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DESTAQUES 
 
Em janeiro a agência de rating S&P rebaixou a nota de crédito soberano do Brasil de BB para BB-, bem como alterou a 
perspectiva para estável (de negativo). Os motivos apresentados foram principalmente os constantes atrasos na votação 
da reforma da previdência e a dificuldade no avanço do ajuste fiscal, além de incertezas políticas ao longo de 2018 com 
eleições presidenciais. Também mereceu grande destaque, a decisão em segunda instância que manteve a condenação 
do ex-Presidente Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e, de forma surpreendente, aumentou a pena de sua 
prisão de 9 anos e 6 meses para 12 anos e 1 mês, por unanimidade, em regime fechado.  
 
Do lado inflacionário, o IPCA de dezembro divulgado logo no início do mês, surpreendeu negativamente e apresentou alta 
de 0,44%, resultado bem acima da nossa projeção (0,28%) e da mediana das expectativas (0,30%). Já o IPCA-15 de janeiro 
surpreendeu positivamente e apresentou variação de 0,39%, resultado um pouco abaixo da nossa expectativa (0,40%) e 
inferior à mediana das expectativas (0,43%). Depois da variação de 0,31% de janeiro de 2017, esta é a menor taxa para 
um mês de janeiro desde 1994, quando foi criado o Plano Real. As projeções para o ano seguem ancoradas abaixo da 
meta, em torno de 4,00% e com viés de queda.  
 
Os dados de atividade divulgados ao longo do mês seguem a trajetória de alta. A produção industrial cresceu 2,8% em 
dezembro na série mensal com ajuste sazonal e o resultado ficou bem acima da nossa estimativa (1,4%) e do consenso de 
mercado (2,0%). As vendas no varejo avançaram 0,7% em novembro após ajuste sazonal, resultado também acima das 
expectativas e influenciadas pelo Black Friday. Sobre o mercado de trabalho, de acordo com a PNAD contínua mensal a 
taxa de desocupação foi de 11,8% referente ao trimestre móvel encerrado em dezembro de 2017 (out-nov-dez), o 
resultado ficou abaixo da nossa estimativa (12,0%) e da mediana do consenso (11,9%). Este é o nono recuo consecutivo 
da taxa de desemprego na comparação mensal e o primeiro recuo da taxa de desemprego na comparação anual desde 
outubro de 2014.  
 
No relatório Focus, as projeções para o IPCA 2018 seguem estáveis, apontando para uma inflação de 3,95% ao longo do 
ano (de 3,96%) e para 2019 em 4,25%. As projeções para a taxa Selic para o final de 2018 mantiveram-se em 6,75% 
enquanto para 2019 cederam de 8,25% para 8,00%. As estimativas para o câmbio foram revistas de R$ 3,34 para R$ 3,30 
no final de 2018 e permaneceram em R$ 3,40 para o final de 2019. Já para o PIB, as projeções para 2018 cederam 
ligeiramente e apontam um crescimento de 2,66% (de 2,70%), porém voltaram a surpreender positivamente em 2019 
com um crescimento de 3,00% (de 2,80%). 
 

Curva de Juros 
 
A notícia do rebaixamento de rating foi bem assimilada pelo mercado, uma vez que havia perspectiva de uma avaliação já 
no início deste ano e o ambiente permanecia desfavorável no quesito fiscal.  
 
O resultado do julgamento de Lula resultou em complicação relevante para a candidatura nas eleições deste ano, o que 
em conjunto de um cenário inflacionário bem-comportado, levou o mercado de juros a registrar mínimas ao longo do 
mês, cedendo em toda sua estrutura a termo e a curva a assumir finalmente, uma inclinação menos positiva.  
 
O juro com vencimento em 1 ano recuou 7 bps, onde iniciou o mês em 6,87% e encerrou em 6,80%. O juro com 
vencimento em 5 anos cedeu 48 – de 9,99% para 9,51%., e na parte longa da curva, o juro com vencimento em 10 anos 
cedeu 55 bps - de 10,77% para 10,22%.  
 
Ao longo do mês, percebemos a ausência de prêmio nos vencimentos mais curtos e alongamos nossas posições para os 
vértices médios da curva mantendo uma posição estrutural nos vencimentos de até 4 anos, e atuando de forma tática nos 
momentos de instabilidade em função dos ruídos políticos que enfrentaremos ao longo do ano. Buscando proteger a 
exposição natural do benchmark frente ao evento binário, empregamos estratégias de defesa que explicaram o 
descolamento da rentabilidade no mês, mantendo, porém, a boa performance absoluta e relativa ao custo de 
oportunidade da economia (CDI). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                            

 
 
 
 

CENÁRIO MACRO – Internacional 
 

Nos EUA, FED ganha confiança em convergência da inflação para a meta. No cenário político, 
embate entre republicanos e democratas causa paralisação do governo.  
 
Nos EUA, a inflação voltou a desacelerar no mês de dezembro e atingiu 2,1% na comparação anual, após registrar 2,2% 
em novembro. A inflação subjacente, no entanto, acelerou de 1,7% para 1,8% na comparação anual e 0,3% em relação ao 
mês anterior – que representa o maior avanço em 11 meses. Em relação ao mercado de trabalho, após os dados positivos 
de inflação, todas as atenções se voltaram para o indicador de crescimento salarial – divulgado junto ao número de 
criação de novas vagas de emprego.  

 

Os rendimentos médios do trabalhador urbano americano avançaram 2,9% na comparação anual, mostrando forte 
aceleração em relação à leitura anterior, de 2,7%, e indicando crescente pressão inflacionária. Pelo lado da atividade, a 
prévia do crescimento do PIB do último trimestre de 2017 indicou expansão de 2,6% na comparação trimestral com taxa 
anualizada, mostrando recuo em relação ao resultado do terceiro trimestre (crescimento de 3,2%). A abertura do dado, 
no entanto, foi vista como positiva uma vez que a desaceleração se deu em razão do aumento das importações, e os 
números para consumo e investimento mostraram solidez.  

 

Em razão dos bons números apresentados pela economia, o FED, em sua primeira reunião de política monetária do ano, 
mostrou-se marginalmente mais confiante em relação à convergência da inflação para a meta estipulada: de 2,0%. Com 
dados positivos também no campo da atividade, aumentaram as chances de um ciclo de aperto monetário mais 
agressivo.  

 
No cenário político, o destaque foi o shutdown do governo americano após democratas e republicanos falharem em 
chegar a um consenso sobre o orçamento do governo federal. A paralisação do governo americano durou quase dois dias 
e foi causado pela divergência entre republicanos e democratas acerca do programa de emissão de registros de cidadania 
para filhos de imigrantes ilegais. Um orçamento temporário foi aprovado após o líder republicano no senado, Mitch 
McConnell, prometer que o assunto será discutido novamente no começo de fevereiro.  
 

Na Zona do Euro, núcleo da inflação avança e atividade segue com desempenho robusto. Na 
Alemanha, Merkel progride em negociações para formação de coalizão.  
  
Na Zona do Euro, a inflação de janeiro também mostrou sinais positivos. Apesar de o índice cheio desacelerar na 
comparação anual (de 1,4% para 1,3%), a inflação subjacente, que exclui componentes voláteis como energia, 
surpreendeu positivamente e acelerou de 0,9% para 1,0%. No campo da atividade, o destaque positivo foi a divulgação do 
crescimento do PIB europeu do quarto trimestre de 2017, que avançou 0,6% na comparação trimestral, mostrando 
continuidade do bom momento econômico. Além do PIB, os números de PMI também apontaram forte ritmo de 
expansão da atividade. Enquanto o PMI de manufatura registrou 59,6, o PMI composto, que compila informações de 
manufatura e serviços, avançou para 58,60 - maior nível desde 2006.  
 
Apesar da atividade consistentemente surpreendendo para cima, o ECB manteve sua posição cautelosa em relação aos 
próximos passos da autoridade monetária europeia na sua reunião de janeiro e afirmou que a taxa de juros deve se 
manter inalterada por um longo período após o fim do programa de estímulos. No entanto, alguns membros do ECB 
sinalizaram que alguma alteração em sua comunicação deve ser necessária nos próximos meses em resposta ao bom 
desempenho econômico e maior confiança na trajetória de aceleração da inflação.  
 
No campo político europeu, o destaque foi a continuação das tratativas entre o partido de Angela Merkel e o partido SPD 
para formarem uma coalização que detenha a maioria do parlamento alemão. O SPD, por meio de votação, aprovou o 
início das negociações.  
 

Na China, a atividade econômica mostra resiliência, puxada principalmente pelo setor de serviços.  
 
Na China, o destaque do mês de janeiro foi a divulgação do crescimento do PIB do último trimestre de 2017. A economia 
chinesa manteve forte ritmo de expansão apresentado ao longo do ano e cresceu 6,8% no quarto trimestre. Com o 
avanço, a economia chinesa fechou 2017 com crescimento de 6,9% - significativamente acima da meta de crescimento 
estipulada pelo governo chinês, de 6,5%.  



 

                            

 
 
 
 
 
O dado mostra resiliência do crescimento chinês mesmo após a implementação de medidas por parte do governo chinês 
para tornar sustentável o ritmo de expansão. Outros dados que refletem a resiliência do crescimento chinês são os PMIs 
do mês de janeiro. Apesar do PMI de manufatura ter desacelerado marginalmente no mês, de 51,6 para 51,3, o PMI de 
serviços mostrou forte aceleração e atingiu 54,7 após registrar 53,90 em dezembro. O forte ritmo de expansão do setor  

de serviços reflete também a mudança na dinâmica de crescimento da China, com os serviços ganhando maior relevância 
em detrimento da indústria.  

 

CENÁRIO MACRO – Doméstico 
 

Atividade: 
 
Os últimos indicadores de atividade de 2017 divulgados foram animadores. Além de as vendas no varejo apresentarem 
avanço robusto (0,7%) em novembro e levarem o índice IBC-BR a crescer 0,5% no mês, o forte avanço (2,8%) da produção 
industrial em dezembro indica que a atividade terminou o ano de 2017 em ritmo de aceleração. Além destes indicadores 
reforçarem a expectativa de o PIB acelerar no quarto trimestre de 2017, os bons resultados da atividade no final do ano 
somados à recuperação mais sólida do mercado de crédito, continuidade da melhora do mercado de trabalho e novo 
aumento da confiança empresarial, indicam que a recuperação ganhou tração e que a economia terá uma retomada mais 
pujante em 2018.  
 
Sobre o mercado de trabalho, em dezembro, a taxa de desemprego recuou pelo nono mês consecutivo. Após registrar 
12,0% em novembro, a taxa de desemprego caiu para 11,8% em dezembro. Com ajuste sazonal, a taxa de desemprego 
recuou de 12,5% para 12,4% no período.  
 

Inflação: 
 
O IPCA-15 de janeiro apresentou variação de 0,39%, resultado abaixo das expectativas do mercado (0,43%). Em 
dezembro, o IPCA-15 havia registrado variação de 0,35%. Com este resultado, o IPCA-15 acumulado nos últimos 12 meses 
acelerou de 2,94% no final de 2017, para 3,02% em janeiro. Interrompendo a sequência de quedas registradas nos 
últimos sete meses, o grupo Alimentação e Bebidas (0,76% e 0,19 p.p.) voltou a subir sob a pressão dos alimentos 
consumidos em casa, que variaram 0,97%. Por categoria de uso, Serviços desaceleraram para 0,27% em janeiro após alta 
de 0,55% em dezembro. Assim, na comparação anual, os preços de Serviços recuaram para 4,45% em janeiro após 
mostrarem alta de 4,49% em dezembro  
 

categoria de uso, Serviços desaceleraram para 0,05% em novembro, após aumento de 0,44% em outubro. Na 
comparação anual, os preços de Serviços recuaram para 4,54% em novembro após mostrarem alta de 4,93% em outubro.  

 

Fiscal: 
 
O saldo primário do Governo Central registrou déficit de R$ 21,2 bilhões em dezembro. Com este resultado, em 2017, o 
déficit do governo central somou R$ 124,4 bilhões, ou 1,9% do PIB. Este resultado é R$ 34,6 bilhões melhor do que a meta 
fiscal estipulada para 2017. Em 2016, o déficit do Governo Central foi de R$ 161,3 bilhões, ou 2,6% do PIB.  

 

No que tange ao resultado fiscal do Governo Consolidado, com o déficit de R$ 9,7 bilhões dos Governos Regionais, o 
resultado primário registrou déficit de R$ 32,3 bilhões em dezembro. Com este resultado, no ano, o resultado do governo 
consolidado foi de déficit de R$ 110,6 bilhões, bem abaixo da meta fiscal estabelecida para o ano. Em 2016, o déficit era 
de R$ 155,8 bilhões. Como proporção do PIB, o déficit do governo consolidado passou de 2,5% em 2016 para 1,7% em 
2017. No ano, os Governo Regionais apresentaram superávit de R$ 7,5 bilhões ou 0,11% do PIB. Em 2016, o superávit foi 
de R$ 4,7 bilhões ou 0,07% do PIB.  
 

Setor Externo: 
 
Em dezembro, as transações correntes mostraram déficit de US$ 4,3 bilhões, resultado melhor do que o déficit 
apresentado em dezembro de 2016 (US$ 5,9 bilhões). Assim, o déficit em 2017 somou US$ 9,8 bilhões após encerrar 2016 
com déficit de US$ 23,5 bilhões. Como proporção do PIB, o déficit passou de 1,3% em 2016 para 0,5% em 2017. Pelo lado 
do financiamento, os investimentos diretos no país somaram US$ 5,4 bilhões em dezembro. Com este resultado, em 12  

 



 

                            

 

 

 

 

meses, o IDP recuou de US$ 78,2 bilhões em 2016 para US$ 70,3 bilhões em 2017. Como proporção do PIB o IDP passou 
de 4,4% para 3,4% entre o final de 2016 e o final de 2017.  

 

Política monetária: 
 
Conforme amplamente esperado, em sua reunião de fevereiro, o Banco Central reduziu a taxa Selic em 0,25 p.p., para 
6,75% a.a., a nova mínima histórica da taxa de juros brasileira. Sobre os próximos passos, a autoridade monetária 
sinalizou em seu comunicado que, neste momento, enxerga como adequada a interrupção do processo de flexibilização 
na próxima reunião. Apesar de as expectativas de inflação para 2018 e 2019 não sofrerem alterações e seguirem 
ancoradas na meta de inflação, uma avaliação mais positiva para a atividade econômica, a observação de um cenário 
externo mais volátil e o peso gradualmente crescente das expectativas inflação de 2019 no balanço de riscos do Copom, 
justificaram a preferência do Banco Central em sinalizar a interrupção do ciclo de afrouxamento monetário. De fato, o 
Copom não excluiu a possibilidade de uma nova flexibilização em março, caso haja mudanças na evolução do cenário 
básico e do balanço de riscos. Ainda, o Copom ressalta que os próximos passos da política monetária continuarão 
dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos, de possíveis reavaliações da estimativa da 
extensão do ciclo e das projeções e expectativas de inflação.  
 
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.  


