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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

 

WWW.LEGISMAXIMA.ONLINE 

 

 

Essa mídia é meramente informativa e não é uma recomendação de investimento, o 

mercado acionário e financeiro é bastante volátil e você deve pesquisar ou procurar algum 

profissional credenciado em investimentos para proteger seu patrimônio. O investimento 

em ações é de alto risco. As informações disponibilizadas neste relatório não configuram 

um relatório de análise ou qualquer tipo de recomendação e foram obtidas a partir de fontes 

públicas como a CVM. Rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros. 

É proibida a reprodução total ou parcial de textos, fotos, ilustrações ou qualquer outro 

conteúdo deste site por qualquer meio sem a prévia autorização de seu autor/criador ou do 

administrador, conforme LEI Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Algumas das 

informações aqui apresentadas podem ter sido obtidas de fontes de mercado. Mesmo com 

todo o cuidado em sua coleta e manuseio, a Legis Maxima não se responsabiliza pela 

publicação acidental de dados incorretos. 
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INÍCIO 
 

 

 

 

 

A pandemia do Covid-19 ainda segue 

no radar como o principal fator que 

impacta o mundo. Com países 

demonstrando uma possível gradual 

reabertura das economias e dos 

negócios, os mercados de risco 

tiveram fôlego nas últimas semanas 

de Abril. 

 

Até o dia 08/05/2020 o Brasil 

registrava cerca de 146,894 mil casos 

positivos para covid-19, sendo o sexto 

no número de mortes registradas, 

com 10,017 óbitos confirmados e 59, 

297 mil recuperados. 

 

Os Estados Unidos demonstram ser o 

atual epicentro da doença, com cerca 

de 1,289,929 mil casos confirmados 

do novo coronavirus, e registrava 

77,180 mil mortes, e cerca de 

198,993 recuperados. 

 

*Dados retirados do Centro de Pesquisas do 

Covid-19 da Universidade de Johns Hopkins, 

em 08/05/2020. 

 
*Mapa casos de Covid-19 confirmados. 

 

Em nossa análise o Brasil se encontra 

em situação extremamente delicada, 

estando entre os países que mais 

possuem casos confirmados do 

Covid-19, além disso é importante 

destacar que o Brasil tem dificuldades 

na testagem dos casos suspeitos, 

podendo o número divulgado até o 

momento ser bem maior do que 

divulgado. Ainda que alguns países 

estão em busca de reabrir 

gradualmente suas negociações, o 

Brasil possui Estados que estão 

próximos de um possível lockdown. 

 

Frente à todo cenário descrito, 

entendemos que a situação 

continuará delicada até que seja 

encontrado algum medicamento ou 

vacina efetiva no combate ao vírus. 

  

              

1. Fator Corona 



RELATÓRIO ECONÔMICO – MAIO DE 2020 

 5  
 

 

Legis Maxima (C) Copyright (2020) Todos os Direitos Reservados 
 

 

 

 

 

 

Com a atividade econômica parada e 

número de infectados crescendo 

fortemente, o Brasil desdenha. 

 

O Banco Central do Brasil 

visualizando um cenário 

extremamente delicado e paralisado 

efetuou novo corte de proporção mais 

profunda na taxa básica de juros 

brasileira a SELIC agora encontra-se 

na casa dos 3% a.a, e ainda 

conforme consta da nota á imprenssa 

é cabível ainda novos cortes, que 

dependendo do comportamento da 

dívida pública e fatores externos 

macroeconômicos podem fazer com 

que a taxa básica chegue a 2,50%, 

em alinhamento com o que prevê o 

Boletim Focus divulgado na segunda-

feira, em 11/05/2020. 

 
Acreditamos que o juro real negativo 

agora é plenamente plausível, 

observando a projeção entre deságio 

da moeda e inflação do período 

podemos mensurar -0,25% de juro  

 

 

 

 

negativo na série histórica da Selic, 

algo realmente nunca visto antes na 

história brasileira, caso novos cortes 

se concretizem. 

 

Ainda se considerarmos as 

negociação dos contratos de swap 

futuros das taxas brasileiras. Na 

sexta-feira 08/05/2020 a taxa real de 

juros futuros para negócios de um 

ano desceu a -0,22% ao ano (swap 

de juros de 360 dias descontada a 

expectativa de inflação para os 

próximos 12 meses).

 
 

Quando nos deparamos com esse 

fato normalmente o que ocorre é um 

movimento em que o Banco Central 

tem que comprar títulos de longo 

prazo para fazer com que a taxa de 

juros suba respectivamente, desde 

1994 não havia distorções nesse 

sentido. 

 

 

2. Cenário Local 
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No tocante à inflação, o IPCA recuou 

-0,31% em abril, sendo esta a maior 

deflação desde 1998, devido as 

medidas sanitárias extremamente 

restritiva, houve queda brusca nos 

preços dos combustíveis, o que 

contribuiu fortemente para o 

movimento deflacionário. Após a 

chegada do Covid-19 ao Brasil já 

tivemos as 2 maiores quedas da 

inflação desde o início do Plano Real.

 
 

Quanto ao PIB as notícias não são as 

melhores, conforme publicado pelo 

Banco Central do Brasil o PIB 

Brasileiro pode recuar até -4,11% em 

2020, devido às consequências das 

paralisações e restrições provocadas 

pelo surto de coronavírus. Já o Itaú 

Unibanco piorou a projeção para o 

Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil 

em 2020, de queda de 2,5% para 

contração de 4,5%, segundo relatório 

divulgado nesta segunda-feira 

(11/05/2020). 

 

 
 

O setor da atividade industrial 

também está sentindo muito os 

efeitos e impactos trazidos pelo 

Covid-19, com atividade declinando 

forte devido a operacionalidade das 

plantas terem sido diretamente 

afetadas pelas medidas de 

isolamento. 

 
 

Ainda considerando a análise do Itaú 

Unibanco a instituição estima uma 

taxa de desemprego em 14%, vale 

lembrar que o Brasil encerrou o ano 

de 2019, com uma taxa de 11% no 

nível de desemprego. 
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No âmbito fiscal o Itaú Unibanco 
pontua que há a expectativa de 
aumento de cerca de R$ 67 bilhões 
de gastos sociais no ano que vem, 
segundo o banco, que devem ser 
parcialmente financiados por um 
aumento de carga tributária de 0,2%, 
ou R$ 20 bilhões, focados em tributos 
sobre lucros de setores específicos e 
de alta renda. 

"A piora em 2020 decorre 
principalmente da perspectiva de 
aumento de gastos para o combate 
aos impactos do Coronavírus, além 
da atividade econômica mais fraca", 
afirma. "O aumento de gastos sociais 
deve elevar o benefício médio do 
Programa Bolsa Família de R$ 200 
para R$ 600 mensais e ser 
implementado por meio de um fundo 
fora do orçamento público, e não 
sujeito ao teto de gastos, de modo 
que todos os gastos primários 
restantes continuarão respeitando a 
regra fiscal." 

Nesse cenário, o banco espera que a 
dívida bruta alcance 92% do PIB em 
2020 e 88% do PIB em 2021, ante 
76% em 2019. "No caso de piora 
fiscal adicional, a retomada da 
economia e a sustentabilidade das 
taxas de juros nas mínimas históricas 
ficariam ainda mais prejudicadas", 
alerta a instituição. 

Vale lembrar que em Fevereiro em 
seu relatório quadrimestral antes da 
chegada do Covid-19 ao Brasil o 
Tesouro reportou a expectativa de 

uma dívida pública em 77,9% do PIB, 
algo que já não era bom, e que agora 
se expande ainda mais. 

 

Acompanhando o cenário de perca de 

renda por parte da população 

brasileira, a procura ao crédito 

aumentou fortemente, e quando os 

bancos perceberam a saída forte de 

recursos de seus caixas logo no início 

da pandemia, subiram as taxas de 

juros para segurar o crédito. 

Visualizando isso o Banco Central do 

Brasil de prontidão injetou liquidez ao 

sistema financeiro bancário de modo 

que todos os bancos tivessem folga 

de capital para trabalhar e atender 

todas as demandas dos cidadãos 

brasileiros, somadas todas as 

medidas adotadas pelo Banco Central 

Brasileiro, o montante total alcançado 

superou a cifra de R$ 1,3 trilhões 

apenas em liquidez no sistema. 

 

Após todas as mudanças e 

flexibilizações trazidas ao mercado, o 

efeito embora não tenha sido  
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instantâneo, gerou alta nas 

concessões de crédito e fez com que 

o dinheiro voltasse a fluir para as 

mãos dos tomadores, considerando a   

 

maior disponibilidade de recursos 

disponíveis aos Bancos. 

 

 

Acompanhando a alta na demanda 

por crédito, os Saldos de Crédito  

 

 

também saltaram buscando uma 

possível convergência entre si nesta 

alta procura ao crédito. 
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Na publicação de Março de 2020 foi possível verificar que o crédito no sistema 

financeiro totalizou, em março, R$3,6 trilhões, alta de 2,9% no mês, com 

crescimento de 6,4% na carteira de pessoas jurídicas e de 0,3% na de pessoas 

físicas. 
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COTAÇÕES ATÉ 11/05/2020 

 

 

            R$ 5,824 (+ 1,5%)                                         79.064,60 pontos (- 1,49%) 

                                                         
              Dólar Comercial                                                      Ibovespa 

 

 

           

 

             3,00% (-0,75 pp)                                             -0,31% (Abril/2020) 

 

   

 

 

 

                 Taxa Selic                                              Inflação (IPCA-Mensal) 

 

 

             R$ 191,00 p/ @                                            R$ 610,00 (+1,68%) 

 

 

 

                                                                     

  

Boi Gordo (Mercado Físico-Araçatuba)               Café Arábica-SP (saca 60 kg) 
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