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Trégua política à vista, mas riscos locais e externos ainda são altos. Nessa semana vimos um certo
alinhamento de lideranças para uma trégua política, que envolveu o presidente da república,
governadores e líderes do Congresso. Espera-se que essa trégua alivie as pautas fiscais expansionistas
no Congresso, diminuindo a pressão política sobre o ministro Paulo Guedes e, principalmente, gere
uma política de combate à Covid-19 minimamente coordenada entre os entes federativos. Num
contexto em que algumas regiões do globo já estão implementando a reabertura econômica, a
situação brasileira parece bastante crítica, com as estatísticas de contaminação e mortes da Covid
ainda em ascensão indicando um risco muito grande de entrarmos numa estratégia de reabertura
econômica precipitada e contraproducente. No cenário externo, conforme alertamos na semana
passada, as tensões geopolíticas na Ásia voltaram a incomodar os mercados.
Riscos fiscais aumentam taxa neutra de juros e
recomendam cautela no corte da Selic. Nessa
semana membros do Copom mencionaram
publicamente que a elevação do risco fiscal
aumenta a taxa de juro neutro, que é a principal
referência para a política monetária. Nesse contexto,
as autoridades também afirmaram que um
descontrole fiscal pode resultar em taxas de juros
mais altas à frente. Essa é a principal fonte de
preocupação da autoridade monetária, que limita
um corte mais pronunciado da Selic a despeito de
um diagnóstico de que a pandemia tem um efeito
desinflacionário.
Sondagens param de cair em maio, mas nível
ainda é abissal. A FGV divulgou resultados
preliminares das sondagens de sentimento de maio,
mostrando uma pequena melhora para indústria e
consumidores, eventualmente refletindo uma
reabertura marginal de atividades ou os efeitos das
medidas de estímulo do governo.
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Nem a China ousa divulgar meta de crescimento.
Diferente dos últimos anos governo chinês não
apresentou uma meta de crescimento para 2020,
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