
 

 

Informativo de 
Mercado Mensal 

                                            Agosto/2018 
 



 

                            

 
 
 
 

 
CENÁRIO MACRO – Doméstico  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

País/Região Tema Situação Atual Perspectivas

Atividade e 

Inflação

O PIB do segundo trimestre avançou 0,2% na 

comparaçãi trimestral. Apesar de o resultado ter 

sido afetado negativamente pela paralisação dos 

caminhoneiros que ocorreu em maio, não há 

perspectiva de forte retomada da demanda 

doméstica no segundo semestre do ano.

Além dos indicadores de julho apontarem para queda 

da indústria no mês, o aperto das condições 

financeiras e a incerteza eleitoral somados a 

recuperação mais lenta do mercado de trabalho, 

impõem desafios para o crescimento no próximo 

trimestre.

Política 

Monetária

Na reunião de política monetária que ocorreu entre 

junho e agosto, o COPOM manteve a taxa de juros 

inalterada no patamar de 0,5%aa.

As próximas decisões de política monetária 

continuarão dependendo da evolução da atividade 

econômica, do balanço de riscos e das projeções e 

expectativas de inflação. Apesar da forte depreciação 

do real nos últimos meses, a fraqueza da atividade e, 

principalmente, a manutenção das expectativas 

ancoradas permitem o Banco Central manter a 

política monetária inalterada na próxima reunião.

Político

As pesquisas ao longo do mês de agosto mostraram 

pouca alteração em relação as pesquisas ao longo 

de todo o primeiro semestre. O cenário ainda 

mostra liderança do deputado federal Jair 

Bolsonaro, falta de tração por parte dos candidatos 

de centro e altas taxas de indecisão por parte dos 

respondentes. Entre o final de agosto e começo de 

setembro, o registro de candidatura do ex-

presidente Lula foi cassado, abrindo caminho para a 

efetivação da candidatura de Haddad.

O cenário de eleição pulverizada e a alta definição do 

eleitorado brasileiro, alimentam as incertezas sobre o 

desfecho da eleição e não garantem vitória de 

candidatos que apoiam continuidade da agenda 

fiscal. Além da necessidade de defender a agenda 

fiscal, a manutenção de um Congresso 

gragmentadoindica que novo presidente precisará ter 

capacidade de aglutinar partidos para garantir 

governabilidade e aprovação das reformas.

Brasil
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País/Região Tema Situação Atual Perspectivas

Global I
Crescimento 

Global 

Nova moderação no crescimento global, com esceção 

dos Estados Unidos, que apresentaram crescimento 

sólido do PIB no segundo trimenstre. A desaceleração 

da atividade no restante do mundo mais evidente 

com a divulgação dos PMIs de agosto.

A atividade econômica global deve continuar 

mostrando moderaçãp a medida que atinge o pico do 

ciclo de crescimento. Fatores como altas de juros e 

incertezas associadas ao trade war deve contribuir 

para exacerbar esse movimento.

Global II Protecionismo

Após a omplementação por parte dos Estados Unidos 

de tarifa de 25% em US$ 50 bilhões de importação de 

bens e serviços chineses, Donald Trump voltou a 

ameaçãr e impor uma tarifa de  25% em US$ 200 

bilhões adicionais de produtos importados da China. 

Após as últimas indicações do presidente americano, 

o NAFTA está em risco.

Apesar de algumas tentativas de voltar às 

negociações, os últimos fatos suportam a ideia de 

escalada do confronto, com alta possibilidade de 

retaliação chinesa.

Atividade e 

Inflação

Inflação mostra sinais de recuperação e 

sustentabilidade. No campo da atividade, o PIB do 

segmento trimestre confirmou expansão sólida e 

avançou 4.2%.

Crescimento nos Estados Unidos deve começar a 

mostrar sinais de moderação na medida em que os 

incentivos fiscais não consigam gerar ganhos de 

produtividade. No entanto, o crescimento ainda deve 

seguir forte no cursto prazo.

Política 

Monetária

Com atividade sólida e inflação acima de meta, o FED 

deve manter seu plano de voo e aumentar mais duas 

vezes a taxa de juross em 2018.

Para 2019, o FED projeta um total de três aumentos.

Atividade e 

Inflação

Na zona do Euro, a inflação segue claudicante, com a 

inflação cheia acima de 2,00% mais inflação 

adjacenteestagnada em 1,1%. Atividade segue 

desacelerando na margem, a exemplo do PIB do 

segundo trimestre, que recuou de 2,5% para 2,2% na 

comparção anual.

A política monetária acomodatícia, somada às 

condições favoráveis de crédito e mercado de 

trabalho em recuperação devem fornecer suporte 

para para atividade e inflação na Zona do Euro.

Política 

Monetária

Em sua reunião de política monetária de julho, o ECB 

manteve inalterada a taxa de juros. O volume de 

comrpas de ativos também seguiu inaterado.

O Banco Central Europeu manteve sinalização de que 

deve reduzir o programa de compra de ativos a partir 

de setembro e encerrá-lo  ao fina de 2018. Além 

disso, o BCE voltou a afirmar a possibildiade de 

aumento dos juros somente a partir do segundo 

semestre de 2019.

China Atividade

A atividade chinesa mostrou claaros sinais de 

desaceleração ao longo do mês de agosto. Os dados 

divulgados ao longo do mês revelaram desaceleração 

generalizada, com diminuição no ritmo de 

crescimento do investimento em ativos fixos, na 

produção industrial, e nas vendas no varejo. Além 

disso, o PMI de serviços também mostrou ritmo mais 

fraco em agosto do que o observado no mês anterior.

Em resposta a um cenário mais desafiador posto de 

trade war , o governo chinês, que no início do ano 

tinha lançado mão de medidas para desacelerar a 

economia chinesa, voltou a injetar estímulos da 

economia, de maneira, de a evitar uma 

desaceleração a brupta no restante de 2018.

EUA 

Zona do Euro



 

                            

 
 
 
 
 
DESTAQUES 
 
Com relação ao Real, a moeda também não ficou imune ao movimento das moedas emergentes, apresentando uma 
desvalorização de 10,13% no mês, movimento este que foi exacerbado pelas pesquisas sobre as eleições presidenciais. 
Apesar do Banco Central voltar a fazer leilões de swap no mercado futuro de dólar, o Real apresentou a maior 
desvalorização desde julho de 2016. Durante o período a estratégia foi de comprar dólar contra o real. 
 

Curva de Juros 
 
Em agosto, a projeção dos juros futuros subiu de forma importante, aumentando assim, os prêmios existentes na curva. 
Esse movimento ocorreu em função do aumento da percepção de risco dos países emergentes em geral, que impulsionou 
o dólar no mundo todo. A aproximação das eleições brasileiras também trouxe um movimento de grande apreensão aos 
mercados devido as pesquisas eleitorais apresentadas no decorrer do mês. Os juros reais, negociados pelos títulos NTNB´s, 
acompanharam o movimento de alta dos juros nominais, porém em menor magnitude. Por consequência a inflação 
implícita no mercado subiu em relação ao mês anterior.  
 

DESTAQUES INVESTIMENTO NO EXTERIOR 
 
Apesar de um cenário macroeconômico positivo em agosto, que contemplou progresso em relação as negociações 
comerciais, uma temporada de lucros muito forte no segundo trimestre e nível baixo de novas emissões, o mercado de 
High Yield apresentou desempenho ligeiramente negativo durante o mês, após os fortes retornos de julho. Os resultados 
do segundo trimestre continuam surpreendendo positivamente, o que deve sustentar o apoio a fundamentos muito fortes. 
Quanto ao comércio global, o tom em relação ao México melhorou após um acordo e as discussões com o Canadá 
continuam a progredir, no entanto, a situação com a China continua obscura. A tomada de risco em High Yield teve 
continuidade em agosto, quando os títulos classificados com rating CCC se destacaram novamente. O nível de emissões 
continuou leve, sendo um suporte técnico muito importante para a classe de ativo. Não houve inadimplência em agosto, 
pela segunda vez no ano.  
 

Bolsa 
 
No mês, a piora no cenário global, com a intensificação da crise na Turquia e na Argentina e o impasse em torno da guerra 
comercial entre Estados Unidos e China, trouxe maior volatilidade aos mercados emergentes. Além disso, no Brasil, a 
indefinição eleitoral e a possibilidade de um segundo turno polarizado, adicionou mais um componente de incerteza. Nesse 
cenário, as posições com beta elevado, como Itaú <ITUB4>, Bradesco <BBDC4> e Via Varejo <VVAR11>, foram os principais 
destaques negativos.  
Por outro lado, as principais contribuições positivas foram as posições em celulose, em Fibria <FIBR3>, Suzano <SUZB3> e 
Klabin <KLBN11>, que continuam a se beneficiar da apreciação do Dólar e da manutenção do preço da celulose em 
patamares elevados. 
Além disso, acionistas minoritários da Fibria entraram com recursos na CVM para questionar o acordo de fusão com a 
Suzano, sobretudo o formato da incorporação proposta, alegando que o direito dos minoritários de tag along, venda nas 
mesmas condições dos controladores, foi transformado em um drag along, obrigação de venda conjunta com os 
controladores. As ações da Fibria, ao final de agosto, negociavam com um prêmio em relação as ações da Suzano segundo 
os termos acordados no processo de fusão, mas a um desconto substancial em relação ao que seria seu valor intrínseco, 
considerados os valores atuais da celulose e do câmbio. 
 
Fonte: Claritas Administração de Recursos Ltda.* 
 
*Relatório elaborado pela Claritas Investimentos, Gestora dos fundos Unimed RV15 FI Multimercado. A Claritas 
Administração de Recursos Ltda. (“Claritas”) não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer 
outro ativo financeiro. Este documento não constitui uma oferta de serviço, tem caráter meramente informativo e é para 
uso exclusivo de seu destinatário. As informações contidas neste documento são confidenciais e não devem ser divulgadas 
a terceiros sem o prévio e expresso consentimento da Claritas.  


