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País/Região Tema Situação Atual Perspectivas

Atividade e 

Inflação

Os principais indicadores relacionados a atividade e 

que foram fortemente prejudicados pela greve dos 

caminhoneiros, se recuperaram em junho. Em 

relação à inflação, todo o impacto pontual altista 

causado pela greve deverá ser dissipado ao longo 

dos próximos meses.

Mesmo com a recuperação dos indicadores de junho,

o aperto das condições financeiras e a incerteza

eleitoral somados a recuperação mais lenta do

mercado de trabalho, não garantem retomada da

demanda e impõem desafios adicionais para a

retomada da atividade nos próximos trimestres.

Política 

Monetária

Na reunião de política monetária que ocorreu entre 

julho e agosto, o COPOM manteve a taxa de juros 

inalterada no patamar de 6,5% a.a.

De acordo com o comunicado divulgado após a

decisão, as próximas decisões relativas a política

monetária continuarão dependendo da evolução da

atividade econômica, do balanço de riscos e das

projeções e expectativas de inflação.
Principais indicadores seguem mostrando desaceleração marginal da atividade. O núcleo da inflação acelerou em maio, mas segue abaixo da meta estipulada pelo ECB.

Político

As pesquisas ao longo do mês de julho mostraram

pouca alteração em relação as pesquisas divulgadas 

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. O fato novo criado em julho, foi o

anúncio do apoio do "centrão" a candidatura de

Geraldo Alckmin, que automaticamente o coloca em

posição estratégia para o período de campanhas

com um tempo de televisão maior que seus

oponentes.

O cenário de eleição pulverizada e alta indefinição do

eleitorado brasileiro, alimentam 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 fragmentado

indica que novo presidente precisará ter capacidade

de aglutinar partidos para garantir governabilidade e

aprovação de reformas.

Brasil
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DESTAQUES 
 
Com relação ao Real, o forte fluxo apresentado no mês de julho, a valorização observada de moedas emergentes no 
período, juntamente com a volatilidade gerada pelo cenário político/eleitoral, ajudou o Real a apresentar a primeira 
valorização mensal desde janeiro deste ano, de 2,62% %. O book de moedas apresentou resultado levemente negativo no 
mês, devido a posição comprada em USD. 
 
 
 
 
 
 

País/Região Tema Situação Atual Perspectivas

Global I
Crescimento 

Global 

Moderação no ritmo de crescimento da economia 

global, com os primeiros sinais de desaceleração nos 

Estados Unidos após um desemprenho sólido no 

primeiro semestre

A atividade econômica global deve continuar

moderando a medida que atinge o pico do ciclo de

crescimento. Fatores como altas de juros e incertezas

associadas ao trade war devem contribuir para

exacerbar esse movimento.

Global II Protecionismo

Anúncio dos Estados Unidos demonstrando inclinação 

a aumentar a tarifa, de 10% para 25%, proposta sobre 

US$ 200 bilhões de bens chineses, que deverá entrar 

em vigor a partir de setembro.

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

segundo trimestre indicou sólida expansão de 4.1%.

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

seguir em patamar sólido.

Política 

Monetária

O FED, em sua reunião de política monetária de

agosto, manteve tom otimista em relação a atividade

e inflação de maneira a chancelar a alta de juros

precificada pelo mercado para setembro.

Além do aumento de setembro, o mercado precifica

mais uma alta de 25 bps para dezembro. 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 em 2.0%, mas recuo da inflação

subjacente em julho para 0.9%. Atividade segue

desacelerando na margem.

A política monetária acomodatícia, somada às

condições favoráveis de crédito e mercado de

trabalho em recuperação devem fornecer suporte

para atividade e inflação européia. O PMI de julho

corrobora essa visão

Política 

Monetária

Em sua reunião de política monetária de julho, o ECB

manteve inalterada a taxa de juros. O volume de

compras de ativos também seguiu inalterado.

O Banco Central Europeu manteve sinalização de que

deve encerrar o programa de compra de ativos ao

final do ano e iniciar o ciclo de aumento de juros

somente a partir do segundo semestre de 2019.

China Atividade

A atividade chinesa seguiu mostrando sinais mistos.

Enquanto a produção industrial seguiu desacelerando

em julho, as vendas no varejo mostraram aceleração

do crescimento em julho.

Em resposta a um cenário mais desafiador posto pelo

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

tinha lançado mão de medidas para desacelerar a

economia chinesa, voltou a injetar estímulos na

economia, de maneira a evitar uma desaceleração

abrupta no restante de 2018.

EUA 

Zona do Euro



 

                            

 
 
 
 

Curva de Juros 
 
Em julho a projeção dos juros futuros cedeu, reduzindo assim os prêmios existentes na curva. Esse movimento de retirada 
de prêmio foi devido principalmente, às reiteradas afirmações dos dirigentes do Banco Central brasileiro reforçando a não 
correlação mecânica de repasse para a inflação da recente desvalorização do real, bem como a continuidade da percepção 
de um menor dinamismo na retomada do crescimento doméstico após a greve dos caminhoneiros.  
 
Em relação aos juros reais, no mês de julho, a projeção de juros reais negociados pela NTNBs acompanhou o movimento 
dos juros nominais, e também recuou no período. Durante o mês, após o recuo da inflação implícita e em razão dos títulos 
NTNBs ainda oferecerem uma taxa de juro real elevada. 
 

DESTAQUES INVESTIMENTO NO EXTERIOR 
 
O mercado de High Yield obteve forte desempenho no mês, em meio ao progresso nas negociações comerciais globais e 
do forte início da temporada de resultados das empresas, que vieram acima do consenso e apontam para suporte de 
fundamentos mais fortes. Na Europa, o tom melhorou após a reunião de Trump com o chefe da Comissão Europeia, Jean-
Claude Juncker, com a indicação de maior alívio para as tensões no comércio internacional. No entanto, a situação com a 
China continua obscura, trazendo volatilidade ao mercado. A tomada de risco em High Yield ganha relevância com a 
melhora do movimento técnico e o baixo nível de inadimplência, que permanece nas mínimas. 

 
Bolsa 
 
A despeito das idas e vindas envolvendo as tensões comerciais, geopolíticas e queda no preço do petróleo, o período 
sazonal de divulgação de resultados em conjunto com dados positivos para a atividade econômica e aspectos 
idiossincráticos, proporcionaram uma recuperação nos principais índices globais, com S&P 500 subindo 3,60%, Nikkei 1,12% 
e Stoxx 600 3,07%. O arrefecimento da aversão externa beneficiou os países emergentes, o que em conjunto com 
desdobramentos políticos marginalmente positivos no cenário local, resultaram em recuperação expressiva do Ibovespa 
com alta de 8,88%, permanecendo a recuperação gradual da atividade e a agenda dominada pelo calendário eleitoral. A 
acomodação marginal para emergentes contribuiu para um fluxo de entrada por parte de investidores estrangeiros na 
Bovespa. Em bolsa local, obtivemos um bom retorno com posições direcionais em índice e arbitragens, em conjunto de 
opções em Petrobras/Ibovespa e cases de maior convicção. Além disso realizamos posições táticas em bolsa norte 
americana com resultado negativo. 
 
 
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.  


