
Relatório de Gestão: Carta Macroeconômica — Agosto 2019 1

Agosto 2019
Carta Macroeconômica

Relatório de Gestão 



Relatório de Gestão: Carta Macroeconômica — Agosto 2019 2

Os mercados financeiros globais sofreram, em agosto, uma nova rodada de aumento de volatilidade 
com queda no valor dos ativos. A volatilidade das ações americanas, medida pelo VIX, saltou de 
cerca de 12% no início do mês para mais de 20% e as bolsas de valores globais perderam quase US$ 
5 trilhões em valor de mercado1, mas recuperaram um pouco nos últimos dias. Nesse ambiente, as 
taxas de juros globais caíram também. A taxa do título de 10 anos do tesouro americano caiu de 2% 
para 1,5% e a taxa equivalente da Alemanha caiu de -0,3% para -0,7%. No início do ano, estas taxas 
de juros estavam em 2,70% e 0,3%, respectivamente. 

O aumento da volatilidade nos mercados de ações e renda fixa resultaram, mais uma vez, das 
tensões comerciais entre Estados Unidos e China, associadas à decepção inicial com o resultado 
da reunião do Banco Central Americano no fim de julho. O Fed cortou a taxa básica de juros em 0,25 
pontos percentuais para o intervalo 2,0 – 2,25%, como esperado, visando mitigar o risco oriundo de 
um crescimento global mais fraco e das incertezas com relação à guerra comercial.  

O discurso de Jerome Powell após o corte de juros, entretanto, decepcionou o mercado ao sinalizar 
que a queda não era o início de um ciclo de corte de juros, mas apenas um “ajuste de política no meio 
do ciclo”2. Essa decisão não passou despercebida pelo Presidente Trump que, após uma sequência 
de tweets mencionando que a China não estava cumprindo as promessas de comprar produtos 
agrícolas dos EUA, disparou contra o Fed: “como sempre, Powell nos decepcionou”; “certamente não 
estou recebendo muita ajuda do Federal Reserve”3.     

A incerteza com relação à guerra comercial durante o mês foi guiada, novamente, pelos tweets do 
presidente, começando no dia 1º de agosto. Na mesma sequência de comentários onde o Trump 
mencionava que os negociadores haviam regressado da China e que as conversas haviam sido 
construtivas, foi anunciado um aumento adicional de tarifas para 10% incidindo sobre os US$ 300 bi 
restantes de bens importados da China. 

À medida que a curva de juros invertia e os comentários sobre os riscos de recessão aumentavam, o 
presidente Trump continuava a culpar China e o Fed: “minha única pergunta é: quem é nosso maior 
inimigo, Jay Powell ou Chairman Xi?”4, ao mesmo tempo que “ordenava”5 às empresas americanas a 
buscarem imediatamente alternativas à China e trazerem a produção de volta ao país.  

No dia 23 de agosto, Trump anunciou via tweet um aumento de 25% para 30% nas tarifas de uma 
lista de US$ 250 bi em produtos chineses a entrar em vigor em 1º de outubro e, adicionalmente, 

Guerra comercial: Déjà-vu 

1 De acordo com o índice calculado pela Bloomberg.
2 “we’re thinking of it as essentially in the nature of a midcycle adjustment to policy”, Chair Powell’s Press Conference, July 31, 2019.
3 https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1156666164732473345. 
4 https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1164914610836783104.
5 https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1164914960046133249. 

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20190731.htm
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1156666164732473345
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1164914610836783104
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1164914960046133249
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elevou de 10% para 15% a tarifa sobre US$ 300 bi em produtos que havia sido anunciada no início de 
agosto. Esse aumento para 15% foi posteriormente parcelado, parte já entrando em vigor no início de 
setembro e parte adiada para 15 de dezembro.

Como resultado dos aumentos de tarifas já anunciados, a tarifa média de importação da China 
atingirá mais de 24% até o fim do ano e incidirá sobre quase 97% das importações de produtos 
chineses. Isso comparado com uma tarifa média de apenas 3% observada em 2017. As retaliações 
da China, por sua vez, levarão a tarifa média de importação de produtos americanos para 26% ao 
final do ano, comparado com 8% em 2017. Porém, essa tarifa incide sobre uma base menor de cerca 
de US$ 100 bi em produtos importados pela China. 

A tensão comercial e o impacto no mercado foram atenuados nos últimos dias quando Estados 
Unidos e China anunciaram que a 13ª rodada de negociações acontecerá em Washington no início 
de outubro. Adicionalmente, os principais bancos centrais deixaram mais claro que entraram em 
um ciclo de afrouxamento de política monetária e, mais recentemente, até mesmo a China anunciou 
medidas monetárias e fiscais mais agressivas6 para estimular a economia. 

O reflexo do mercado foi, em um primeiro momento, apostar uma repetição do miniciclo  de 2016 
quando as respostas de política monetária e fiscal foram suficientes para evitar que a desaceleração 
da economia se transformasse em uma eventual recessão. A situação permanece fluida e com 
elevada incerteza. Os próximos dados econômicos e o desenrolar das negociações comerciais  
entre EUA e China serão monitorados atentamente para avaliar a probabilidade deste ciclo 
de queda na manufatura e comércio global impactarem consumo e renda, ocasionando uma 
desaceleração global mais forte ou eventualmente uma recessão. 

6 Reunião do State Council em 4 de setembro demandou prioridade ao “Six Stabilities”.
7 “Guerra comercial: o segundo cessar-fogo”, Relatório de Gestão JGP – junho/2019.

Fonte: Construído pelo autor Chad P. Bown (2019), com dados do Trade Map and Market Access Map (International Trade Centre) e pronunciamentos do Ministro 
das Finanças da China e do USTR.
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http://marketanalysis.intracen.org
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