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DESTAQUES 
 

Em março, o Copom decidiu por unanimidade, reduzir novamente a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, para 
6,50% a.a. No entanto, dado o comportamento benigno da inflação corrente, sinalizou uma redução moderada 
adicional em sua próxima reunião. O Copom também avaliou que será preciso fazer uma pausa para monitorar 
novos dados de inflação e atividade e assim, avaliar os próximos passos adiante.  
 
O BC também reduziu a alíquota do recolhimento compulsório dos bancos, dos depósitos à vista de 40% para 
25% e a alíquota das cadernetas de poupança de 21% para 20% na modalidade rural e, de 24,5% para 20% nas 
demais modalidades, passando a vigorar já no mês de abril. Além disso, o BC também alterou a forma como os 
bancos passarão a cumprir as suas exigências, não deduzindo o saldo em caixas eletrônicos e agências. O BC 
publicou o relatório de inflação (RTI) referente ao primeiro trimestre do ano. O documento assume Selic estável 
em 6,50% até o final de 2018 e apresenta projeções de inflação em 3,8% para 2018 e 4,1% para 2019 no cenário 
de mercado.  
 
O IPCA-15 de março apresentou variação de 0,10%, resultado acima da nossa projeção (0,08%) mas abaixo da 
mediana do consenso (0,11%). Na série histórica iniciada com o Plano Real, em 1994, esta foi a menor taxa para 
um mês de março desde 2000, quando foi registrado 0,09%. A produção industrial cresceu 0,2% em fevereiro 
na série mensal com ajuste sazonal. O resultado ficou abaixo da nossa estimativa (0,8%) e do consenso de 
mercado (0,6%). As vendas no varejo apresentaram alta de 0,9% em janeiro na comparação mensal, após queda 
de 0,5% em dezembro. O resultado ficou acima da nossa estimativa e do consenso de mercado (ambas em 0,5%). 
Sobre o mercado de trabalho, de acordo com a PNAD contínua mensal, a taxa de desocupação foi de 12,6% 
referente ao trimestre móvel encerrado em fevereiro de 2018 (dez-jan-fev). O resultado ficou acima da nossa 
estimativa (12,5%), mas em linha com a mediana do consenso. Este é o segundo aumento consecutivo da taxa 
de desemprego na comparação mensal. Já o Ministério do Trabalho divulgou que em fevereiro houve criação 
líquida de 61,2k vagas no mercado formal. O resultado do mês ficou abaixo da nossa projeção (90k) e da mediana 
das expectativas (105k). Em fevereiro de 2017, observou-se destruição de 35,6k vagas. Este é o melhor 
desempenho do Caged nos meses de fevereiro desde 2014.  
 
No relatório Focus, as projeções para o IPCA 2018 novamente recuaram e agora já apontam para uma inflação 
de 3,54% ao longo do ano (de 3,73%). As projeções para 2019 também recuaram e agora apontam para uma 
inflação de 4,08% (de 4,25%). As projeções para a taxa Selic para o final de 2018 agora já apontam para uma 
Selic final em 6,25% enquanto para 2019 se mantiveram 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 mostraram estabilidade e sofreram um ligeiro recuo apontando um crescimento de 
2,84% (de 2,89%), com 2019 inalterado em 3,00%. 
 

Curva de Juros 
 

Novamente, a divulgação dos índices de inflação veio melhor que o esperado e as expectativas no relatório 
Focus sofreram um recuo importante tanto em 2018 como para 2019. O Copom reduziu novamente os juros e 
o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) reforçou o plano de voo do Copom explícito na ata de seu último encontro 
em reduzir a Selic para 6,25% e dar uma pausa para avaliar o cenário a frente. Além disso, o BC também reduziu 
as alíquotas de compulsório sobre depósitos a vista e poupança.  
 
Diante desse cenário, a curva de juros nominais voltou a registrar novas mínimas ao longo do mês e assumiu 
uma inclinação mais positiva. O juro com vencimento em 1 ano recuou 39 bps, onde iniciou o mês em 6,69% e 
encerrou em 6,30%. O juro com vencimento em 5 anos cedeu 21– de 9,25% para 9,04%., e na parte longa da 
curva, o juro com vencimento em 10 anos também cedeu 9 bps - de 9,96% para 9,87% 
 
Diante de um cenário inflacionário surpreendendo positivamente e as expectativas futuras já bem ancoradas, o 
comportamento da curva de juros reais, na parte curta e média da curva, cedeu em quase sua totalidade ao 
observado nos juros nominais, o que se traduziu em uma inflação implícita já estabilizada.  
 



 

                            

 
 
 
 
A NTN-B 2018 que iniciou o mês em 3,00%, recuou 30 bps e encerrou o mês em 2,70% enquanto a inflação 
implícita medida neste vencimento se manteve estável e encerrou o mês em 3,44% (de 3,41%). A NTNB 2019 
que iniciou o mês em 2,65%, cedeu 54 bps e encerrou o mês em 2,11% o que fez a inflação implícita observada 
nesse vértice, registrar um aumento de 11 bps, fechando o mês em 4,17% de 4,06%. Já a NTNB 2021 que iniciou 
o mês em 4,00%, cedeu 50 bps e encerrou o mês em 3,50% o que fez a inflação implícita registrar um aumento 
de apenas 4 bps, fechando o mês em 4,38% de 4,34%.  
 
Na parte longa da curva, o movimento foi de abertura nos juros reais, que combinado com o recuo nos juros 
nominais, resultou em uma inflação implícita ainda mais baixa. A NTN-B 2050 iniciou o mês em 5,09% e encerrou 
em alta de 8 bps, em 5,17%, resultando em uma inflação implícita em torno de 4,58%, após ter registrado 4,74% 
no mês anterior.  
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País/Região Tema Situação Atual Perspectivas

Atividade e 

Inflação

Dados econômicos mostram o início de ano mais

fraco do que o esperado para atividade. Em relação

a inflação, quadro ainda benigno, com núcleos da

inflação baixos e inflação de alimentos sem mostrar

sinais de aceleração.

Expectativa de continuidade da aceleração da

atividade em linha com indicadores de confiança e

em razão de efeitos defasados da política monetária.

Inflação deve se manter abaixo da meta em 2018.

Política 

Monetária 

Na última reunião de política monetária, o COPOM

sinalizou que deve realizar mais um corte residual

de levar a taxa de juros a 6,25%.

Para os próximos passos, COPOM enxerga como

adequada a interrupção do ciclo de flexibilidade, já

atribuindo maior importância a convergência da

inflação de 2019para a meta estipulada.

Fluxo de Capital

Em fevereiro, as transações correntes mostraram

superávit de U$$ 283 milhões. Como percentual do

PIB, o déficit tem conta corrente acumulada em 12

meses recuou para 0,38%. Os passivos de

investimentos em carteira registram ingressos

líquidos de U$$ 2,0 bilhões e o investimento direto

no país, entrada de U$$ 4,7 bilhões.

Apesar das incertezas políticas, a melhora gradual da

economia deve favorecer o ingresso de capital

estrangeiro, que deve continuar financiando com

folga o déficit em transações correntes.

Político

O Julgamento do Lula no TFR-4 chega a sua fase

final, na qual foram julgados os embargos dos

embargos declaratórios. O pedido de Habeas Corpus 

protocolado pela defesa de Lula no STF foi

indeferido pelo plenário da corte, de maneira que o

ex presidente foi preso no último sábado (07/04).

Mesmo com Lula considerado inelegível, o cenário

eleitoral continua amplamente pulverizado, com mais

de um candidato brigando pelo voto do eleitor de

centro-direita. Com a conjuntura atual, é possível que

um dos candidatos de centro direita aglutine apoio

em torno de sua candidatura e desponte na liderança.

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 Protecionismo

Negociação para isenção de tarifas sobre aço e alumínio

impostas pelos Estados Unidos. Confronto entre China e

Estados Unidos.

Negociação para isenção de tarifas sobre aço e alumínio

impostas pelos Estados Unidos. Confronto entre China e

Estados Unidos.

Atividade e 

Inflação

Inflação mostra sinais de recuperação e

sustentabilidade. No campo da atividade, o PIB do

quarto trimestre indicou sólida expansão de 2.9%.

Mercado de trabalho mais apertado e pacote fiscal

de Trump devem impulsionar tanto a inflação quanto

crescimento no curto/médio prazo.

Política 

Monetária 

Fed promoveu aumento de 25 bps na taxa de juros,

que agora flutuará entre 1.50% e 1.75%. Fed mostrou-

se mais otimista em relação ao estado geral da

economia.

Para 2018, o comitê de política monetária, em

sumário de projeções, continuou apontando para um

total de três altas em 2018. Para 2019, contudo, o

número de aumentos projetados foi de dois para três.

Atividade e 

Inflação 

Na Zona do Euro, índice cheio de inflação avança,

enquanto inflação subjacente segue estagnada.

Atividade mostra desaceleração marginal.

A política monetária acomodatícia, somada às

condições favoráveis de crédito e mercado de

trabalho em recuperação devem fornecer suporte

para atividade e inflação europeia.

Política 

Monetária

O Banco Central Europeu manteve a taxa de juros

inalterada em sua reunião de março.

Banco Central europeu alterou seu "forward

guidance" de maneira a ficar mais próximo do fim do

programa de compra de ativos.

China Atividade

Atividade chinesa segue mostrando resiliência, com

aceleração da produção industrial e investimento em

ativos fixos.

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%.

Zona do Euro 

EUA


