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DESTAQUES 
 
O mês de maio/18 foi marcado pela piora dos ativos brasileiros. A forte desvalorização do Real fez o Banco Central optar, 
em sua reunião de política monetária, por uma decisão cautelosa mantendo a Selic em 6,50% a.a. Os agentes econômicos 
majoritariamente esperavam uma redução de 0,25% e, portanto, após a decisão do Copom, observou-se o aumento de 
prêmio das curvas futuras das taxas de juros, tanto nas nominais quanto nas reais. Como agravante, na segunda quinzena 
do mês teve início a greve dos caminhoneiros paralisando grande parte do país. O governo optou por atender o pleito da 
categoria, gerando assim, despesas adicionais no orçamento, potencializando o já preocupante déficit fiscal em um 
ambiente bastante conturbado politicamente para as eleições presidenciais deste ano. 

 

Curva de Juros 
 
Ao longo do mês a curva de juros nominais embutiu prêmio em toda a sua estrutura. Os vértices mais curtos de 
aproximadamente 1 ano apreçaram por volta de 70 bps, os vértices intermediários de 3 anos apreçaram ao redor de 100 
bps e os mais longos de 7 anos apreçaram ao redor 160 bps, demonstrando forte deterioração através da inclinação da 
curva futura. Da mesma forma a curva de juros reais medida pelos títulos públicos NTNBs apreçaram ao redor de 50 a 55 
bps em sua curva intermediaria e longa, resultando em uma inflação implícita majoritariamente mais alta ao redor de 40 
bps.  
 
Em virtude de considerarmos justa a precificação na curva de juros nominais para o ciclo e ambiente à época da reunião do 
BC, mantivemos uma exposição reduzida que foi zerada logo após a frustrada decisão do Copom. No book de juros reais 
tínhamos proteções tomadas em vértices longos que funcionaram como proteção, permitindo que zerássemos essas 
posições com resultados marginalmente neutros. Passamos a gerir as carteiras mais taticamente com viés pessimista de 
maior prêmio a ser embutido nas curvas de juros futuras em virtude do ambiente fiscal menos propicio e um ambiente 
político desafiador para os candidatos pró reformistas. 
 

DESTAQUES INVESTIMENTO NO EXTERIOR 
 
Durante o mês de maio, o mercado estava sob pressão em meio à volatilidade ocasionada pela alta do preço do petróleo e 
a piora do risco soberano europeu, com a saga política italiana de formação de um novo governo.  
 
As taxas de juros americanas caíram devido a um movimento de “flight to quality”. O mercado apresenta certa fragilidade, 
pois o FED continua em um caminho de aperto da política monetária e qualquer choque inesperado pode causar rupturas, 
apesar da prevalência de fundamentos sólidos. As especulações envolvendo a guerra tarifária com a China e a reunião da 
OPEP em junho também podem alimentar a volatilidade do mercado.  
 
De qualquer forma, o ambiente macroeconômico atual permanece forte, pois o estímulo fiscal dos EUA deve trazer 
crescimento, o que proporciona maior amortecimento econômico para mitigar qualquer sentimento negativo vindo do 
reaquecimento da crise soberana europeia.  
Os setores com melhores desempenhos foram saúde, petróleo e tecnologia da informação. Os destaques negativos foram 
os setores financeiro, industriais e imobiliário. Por região, os títulos americanos superaram os europeus.  
 
Continuamos com maior exposição a títulos classificados como “Single B”, mas muitos papéis classificados como “BB” estão 
começando a parecer mais assimétricos e atraentes com o baixo desempenho apresentado até então. Nossas principais 
alocações estão nos  
setores Financeiro, Seguros de vida, que devem se beneficiar do cenário global positivo e do ambiente de taxa de juros 
crescente. Na Europa, gostamos dos setores de Cabeamento, Wireless, Embalagens e Saúde. 
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País/Região Tema Situação Atual Perspectivas

Atividade e 

Inflação

AtualPerspectivasO PIB do primeiro trimestre 

cresceu 0,4% e ficou muito aquém das projeções do 

início do ano, que chegaram a indicar crescimento 

de 1,2%.

Além de resultado mais fraco do PIB do primeiro

trimestre, as perspectivas de crescimento para os

próximos meses sofreram deterioração. Prejudicam o

cenário de crescimento a greve dos caminhoneiros e

a incerteza política. A inflação deve acelerar no mês

de junho, afetada pela greve dos caminhoneiros e

vigência do regime de bandeira vermelha para o mês.

Política 

Monetária

O cenário internacional mais desafiador, os ajustes 

em preços de ativos brasileiros e redução do apetite 

ao risco em relação às economias emergentes, 

fizeram com que o Banco Central, ao contrário das 

expectativas, optasse por não reduzir a taxa de juros 

em mais 0,25 p.p., para 6,25% a.a., na reunião de 

maio.

No comunicado divulgado logo após a reunião, o

Comitê vê como adequada a manutenção da taxa de

juros no patamar corrente. A desvalorização do

câmbio e, principalmente, a deterioração do cenário

político, no entanto, podem levar a uma discussão

sobre um aperto da política monetária ainda neste

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

Fluxo de Capital 

Em abril, as transações correntes mostraram

superávit de US$ 620 milhões. Como porcentual do

PIB, o déficit em conta-corrente acumulado em 12

meses permaneceu em 0,40%. Os passivos de

investimentos em carteira registraram ingressos

líquidos de US$ 5,4 bilhões e o investimento direto

no país entrada de US$ 2,6 bilhões.

Com aumento das incertezas políticas, e a melhora

gradual da economia colocada em cheque, o ingresso

de capital estrangeiro pode tornar-se mais escasso.

O IDP no entanto, deve continuar financiando com

folga o déficit em transações correntes.

Político

A greve dos caminhoneiros que ocorreu em maio

trouxe mais dúvidas em relação ao desfecho

eleitoral. Além da população demonstrar apoiar o

movimento, os poucos políticos que se

manifestaram durante o episódio apoiaram políticas

populistas. De fato, as últimas pesquisas mostram

aumento das intenções de votos dos candidatos

considerados anti-establishment.

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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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.  

País/Região Tema Situação Atual Perspectivas

Global I
Crescimento 

Global 

Moderação do crescimento global. A exceção são os 

Estados Unidos, que mantiveram forte ritmo de 

crescimento na esteira dos incentivos fiscais 

aprovados no final do ano passado e no primeiro 

trimestre deste ano.

Com a economia dos Estados Unidos apresentando

boa performance, o rendimento da treasury de 10

anos manteve-se em torno de 2,90% enquanto a taxa

de juros real anualizada se aproximou dos 0,80% -

quase o dobro do nível observado no início do ano. A

consequência natural desse cenário foi o

fortalecimento do dólar a nível global. O dólar forte e

o aumento dos funding costs a nível global torna o

cenário mais desafiador, especialmente para países

emergentes.

Global II Protecionismo

Maio contou com mais um capítulo do enfrentamento 

comercial dos Estados Unidos com grandes potências 

econômicas.Os Estados Unidos voltaram a ameaçar a 

imposição de tarifas de 25% sobre US$50 bilhões de 

exportações chinesas. Ainda, os Estados Unidos 

promoveram a efetivação das tarifas sobre as 

importações de aço (25%) e alumínio (10%) para Zona 

do Euro, Canadá e México.

Com a volta dos ruídos relacionados ao conflito entre

Estados Unidos e China, aumenta-se a incerteza

relacionada ao comércio global. O cenário mais

incerto pode levar a uma deterioração das condições

financeiras via sentimento de risk-off.

EUA 
Atividade e 

Inflação

PIB americano apresenta crescimento sólido de 2.3%

(comparação anual) no primeiro trimestre e PMI

segue acelerando, na contra-mão mundial. Inflação

segue acima da meta de 2.0%.

Perspectiva de aceleração da curva de crescimento

dos Estados Unidos ao longo do ano.

Zona do Euro 
Atividade e 

Inflação

Principais indicadores seguem mostrando

desaceleração marginal da atividade. O núcleo da

inflação acelerou em maio, mas segue abaixo da

meta estipulada pelo ECB.

A política monetária acomodatícia, somada às

condições favoráveis de crédito e mercado de

trabalho em recuperação devem fornecer suporte

para retomada da atividade e inflação européia.Apesar da implementação de medidas por parte do governo chinês com intuito de promover um “soft landing” da economia chinesa após anos de forte expansão, os principais indicadores de crescimento na China ao longo de maio seguiram mostrando resiliência.Expectativa de desaceleração gradual, em linha com medidas implementadas pelo governo chinês que tem como principal objetivo tornar o nível de crescimento mais sustentável. Apesar disso, o forte começo aponta para nível de crescimento acima de 6,5%

China Atividade

Apesar da implementação de medidas por parte do

governo chinês com intuito de promover um “soft

landing” da economia chinesa após anos de forte

expansão, os principais indicadores de crescimento

na China ao longo de maio seguiram mostrando

resiliência.

Expectativa de desaceleração gradual, em linha com

medidas implementadas pelo governo chinês que tem 

como principal objetivo tornar o nível de crescimento

mais sustentável. Apesar disso, o forte começo

aponta para nível de crescimento acima de 6,5%


