fator demonstra não só a insegurança de renda – como já demonstrado – como também a 

redução do investimento industrial de médio prazo na renovação de maquinário e de 

equipamentos.  

PIB Trimestral - 1ºT2020 

De acordo com o resultado trimestral apresentado pelo IBGE, o PIB recuou 1,5% em relação 

ao quarto trimestre de 2019, principalmente puxado pela queda da indústria e dos serviços, 

enquanto a agropecuária cresceu 0,6% durante o período. No entanto, ressaltamos a leve 

subida da Formação de Capital no acumulado do primeiro trimestre em comparação com o 

primeiro trimestre de 2019, saindo de 15% para 15,8% no período mais recente. 

Acreditamos que tal dado ressalta a perspectiva positiva que ainda dominava o país no 

começo do ano. 

Situação Fiscal 

Com o agravamento das projeções sobre o crescimento do PIB ao final de 2020 e a demanda 

por maiores gastos em resposta às demandas auferidas pela pandemia de Covid-19 e a 

necessidade de gastos das unidades federativas, é esperado uma piora significativa da 

situação das contas públicas – mesmo em momento propício por causa dos juros mais 

baixos. 
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Com a diminuição esperada do PIB, que ronda atualmente os 6%, a relação Dívida/PIB pode 

tocar os 100% até o final de 2022. De acordo com as projeções da Société Générale, o 

enfraquecimento da atividade em 2020 e o retorno lento do setor industrial e de serviços 

durante 2021, seriam os combustíveis para o aumento da relação Dívida/PIB. 

Os economistas ainda argumentam o ritmo econômico só não deve piorar, caso haja uma 

demanda incomumente forte no terceiro trimestre de 2020 – o que dependeria de medidas 

de distensões consistentes das restrições sanitárias impostas. 

As perspectivas ruins apresentadas pela instituição bancária francesa foram acompanhadas 

pela piora do rating de crédito do governo brasileiro pela Fitch Ratings, tirando do Brasil a 

categoria de estável para negativo em sua última avaliação. 

Pelos dados apresentados pela autoridade monetária, nota-se uma melhora de dívida 

líquida e uma piora da dívida bruta, onde a frente baixista da primeira se deve ao ajuste 

cambial e o efeito de aumento do PIB nominal. Para aumento da dívida bruta, as emissões 

líquidas de dívida e a incorporação de juros nominais. 

Câmbio 

O real caminhou para encerrar o mês de maio na relação de US$ 1,00 valorado em R$ 5,33. 

As pressões sofridas pela moeda brasileira – como divulgada em nosso relatório anterior – 

fizeram com que a divisa nacional se tornasse a moeda emergente de pior desempenho no 

ano. 

Variação Cambial Mensal- Maio 2020 
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De acordo com dados divulgados pelo Banco Central, os fluxos cambiais estrangeiros até o 

início de maio estavam negativos em mais de US$ 3,4 bilhões, ao passo que a retomada da 

entrada de capitais estrangeiros no país fez com que houvesse recuperação para US$ 4,669 

bilhões. Muito da desvalorização cambial durante o mês de abril se deve às persistentes 

crises políticas e desconfianças frente à manutenção de boa situação política, o que retirou 

dólares da economia nacional que apenas em abril foi responsável pela saída de 23 bilhões 

de dólares de investimentos em carteira em março e mais 7,3 bilhões em abril. 

 O investimento externo direto – que vinha mantendo uma média de US$ 80 bilhões por ano 

– não foi capaz de suprir a saída como vinha fazendo nos últimos anos, sendo responsável 

pela entrada de US$ 236 milhões em abril, menor entrada desde 1995 – ano de intensa crise 

cambial. 

 

Mesmo assim, pesa para a melhora da situação cambial o superávit apresentado pela 

balança comercial, que fechou abril superavitário em US$ 6,7 bilhões, sendo uma queda de 

14,7% nas importações importante para este bom resultado. No acumulado do mês de maio 

– até a terceira semana – temos um saldo positivo acumulado já de US$ 2,785 bilhões. 

Grande parte do resultado mais fraco da balança comercial nos últimos dados disponíveis se 

deve a queda da exportação de bens industrializados e da indústria extrativa, grande 

derivada da quebra das cadeias globais de produção e a queda de demanda mundial por 

causa da pandemia. 
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Entretanto, continuamos alertando para dois problemas que podem advir de um câmbio 

desvalorizado: o já comprovado efeito do dólar sobre a aprovação do governo e os efeitos 

de pass through que pode afetar a economia brasileira em caso de recuperação econômica 

mais forte. 

Inflação 

Com a diminuição da atividade econômica ensejada pelo avanço da pandemia de 

coronavírus, os números apresentados pelo IPCA e IPCA-15 tiveram sensível retração. O 

principal componente do índice – os transportes – foi responsável pela queda apresentada 

tanto pelo IPCA-15 quanto pelo IPCA mensal.  

IPCA - 15 Maio 2020 

 

Dentro desta categoria, é digna de nota a queda de preços apresentada pela gasolina em 

8,51% - sozinha representando uma pressão negativa de -0,41% - o etanol, com -10,1% e o 

óleo diesel, com menos 5,5%. Tais quedas se devem a queda recente de demanda dos 

combustíveis em razão da pandemia, principalmente nos setores de transportes de massa, 

como caminhões, ônibus e vans escolares. 

Entretanto, já na semana do dia 20 de maio, a Petrobras anunciou aumento de 12% no 

preço do combustível nas refinarias, mantendo apenas o preço do diesel inalterado. A 

estatal explica que tal tomada de decisão vem dos reajustes de preços esperados frente a 

novos cortes mundiais na produção do óleo bruto. 
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Mesmo assim, ressaltamos a pressão inflacionária apresentada pelos alimentos, 

principalmente dos legumes e das verduras. A cebola, neste caso, representa uma alta mais 

representativa, que rondava os 33%. Na contramão, as carnes em geral apresentaram 

deflação de 1,33%, continuando a trajetória de queda em relação a abril – de menos 0,27%. 

Como o índice IPCA do mês de abril – tanto em prospecto mensal quanto anual – vieram 

abaixo das expectativas – negativo em 0,31% e 2,40%, respectivamente – analistas 

novamente rebaixaram a expectativa de inflação no Brasil ao final de 2020, saindo de 1,59% 

para 1,57%, bem abaixo do piso da meta estipulado pelo Conselho Monetário Nacional. 

Com este resultado, o IPCA-15 de maio é considerado o menor desde a instauração do Plano 

Real em 1994, representando uma diminuição expressiva da atividade econômica nos 

últimos dois meses. 

IGP-DI Maio 2020 

 

De acordo com dados liberados pela Fundação Getúlio Vargas, acompanhando a baixa do 

IPCA e IPCA-15, o IGD-DI também apresentou retração, principalmente devido à baixa dos 

níveis medidos pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) – de 2,33% para 0,11% - e do 

Índice de Preços ao Consumidor (IPC) – de alta de 0,34% para queda de 0,18%. 

Ainda seguindo o mesmo guidance apontado pelo IBGE, a FGV assinala como determinantes 

as quedas dos preços dos combustíveis balizando a alta dos alimentos – que tem afetado 

tanto consumidores quanto produtores. Ainda com força baixista, encontram-se vários 

setores de consumo – o que também distingue a queda da produção industrial – como o 

setor de vestuário. 
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Com a situação inflacionária denotando uma atividade econômica baixa, mantendo a 

elevação dos preços abaixo do piso da meta estabelecida pela autoridade monetária, 

esperamos já novos cortes para a próxima reunião do Copom. Tal medida seria, entretanto, 

mais uma pressão negativa por sobre um câmbio já combalido. 

Desemprego 

De acordo com os dados liberados pelo Programa de Disseminação de Estatísticas do 

Trabalho – PDET – a manutenção do emprego no Brasil sofreu sério revés na transição de 

março para abril, com saldo negativo de 860.503 vagas de trabalho – com entrada de 

598.596 novas carteiras e o fechamento de 1.459.099 postos de trabalho.  

Quantidade de Desempregados - em milhões - Abril 2020  

 

Tal dados corroboram um ano já fraco na geração de empregos, com estoque 2,21% menor 

em abril do que o averiguado em março. O ano já encontra negativo em mais de 700 postos 

de trabalho, por mais que o salário médio de admissão tenha apresentado recorrente 

melhora em relação ao mês anterior. 

Pesa para este saldo positivo dos salários, o aumento apresentado pelo setor público, pelas 

áreas de educação e saúde, além dos setores de seguridade social e cuidados com a saúde. 

Apenas o setor da administração pública, apresentou saldo admissional significativo, com 

aumento de vencimentos em 17%. 
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Mesmo assim, consideramos ser importante a diminuição drástica sofrida dos salários 

médios de admissão dos serviços domésticos, que apresentou queda mensal de 15,86%. 

Na geração de postos de trabalho, os estados mais afetados encontram-se no Nordeste, 

com forte composição do setor de serviços hoteleiros, muito impactados pela diminuição de 

vendas de pacotes de viagens e de reservas na rede hoteleira. Lembremos aqui a queda 

brusca de 90% na venda de novos pacotes nas empresas que atuam no setor. 

Variação relativa do emprego por UF – Abril 2020 

 

Nas regiões Sudeste e Sul, o setor de serviços acompanhou a mesma dinâmica, com quedas 

bruscas no setor de alimentação. Dos seis estados que mais perderam vagas em números 

absolutos, todos os três estados da Região Sul estão listados, sendo Santa Catarina o que 

está em pior situação relativa – negativos em 3,36%. 

Nas relações de trabalho envolvendo contratos de regime de tempo parcial, foram fechadas 

mais de 14 mil desligamentos, com saldo negativo em 9,1 mil postos de trabalho. Apenas 21 

trabalhadores conseguiram fechar dois contratos de trabalho de tempo parcial. 

Em comparação com outras economias afetadas – levando apenas em consideração o 

emprego formal – a situação brasileira caminha de forma controlada, caminhando de forma 
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ancorada às expectativas. Entretanto, ressaltamos a elevada taxa de informalidade no país e 

os processos de jobless recovery ao qual a economia brasileira está intimamente ligada. 

Com mercado de trabalho mais engessado, se faz necessária uma recuperação econômica 

muito mais potente para gerar efeitos positivos na geração de empregos. O que não se tem 

averiguado pelos dados do PIB até agora disponíveis e nem pelo crescimento apresentado 

no ano de 2019. Ademais, consideramos digno de nota o bom desempenho apresentado 

pelo estado do Acre – que, graças ao seu isolamento geográfico, tem se mantido mais 

distante do avanço da pandemia. 

Taxa de Juros 

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) do Brasil cortou a meta para 

os juros básicos (Selic) em mais 0,75 no início de maio, para 3% ao ano. Essa redução 

surpreendeu às instituições financeiras que esperavam em maioria, segundo uma pesquisa 

feita pelo Valor Investe, uma redução de apenas 0,5%. 

Este é o nível mais baixo de juros nacional desde 1999, quando o Brasil passou a adotar o 

Regime de Metas de Inflação. Em todas as reuniões do Copom desde julho do ano passado, 

onde a Selic estava por praticamente um ano em 6,5%, houve uma redução na taxa básica 

de juros como se pode ver na tabela abaixo: 
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Esse reajuste foi atribuído principalmente ao cenário de desaceleração na economia tanto 

nacional quanto global, que vivenciamos devido a pandemia da Covid-19. Nas próximas 

reuniões está previsto mais um corte de mesmo valor, o que deve levar a finalizarmos o 

ano de 2020 com a Selic por volta de 2,25%. 

Tais medidas estão sendo tomadas pelos membros do Copom visando um controle sobre 

a inflação para que ela não fuja muito na projetada que está por volta de 2,0% ao final de 

2020, ficando abaixo da meta do Copom que era 4%. As expectativas de inflação para 

2020, 2021 e 2022 apuradas pela pesquisa Focus encontram-se em torno de 2,0%, 3,3% e 

3,5%, respectivamente. 

Bolsa de valores 

Tradicionalmente maio é conhecido no meio dos investidores por ser um mês ruim para a 

bolsa de valores, há até um ditado em inglês que diz : “sell in may and go away”. Apesar 

de ser considerado superstição pela maioria dos especialistas, existem até estudos que 

mostram os baixos retornos históricos no mês de maio. Tal fato pode ser explicado por ser 

o início dos meses quentes e das férias no hemisfério norte onde boa parte dos 

investidores optam por realizar lucros e vender suas posições pois não pretendem 

acompanhá-las nas suas férias. 

Já no Brasil, desde 1995 que foi o primeiro ano completo do Plano Real, o Ibovespa 

acumula 17 quedas em maio em 25 anos. Porém, como 2020 tem sido um ano atípico 

onde a bolsa brasileira caiu cerca de 30% em março e os estrangeiros já retiraram o 

equivalente a todo ano de 2019 (US$ 45 Bilhões), parece que vai contrariar as 

superstições e vai ser um mês de recuperação, como pode se ver abaixo, do dia 30 de abril 

até hoje, 28 de maio, o principal índice da bolsa brasileira sobe cerca de 8,4% cotado a 

87.198,04 pontos. 
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Outros fatores que colaboraram para a alta nesse mês de maio, foram o otimismo no 

cenário internacional com o índice Dow Jones se recuperando puxado pelo JP Morgan e 

novos testes de vacinas contra o coronavírus sendo realizados nos EUA. Já no cenário 

doméstico, temos o possível veto do presidente Jair Bolsonaro contra o reajuste dos 

salários de servidores públicos e a boa repercussão nos mercados do vídeo do presidente 

em reunião com seus ministros. 

Índices de Confiança 

O ICEI (Índice de Confiança do Empresário Industrial) manteve-se praticamente 

inalterado de abril para maio de 2020, passando de 34,5 para 34,7 pontos. Com isso, o 

ICEI se mantém no menor patamar desde 2010 como mostrado abaixo: 

 

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) teve alta de 3,2 pontos em maio subindo para 61,4 

pontos, porém ainda é o segundo menor valor da série histórica, perdendo apenas para 
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abril quando o índice havia batido em 58,2 pontos. De fevereiro a abril desde ano o ICI 

registrou uma queda de 43,2 pontos. Apesar de essa pequena alta representar apenas 7,4% 

da perda registrada desde fevereiro, isso mostra uma modesta acomodação com a situação 

atual e demonstra uma calibragem das expectativas para os próximos meses. 

Purchasing Managers Index (PMI) 

O PMI, índice de gerentes de compras, caiu de 48,4 em março para 36,0 em abril, 

demonstrando a profunda contração da indústria brasileira devido a pandemia do corona 

vírus que reduziu fortemente a demanda da indústria nacional. Esse valor demonstra o pior 

já registrado desde o início da pesquisa em fevereiro de 2006. Abaixo podemos ver no 

gráfico a mínima histórica do índice: 

 

Mercados Emergentes 

Antes do choque provocado pelo Covid-19, grande parte dos países do mundo 

subdesenvolvido já se deparou com dificuldades relacionadas ao crescimento econômico. 

Essas dificuldades eram decorrentes, principalmente, pelo fato de o mundo já enfrentar 

uma tendência de inovação tecnológica sem produtividade. O vírus, nesse sentido, além de 

afetar as maiores potências globais, escancarou problemas já recorrentes nos países 

considerados emergentes. Esses países têm enfrentado graves problemas no que tange a 

necessidade de recursos para o enfrentamento dessa crise. Esses recursos englobam desde 

um melhor arcabouço médico para amenizar os números de mortes causadas pelo 

coronavírus até aspectos monetários para evitar a falência de algumas empresas. 
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O planejamento adotado pelos países não tem sido uniforme. Entre todos, a Índia é o país 

que tem tomado decisões mais restritivas sobre a sua população. O fato de o país possuir 

uma das maiores concentrações demográficas do mundo e um sistema sanitário defeituoso 

tem levado o governo a adotar um lockdown completo na maior parte do país, fechando as 

fronteiras e restringindo voos domésticos.  

Além disso, o governo também anunciou um plano de estímulo econômico de US $ 22,6 

bilhões, proporcionando alívio para os milhões de afetados em famílias de baixa renda. O 

Banco Central da Índia (RBI) forneceu apoio adicional, afirmando que faria o que fosse 

necessário para apoiar a economia, o que ajudou a restaurar a confiança nos mercados 

financeiros e aumentar a liquidez, apesar de 80% da força de trabalho indiana pertencer 

ainda ao setor informal. Rússia e África do Sul têm tomado medidas semelhantes a essas, 

mantendo um lockdown completo. Já países como México e Brasil têm tomado medidas 

menos restritivas e outros países, como Emirados Árabes Unidos e Irã, têm reaberto 

gradualmente a economia. 

 

Contudo, apesar de alguns países já estarem no processo de reabertura, o choque 

econômico está muito longe de ser dissipado. As medidas econômicas tomadas pelos países 

emergentes, dando liquidez a empresas e ao sistema financeiro em geral através do suporte 

ao crédito juntamente com uma maior flexibilização dos juros, podem ter graves 

consequências no ambiente fiscal, principalmente pelo fato de grande parte das nações 

subdesenvolvidas apresentarem uma dívida extremamente elevada. Aparentemente, 

parece existir um consenso entre esses países de que incentivar o crescimento é mais 
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importante que satisfazer o orçamento público e a dívida externa. A demanda por recursos 

é tão grande que a procura pelas reservas do FMI já é representada por mais de 80 países. 

Entretanto, o Fundo Monetário Internacional apresenta uma reserva de 1 trilhão de dólares, 

o que é insuficiente para cumprir as necessidades de todos os países. 

 

A médio prazo, a capacidade de pagamento dos países, principalmente aqueles que não 

possuem espaço fiscal, irá se deteriorar e, como consequência, a frequência de 

“downgrades” deve aumentar. Apesar do corte de juros forçado, a ponta longa da curva de 

juros dos títulos desses países já indica essa preocupação. A diferença dos títulos de 2 anos 

e 10 anos da África do Sul, assim como do Brasil, é de cerca de 3,5 bps, enquanto de 

Cingapura, um país que apresenta baixa dívida e tem mantido responsabilidade no 

orçamento público, é de cerca de 0,4 bps. 

A aversão ao risco tem sido visto também nos títulos corporativos. O spread desses títulos 

alcançou, no ápice da queda atual dos mercados, o maior nível desde 2008. Esse movimento 

reflete a necessidade de “fly to quality” pela maior parte dos investidores e os níveis altos 

de volatilidade no mercado. Como consequência dessa movimentação, o fluxo de capital de 

não residentes na maioria dos mercados emergentes tem sido extremamente negativo, 

refletindo, também, na queda acentuada do mercado de ações e na extrema depreciação 

do câmbio.  
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Países da América Latina, principalmente, por conta de maior instabilidade política e da 

atual condução da política monetária, têm sofrido com movimentos mais acentuados. O 

real, que é utilizado como principal moeda para hedge em investimentos em mercados 

emergentes tem enfrentado, juntamente com o peso mexicano, um fluxo extremamente 

negativo de capital estrangeiro na parte financeira da economia, o que não tem sido 

compensado na parte real, mesmo com juros extremamente baixos. O fato de ambos países 

possuírem linhas de swaps com o Federal Reserve desde 2009 tem impedido que esse 

movimento negativo se acentue ainda mais. A África do Sul, que apresenta um cenário 

econômico semelhante a México e Brasil, também tem passado por um movimento 

parecido. 
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Uma outra questão que contribuiu para a fuga de capitais foi a redução dos preços da 

maioria das commodities, resultado de um grande choque de demanda provocado pela 

pandemia. O excesso de oferta de barris de petróleo visto no final do mês de abril afetou 

drasticamente países como Nigéria, Catar e Rússia, que estão na lista de maiores 

exportadores dessa commodity, enquanto favoreceu importadores, como Índia, Indonésia e 

Turquia. No entanto, a forte recuperação vista no mês de maio, decorrente da retomada 

parcial da demanda com o início da reabertura econômica de alguns países, amenizou os 

impactos anteriores. 

Em resumo, a recuperação dos países emergentes será muito mais lenta em relação ao 

mundo desenvolvido. O fluxo negativo de capital deverá continuar à medida que as 

consequências decorrentes dos estímulos econômicos ainda impactarão fortemente esses 

países. O hiato do produto, junto com os níveis de desemprego e inflação tenderá a 

aumentar no médio prazo. Os países com maior responsabilidade fiscal e com 

planejamento, como Cingapura e Catar, poderão absorver esses impactos de forma mais 

eficiente, enquanto os países da América Latina tenderão a sofrer as consequências de 

maneira mais acentuada. Um possível destaque pode ser ressaltado em relação à Índia. 

Como possíveis retaliações direcionadas à China parecem cada vez mais concretas, o fluxo 

de capital estrangeiro no país pode ser redirecionado à Ìndia, visto que, entre os países 

emergentes, o país é o que apresenta melhor potencial de mão de obra qualificada e barata. 
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