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No mês passado, comentamos no Relatório de Gestão a respeito do segundo cessar-fogo na 
chamada “guerra comercial” entre EUA e China. Em 05 de maio desse ano, o Presidente Donald 
Trump anunciou, via Twitter, que faria um aumento de 10% para 25% nas tarifas impostas aos 
produtos chineses, atingindo um total equivalente a US$ 200 bilhões de importações anuais. A 
reação do mercado financeiro foi rápida e negativa. No entanto, o “bear market” durou pouco. Nos 
meses seguintes – junho e julho, o mercado de ações se recuperou, com o índice S&P 500 fazendo 
nova máxima histórica. A rápida recuperação foi consequência da retomada das negociações entre 
China e EUA e da resposta rápida dos bancos centrais, que se apressaram em sancionar políticas 
monetárias mais acomodativas.

Porém, no início de agosto, no dia seguinte ao Fed cortar a taxa de juros em 25 pontos-base, após 
longo ciclo de aperto monetário, o presidente Trump voltou a anunciar, via Twitter, uma elevação 
de 10% no restante das importações vindas da China, atingindo um total de cerca de US$ 300 
bilhões. Essa atitude foi tomada após a dupla de negociadores norte-americanos Steven Mnuchin, 
Secretário do Tesouro, e Robert Lighthizer, encarregado do comércio exterior, voltar da China 
sem acordo. Eles provavelmente ouviram dos chineses que a atitude dos EUA de pressionar 
explicitamente a China fere a sua soberania, bem como as sanções impostas à empresa de 
telecomunicações Huawei são inaceitáveis. Com a atitude do governo norte-americano de impor 
nova rodada de aumento de tarifas, tudo indica que chegamos a um beco sem saída: a China rejeita 
essa tática de negociação e os EUA não cedem, apertando cada vez mais o rival. 

Novamente, os mercados tiveram reação negativa. No entanto, no momento em que escrevemos 
esse Relatório, os índices de ações já se recuperaram bem, propelidos por novo movimento de 
queda de juros, prenúncio de mais afrouxamento monetário por parte dos bancos centrais. Tudo 
indica que estamos assistindo a um “cabo de guerra” entre os efeitos contracionistas do maior 
protecionismo comercial sobre a atividade econômica, e os efeitos expansionistas do relaxamento 
monetário global. Difícil dizer qual efeito será sobrepujante. Para complicar essa equação, devemos 
levar em conta ainda, que as eleições presidenciais norte-americanas ocorrerão no ano que vem. 
Uma desaceleração muito forte da economia prejudicaria o incumbente Trump. Portanto, ele teria 
incentivos para não deixar a “guerra” das tarifas ir longe demais. Por sua vez, a China gostaria de 
negociar com um Democrata, apesar de entender que a postura dos EUA em relação a ela ficará 
mais dura do que foi no passado, independentemente de quem ganhe as eleições. Dessa forma, a 
China não parece ter muita pressa e não parece interessada em fazer concessões sob pressão.

Guerra comercial: o segundo 
cessar-fogo durou pouco



Relatório de Gestão: Carta Macroeconômica — Julho 2019 3

Nesse contexto, quando pensamos nos investimentos em Brasil, temos em mente o seguinte: (i) a 
taxa de juros brasileira deve cair até 5%, que é a mínima histórica. O diferencial de juros entre Brasil 
e EUA também está no mínimo. Dessa forma, os investidores não tem mais o incentivo do chamado 
“carrego” para ficarem posicionados em Real. Ademais, o Dólar global não deve se enfraquecer 
muito, pois os EUA continuam tendo o maior crescimento e as maiores taxas de juros entre os 
países desenvolvidos; (ii) as políticas econômicas que vêm sendo implementadas no Brasil são boas 
para os mercados, principalmente o de ações. Trata-se de ajuste fiscal, simplificação tributária, 
medidas de desburocratização, privatizações, concessões públicas, etc. Alguns tropeços políticos 
podem obscurecer por vezes o cenário, mas o cenário doméstico segue favorável e (iii) a economia 
doméstica deve voltar a crescer a um ritmo um pouco melhor, com a redução da incerteza após a 
aprovação da reforma da previdência. No entanto, algumas mudanças estruturais tendem a segurar 
o ritmo de crescimento, de modo que, dificilmente, voltaremos a crescer a taxas muito altas no 
curto prazo. Esses fatores são a mudança da política fiscal e para-fiscal e a redução do ritmo do 
setor de construção civil pesada, quase todo envolvido em problemas judiciais. Dito isso, e dado o 
alto grau de ociosidade presente na economia, é improvável que a inflação se acelere no curto e até 
mesmo no médio prazo. Isso nos apresenta um horizonte relativamente longo de juros baixos, que 
deveremos levar em conta na alocação de recursos.
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