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DESTAQUES 
 

Assim como a S&P já havia feito no mês passado, em fevereiro a agência de rating Fitch também rebaixou a 
nota de crédito soberano do Brasil de BB para BB-, bem como alterou a perspectiva para estável (de negativo), 
destacando a dificuldade no avanço do ajuste fiscal e incertezas políticas ao longo de 2018 com eleições 
presidenciais como os principais motivos.  
 
Outros dois grandes destaques mereceram atenção no mês. O primeiro foi o decreto de intervenção militar na 
segurança pública do Rio de Janeiro que acabou inviabilizando a votação da Reforma da Previdência e fez o 
Governo admitir formalmente que o assunto ficará fora de pauta por enquanto. O segundo foi a decisão do 
Conselho Monetário Nacional (CMN) de extinguir em até dois anos o prazo médio de repactuação mínimo 
(PRC) de 24 meses exigido aos fundos de investimento especialmente constituídos (FIEs) de seguradoras ou 
entidade abertas de previdência, o que provocou um grande alívio na parte longa da estrutura a termo de taxa 
de juros e também impactou a demanda por títulos prefixados de longo prazo.  
 
Em sua primeira reunião do ano, O Copom decidiu por unanimidade, reduzir a taxa Selic em 0,25 ponto 
percentual, para 6,75% a.a. e sinalizou naquele momento que seria adequada a interrupção do processo de 
flexibilização monetária. Porém, dado o comportamento benigno da inflação corrente, grande parte das 
apostas é de que essa visão poderá se alterar e levar a uma flexibilização monetária moderada adicional na 
próxima reunião.  
 
Logo no dia seguinte da decisão do Copom, a divulgação no IPCA de janeiro surpreendeu positivamente e 
apresentou alta de 0,29%, resultado bem abaixo da nossa projeção e da mediana das expectativas (ambas em 
0,42%). Este resultado ficou 0,15 pp abaixo do 0,44% de dezembro. Este foi o IPCA mais baixo para os meses 
de janeiro desde a criação do Plano Real. O IPCA-15 de fevereiro divulgado em sequência, veio em linha com 
as expectativas, mas com a desaceleração dos núcleos apontando uma perspectiva favorável da inflação nos 
próximos meses.  
 
No relatório Focus, as projeções para o IPCA 2018 recuaram e agora já apontam para uma inflação de 3,73% 
ao longo do ano (de 3,95%), enquanto que para 2019 permaneceram em 4,25%. As projeções para a taxa Selic 
para o final de 2018 mantiveram-se em 6,75% e também para 2019 em 8,00%. As estimativas para o câmbio 
também mostraram estabilidade em R$ 3,30 no final de 2018 e em torno de R$ 3,40 para o final de 2019. Já 
para o PIB, as projeções para 2018 voltaram a subir e apontam um crescimento de 2,89% (de 2,66%), com 
2019 inalterado em 3,00%. 
 

Curva de Juros 
 

Novamente a notícia do rebaixamento de rating foi bem assimilada pelo mercado. Se por um lado o cenário 
inflacionário surpreendeu ainda mais positivamente e influenciou a parte curta da curva, a decisão do CMN em 
flexibilizar as regras de prazo médio de repactuação mínimo (PRC) influenciou a parte longa da curva, o que 
levou o mercado de juros a registrar mínimas ao longo do mês, cedendo paralelamente em toda sua estrutura 
a termo.  
 
Ao longo do mês, mantivemos nossas posições nos vértices médios da curva mantendo uma posição estrutural 
nos vencimentos de até 4 anos, e atuando de forma tática nos momentos de instabilidade. 
 

Diante de um cenário inflacionário surpreendendo positivamente e as expectativas futuras ancoradas, o 
comportamento da curva de juros reais se ajustou para cima na parte curta e se manteve estável na parte 
longa.  
 
 
 
 



 

                            

 
 
 
 
 

CENÁRIO MACRO – Internacional 
 

 
Nos EUA, Powell demonstra confiança em relação ao estado geral da economia americana. Trump 
impõe tarifas sobre aço como parte de sua agenda protecionista.  

  
Nos EUA, a inflação mais uma vez mostrou sinais de recuperação e sustentabilidade. Em fevereiro, 
enquanto a inflação cheia se manteve em 2.1% na comparação anual, a inflação subjacente, que exclui 
componentes voláteis, surpreendeu positivamente e se manteve em 1,8% apesar da expectativa de 
desaceleração por parte do mercado. O PIB do último trimestre de 2017 foi revisado para baixo, de 2,6% 
para 2,5% na comparação trimestral com taxa anualizada, mas a abertura do dado manteve-se favorável, 
com números sólidos referentes a consumo e investimento. O PMI manufatureiro de 2018 também 
mostrou solidez da economia norte americana ao avançar para 60,8 em fevereiro ante 59,1 de janeiro.  
 

Em razão dos bons números apresentados pela economia, o novo presidente do Fed, em seu testemunho 
para o Congresso americano, mostrou-se otimista em relação ao estado geral da economia norte-
americana. Em discurso, Powell não se comprometeu com determinado número de aumentos na taxa de 
juros em 2018, mas demonstrou confiança quanto a convergência da inflação para a meta estipulada pelo 
Fed.  
 

No cenário político, o destaque foi o anúncio do presidente Donald Trump sobre a intenção de aplicar 
tarifas para importação de aço (25%) e alumínio (10%) – ação que beneficiaria os produtores americanos 
em detrimento dos produtores internacionais. Apesar do objetivo da ação ser combater a entrada de 
material barato, principalmente proveniente da China, a medida pode impactar negativamente a relação 
que os Estados Unidos mantém com aliados, como Canadá, Coréia do Sul e México – os três principais 
exportadores de aço para os Estados Unidos.  

  
Na Zona do Euro, atividade diminui ritmo de expansão. SPD encerra incerteza política na Alemanha, 
mas eleições na Itália terminam sem definição  

   
Na Zona do Euro, a inflação voltou a desacelerar com o índice cheio de fevereiro recuando de 1,3% para 
1,2% na comparação anual. A inflação subjacente permaneceu estagnada em 1,0%, na mesma base de 
comparação. Em relação a atividade, a segunda estimativa do PIB europeu do quarto trimestre de 2017 
corroborou a leitura da primeira divulgação e mostrou avanço de 0.6% na comparação trimestral. Além 
do PIB, uma série de dados divulgados ao longo de fevereiro mostraram que, apesar de manter 
crescimento robusto, a economia europeia diminuiu o ritmo de expansão. O PMI de manufatura, por 
exemplo, recuou pela segunda leitura consecutiva, e foi de 59,6 para 58,6. O PMI Composto, que 
incorpora o setor de serviços, também apresentou recuo (de 57,5 para 57,1).  
 
No campo de política monetária o ministro da economia da Espanha, Luis de Guindos, foi escolhido para 
assumir o cargo de vice-presidente do Banco Central Europeu. A nomeação do político espanhol, que por 
si só já é considerada mais agressiva em termos de política monetária, também abre espaço para que um 
alemão assuma a presidência em outubro de 2019, uma vez que o Banco Central Europeu prega pela 
diversidade regional e é improvável que o próximo presidente do BCE, que substituirá Mario Draghi, seja 
também de um país europeu periférico. A escolha de um alemão tende a tornar o Banco Central Europeu 
menos estimulativo.  
 
No campo político europeu, a votação italiana para eleger os membros do parlamento terminou sem que 
um único grupo garantisse a maioria absoluta – o que eleva o grau de incerteza política no país que pode  



 

                            

 
 
 
 
ter o parlamento liderado por partidos extremistas. Na Alemanha, os membros do SPD decidiram por 
meio de votação incluir o partido na coalizão formada por CDU e CSU, encerrando período de grande 
incerteza política.  
 
Na China, meta de crescimento é fixada em torno 6,5% e PMI volta a desacelerar na esteira de 
condições mais restritas de crescimento.  

 
Na China, o discurso do premiê Li Keqiang, que inaugurou a conferência anual do partido comunista 
chinês, reforçou a mensagem de que as autoridades chinesas vão continuar priorizando a qualidade do 
crescimento econômico em detrimento do ritmo de expansão. O premiê comunicou que a meta de 
crescimento do PIB para 2018 será de “algo em torno de 6,5%”, em uma clara mudança de comunicação 
em relação a 2017 quando a meta foi fixada em 6,5% ou mais. Além da meta de crescimento para 2018, Li 
citou que as atenções do governo chinês continuam voltadas para o controle da alavancagem financeira 
da economia, remoção do excesso de capacidade da indústria chinesa e redução da poluição do ar.  

 
Os reflexos da implementação dessas medidas já podem ser vistas em alguns indicadores de atividade 
econômica chinesa. O PMI oficial de manufatura, por exemplo, recuou pela terceira vez consecutiva, 
saindo de 51,8 em novembro de 2017 para 50,3 em fevereiro de 2018.  
 

CENÁRIO MACRO – Doméstico 
 

Atividade: 
 
Em relação a atividade, o PIB brasileiro cresceu 0,1% no quarto trimestre em relação ao terceiro 
trimestre. Este é o quarto crescimento trimestral consecutivo do PIB). Com este resultado, em 2017, o PIB 
avançou 1,0%. Sobre a abertura do crescimento no quarto trimestre, a aceleração na comparação anual 
foi explicada exclusivamente pela absorção doméstica. Após contribuição positiva de 1.2 pp para o PIB, a 
demanda final contribuiu em 2.2 pp em relação a 2018, os fundamentos para o crescimento seguem 
favoráveis principalmente para o Consumo - setor que frustrou no quarto trimestre.  
 
Sobre o mercado de trabalho, em janeiro, a taxa de desemprego avançou pela primeira vez após nove 
recuos consecutivos. Após registrar 11,8% em dezembro, a taxa de desemprego subiu para 12,2% em 
janeiro. Com ajuste sazonal, a taxa de desemprego avançou de 12,4% para 12,5% no período.  
 

Inflação: 
 
O IPCA-15 de fevereiro apresentou variação de 0,38%, resultado em linha com a nossa projeção e com a 
mediana do consenso. Este resultado ficou próximo da variação de 0,39% registrada em janeiro. Com este 
resultado, o acumulado dos últimos doze meses foi de 2,86%, ficando abaixo dos 3,02% registrados nos 
12 meses imediatamente anteriores. O IPCA-15 foi pressionado pelo grupo dos Transportes (1,11%) por 
influência, principalmente, dos combustíveis (2,03%). Por categoria de uso, os Serviços, com a pressão 
sazonal do grupo Educação, passaram de 0,27% em janeiro para 0,71% em fevereiro. Assim, na 
comparação anual, os preços de Serviços recuaram para 4,14% em fevereiro após mostrarem alta de 
4,45% em janeiro.  
 

 

 

 

 

 

 



 

                            

 

 

 

 

Fiscal: 
 
O saldo primário do Governo Central registrou superávit de R$ 31,1 bilhões em janeiro. Com este 
resultado, o déficit do governo central acumulado em 12 meses recuou para R$ 111,2 bilhões, ou 1,7% do 
PIB, depois de encerrar 2017 com déficit acumulado de R$ 124,3 bilhões, ou 1.9% do PIB.  

 

No que tange o resultado fiscal do Governo Consolidado, com o superávit de R$ 10,5 bilhões dos 
Governos Regionais, o resultado primário registrou superávit de R$ 46,9 bilhões em janeiro. Com este 
resultado, o resultado em 12 meses do governo consolidado recuou de R$ 110,6 bilhões para R$ 100,4 
bilhões em janeiro. Como proporção do PIB, o déficit do governo consolidado passou de 1.7% em 
dezembro para 1.5% em janeiro. Em 12 meses, o resultado dos Governos Regionais passou de superávit 
de R$ 7,5 bilhões em dezembro para resultado positivo de R$ 7,2 bilhões. Como proporção do PIB, o 
superávit permaneceu em 0,11%  
 

Setor Externo: 
 

Em janeiro, as transações correntes mostraram déficit de US$ 4,3 bilhões. Em relação ao déficit de janeiro 
de 2017 (US$ 5,1 bilhões), as transações correntes mostraram melhora importante. Assim, o déficit 
acumulado nos últimos 12 meses passou de US$ 9,8 bilhões em dezembro para déficit de US$ 9,0 bilhões 
em janeiro. Como proporção do PIB, o déficit recuou de 0,5% em dezembro para 0,4% em janeiro.  

 

Pelo lado do financiamento, os investimentos diretos no país (IDP) somaram ingressos líquidos de US$6,5 
bilhões em janeiro. Assim, em 12 meses, o IDP desacelerou de US$ 70,3 bilhões em dezembro para US$ 
65,3 bilhões em janeiro. Como proporção do PIB o IDP saiu de 3,4% para 3,2%.  
 

Política monetária: 
 
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou em entrevista que as últimas taxas de inflação 
vieram mais baixas do que o Banco Central estava esperando e que a inflação continua baixa, muito 
favorável e isso, de fato, tem surpreendido. Além de o presidente confirmar surpresa com a dinâmica 
recente do índice de preços, Ilan Goldfajn não descartou mais um corte na taxa básica de juros na reunião 
do Copom de março e preferiu ter liberdade de aguardar e decidir na próxima reunião. O fato de o 
presidente do Banco Central ressaltar a surpresa inflacionária e deixar de repetir a recente comunicação 
do Copom que a interrupção do processo de flexibilização monetária era a ação mais adequada na 
avaliação do comitê, sugerem que o cenário mais provável é uma nova redução de 0,25 p.p. da taxa Selic 
na reunião de março, para 6,5% a.a. O PIB sem surpresas positivas no quarto trimestre e a moderada alta 
da taxa de desemprego em janeiro, reforçam o cenário de continuidade da queda dos juros em março. 
Ainda, caso a inflação siga trazendo notícias favoráveis e o cenário externo siga benigno, uma queda 
adicional da taxa Selic após a reunião de março também não deve ser descartada pelo comitê. Por fim, 
mais importante, do que os próximos passos do Copom, as perspectivas favoráveis para o IPCA e a 
recuperação gradual da economia indicam que a taxa Selic pode ficar em baixo patamar por um período 
mais longo do que o anteriormente previsto.  
 
Fonte: Claritas Administração de Recursos Ltda.* 
 
*Relatório elaborado pela Claritas Investimentos, Gestora dos fundos Unimed RV15 FI Multimercado e Unimed RV20 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.  


