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País/Região Tema Situação Atual Perspectivas

Atividade e 

Inflação

O ritmo do crescimento da economia segue à espera 

da definição das reformas fiscais. Os primeiros 

números de atividade de outubro frustraram e 

apontam para um crescimento da atividade mais 

fraco do que o esperado no quarto trimestre. O 

cenário para inflação mostrou nova melhora. Depois 

das mudanças das bandeiras tarifárias de energia, a 

apreciação cambial e a queda do petróleo trouxeram

notícias positivas para a inflação corrente por conta 

de uma forte redução do preço de combustíveis.

Apesar de a atividade ainda não conseguir ganhar 

tração, fatores como condições financeiras avoráveis, 

destravamento do crédito e melhora no mercado de 

trabalho, ainda apontam para uma economia 

preparada para voltar a acelerar de forma robusta 

nos próximos trimestres caso as reformas fiscais 

sejam aprovadas. Em relação à inflação, o IPCA 

corrente menor traz maior conforto para as projeções 

de 2019.

Política 

Monetária

Em outubro, o Banco Central decidiu manter a taxa 

Selic em 6,5% a.a.. Os membros do Comitê 

reconhecerem que o risco de o nível de ociosidade 

elevado produzir trajetória prospectiva de inflação 

abaixo do esperado aumentou e o risco relacionado 

a uma frustração das expectativas de continuidade 

das reformas e ajustes necessários na economia 

brasileira diminuiu. Entretanto, o Comitê ressaltou 

que os riscos altistas para a inflação permanecem 

relevantes e seguem com maior peso em seu 

balanço de riscos.

Apesar de a autoridade monetária seguir com um 

balanço de riscos negativo para a inflação, com as 

expectativas para o IPCA de 2019 ao redor da meta o 

Banco Central ganha tempo para avaliar a definição

de reformas e observar o cenário internacional sem 

precisar se comprometer com mudanças na condução 

da política monetária por algum tempo.

Político

No campo pol ítico, os primei ros problemas do 

governo Bolsonaro, como o relatório do Coaf e 

brigas internas no seu partido, não impactaram a 

expectativa pos i tiva da população em relação ao 

novo governo. Em relação à reforma da Previdência, 

as declarações do núcleo pol ítico do governo Bol 

sonaro a respeito da reforma seguiram 

desencontradas . No entanto, houveram avanços 

importantes no campo da articulação pol ítica para 

aprovar a reforma. O PSL anunciou que apoiará a 

reeleição de Rodrigo Maia (DEM) para a pres 

idência da Câmara dos Deputados e Rogério 

Marinho, ex-relator da reforma.

Enquanto os detalhes da proposta da reforma da 

Previdência de Bolsonaro não são conhecidos, o 

diálogo do presidente eleito com os partidos, a 

eleição para as presidências da Câmara e do Senado 

e, principalmente, a postura de Bolsonaro em relação 

à necessidade de aprovar a reforma da Previdência, 

serão determinantes para compreender se os bons 

avanços observados em dezembro se traduzirão em 

probabilidade relevante de aprovação da reforma

necessária nos próximos trimestres.

Brasil
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País/Região Tema Situação Atual Perspectivas

Global I
Crescimento 

Global 

A exemplo do que ocorreu ao longo de quase todo o 

ano de 2018, o mês de dezembro evidenciou a 

desaceleração do ritmo de crescimento global. 

Também como reflexo dos sinais cada vez mais 

evidentes de desaceleração, o mês de dezembro foi 

negativo para as commodities mais sensíveis ao 

crescimento.

A atividade econômica global deve continuar 

mostrando moderação a medida que atinge o pico do 

ciclo de crescimento. Fatores como altas de juros, 

incertezas associadas à guerra comercial e fatores 

idiossincráticos, devem contribuir para exacerbar 

esse movimento.

Atividade e 

Inflação

Os Estados Unidos, que por boa parte do ano 

conseguiram manter nível forte de crescimento na 

esteira de estímulos fiscais e monetários, se 

juntaram ao restante do mundo no que parece ser um 

movimento sincronizado de arrefecimento do 

crescimento global. Um dos principais indicadores de 

atividade econômica nos Estados Unidos, o ISM de 

manufatura, caiu para 54,1 pontos e recuou para o 

menor nível em 25 meses.

Na medida em que os incentivos fiscais não 

conseguem gerar ganhos de produtividade, 

crescimento nos Estados Unidos deve começar a 

mostrar sinais de moderação para ritmo em linha com 

o PIB potencial. No entanto, no curto prazo, aperto 

das condições financeiras traz incerteza a respeito da 

intensidade da desaceleração.

Política 

Monetária

Em sua última reunião de política monetária do ano, 

o FED aumentou a taxa de juros básica da economia 

norte-americana para 2,5%.

Mesmo com discurso ainda otimista, a autoridade 

monetária reduziu de três para dois o número de 

aumentos projetados para 2019. No comunicado, o 

Fed avaliou como sólida a atividade nos Estados 

Unidos, mas evidenciou os primeiros sinais de 

preocupações com os desdobramentos negativos nos 

mercados financeiros e eventuais implicações para o 

cenário econômico.

Atividade e 

Inflação

Na Zona do Euro, a inflação voltou a ceder e recuou 

de 1,9% para 1.6% - a menor taxa em oito meses. A 

inflação subjacente manteve-se estável em 1,0%. Em 

relação à atividade, o PMI de manufatura da Zona do 

Euro voltou a cair e atingiu 51.4 - o menor nível desde 

fevereiro de 2016.

Apesar de a política monetária acomodatícia e o 

mercado de trabalho em recuperação fornecerem 

suporte para retomada da atividade e inflação da 

Zona do Euro, a desaceleração do crescimento global 

e o aperto das condições financeiras adicionam 

riscos para o crescimento da região.

Política 

Monetária

Em sua reunião de política monetária de dezebro, o 

ECB manteve inalterada a taxa de juros. Como 

esperado, a autoridade monetária europeia anunciou 

o fim do programa de compras mensais de ativos, 

que sairá de 15 bilhões para zero a partir de 2019.

Apesar dos crescentes riscos negativos para o 

crescimento, o Banco Central Europeu voltou a 

afirmar a possibilidade de aumento de juros somente 

a partir do final de 2019. Não foi definido o período 

pelo qual irá durar o programa de reinvestimento, 

mas o comunicado afirma que o período de 

reinvestimento pode durar muito além do primeiro 

aumento de juros.

China Atividade

A China, que desde o início do ano tem se equilibrado 

entre medidas macro prudenciais para reduzir os 

riscos associados ao setor financeiro e medidas de 

estímulo para evitar um arrefecimento abrupto da 

atividade, mostrou sinais evidentes de desaceleração 

em dezembro. O PMI oficial do país recuou para 47,4, 

nível abaixo dos 50 pontos que divide expansão da 

contração econômica, pela primeira vez desde de 

fevereiro de 2016.

Em resposta a um cenário mais desafiador posto pelo 

trade war, o governo chinês voltou a anunciar 

algumas medidas de estímulos. No entanto, sem 

clareza sobre as negociações comerciais com os EUA 

e a expectativa de desaceleração do crescimento 

global, ainda não garantem que o governo chinês 

conseguirá evitar uma desaceleração abrupta do PIB.

EUA 

Zona do Euro



 

                            

 
DESTAQUES 
 
Em dezembro a projeção dos juros futuros, repetindo o movimento do mês anterior, recuou. A queda dos prêmios ocorreu 
em toda a curva e os juros reais também apresentaram um movimento dessa queda. Os fatores que influenciaram o 
movimento de queda foram basicamente os mesmos do mês anterior; continuidade na queda das projeções de inflação 
para os próximos anos, além do recuo dos juros no mercado internacional. No período, continuamos com a estratégia de 
alocar na carteira operações a termo de ações 

 
Bolsa 
 
No mês, o principal destaque positivo foi a posição em CPFL <CPFE3>. Vale lembrar que a oferta de tag along completou 
um ano em novembro de 2018, o que significa que a companhia não tem mais a obrigação de estender aos antigos 
acionistas os termos de uma eventual nova oferta. Esperamos que a empresa divulgue em breve sua estratégia para 
readequação as regras de free float mínimo do Novo mercado, uma nova OPA ou um Re-IPO, e consiga cumprir o prazo 
limite de maio de 2019.  
 
Outro destaque positivo foi a posição em Sabesp <SBSP3>. A companhia assinou um contrato de concessão com o município 
de Guarulhos para a prestação dos serviços de abastecimento e saneamento na região pelos próximos 40 anos. Com isso, 
a Sabesp equacionou um passivo da ordem de R$ 2,7 bilhões do município com a empresa referente a contas não pagas e 
resolveu um problema crônico de inadimplência, deixando de vender água no atacado para prestar o serviço no varejo aos 
usuários de Guarulhos. 
 
Por outro lado, a posição em Petrobras <PETR4> foi o destaque negativo no mês, dado o enfraquecimento nos preços do 
petróleo, que caíram 10% em dezembro, refletindo maior preocupação com o crescimento econômico global, o aumento 
dos estoques nos Estados Unidos e expectativas de excesso de oferta da commodity. 
 
Fonte: Claritas Administração de Recursos Ltda.* 
 
* 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. 


