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País/Região Tema Situação Atual Perspectivas

Atividade e 

Inflação

Os dados de atividade divulgados no terceiro 

trimestre já trouxeram notícias positivas e indicam 

que o PIB do período deve mostrar alta ao redor de 

0,8% na comparação com o segundo trimestre. Esta 

taxa de crescimento, no entanto, ainda não é 

suficiente para evitar que o PIB cresça abaixo de 

1,5% no ano. O cenário para inflação também tornou-

se mais favorável. Isso foi possível por conta da 

mudança na bandeira tarifária e também pela 

apreciação cambial.

Em relação à atividade, os números melhores no 

terceiro trimestre mostram uma economia resiliente 

ao aperto das condições financeiras e apontam para 

uma economia preparada para acelerar nos próximos 

trimestres. Pelo lado da inflação, s números de 

novembro e dezembro positivamente afetados pelas 

bandeiras tarifárias mais baratas permitem a inflação 

de 2018 ficar um pouco abaixo do centro da meta. Já 

a apreciação cambial observada após o período 

eleitoral traz maior conforto para as expectativas de 

inflação de 2019.

Política 

Monetária

O Banco Central decidiu manter a taxa Selic em 

6,5% a.a. na reunião de outubro e avaliou que o grau 

de assimetria do balanço de riscos diminuiu desde 

sua reunião anterior. No seu cenário básico 

permanecem fatores de risco em ambas as direções 

para a inflação e a não continuidade das reformas e 

a deterioração do cenário externo ainda possuem 

maior peso entre os riscos.

Com as expectativas para inflação de 2019 ao redor 

da meta, o Banco Central ganha tempo para avaliar a 

definição de reformas e observar o cenário 

internacional sem precisar se comprometer com 

mudanças na condução da política monetária por 

alguns meses.

Político

Bolsonaro foi eleito presidente com 55,1% dos votos 

válidos. Em seu primeiro discurso oficial após a 

vitória, o presidente eleito buscou transmitir uma 

mensagem de pacificação e responsabilidade fiscal. 

Ele defendeu o compromisso com a liberdade, com a 

Constituição e com as reformas.

Apesar das incertezas associadas ao processo de 

definição de cargos do próximo governo, a vitória de 

Bolsonaro e o seu posicionamento claro a respeito do 

compromisso com o ajuste fiscal em um período que 

ele deve desfrutar de uma alta popularidade, devem 

contribuir para a melhora da confiança, redução do 

nível de incerteza e, consequentemente, retorno do 

crescimento nos próximos trimestres.

Brasil
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País/Região Tema Situação Atual Perspectivas

Global I
Crescimento 

Global 

O mês de outubro evidenciou a tendência de 

desaceleração do crescimento global que esteve em 

curso ao longo dos últimos meses. Além dos efeitos 

negativos da guerra comercial entre EUA e China, as 

incertezas políticas na Itália e no Reino Unido 

contribuem para arrefecimento da atividade global.

A atividade econômica global deve continuar 

mostrando moderação a medida que atinge o pico do 

ciclo de crescimento. Fatores como altas de juros, 

incertezas associadas à guerra comercial e fatores 

idiossincráticos, devem contribuir para exacerbar 

esse movimento

Atividade e 

Inflação

Os dados do 3º trimestre seguiram apresentando 

solidez da atividade econômica, com o PIB 

surpreendendo positivamente e crescendo a um ritmo 

de 3.5% no período. Apesar disso, já é possível 

identificar os primeiros sinais de perda de fôlego no 

ritmo de crescimento norte-americano em razão da 

própria desaceleração da atividade global e também 

por conta condições monetárias mais restritivas

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 deve 

seguir forte e em nível acima do potencial.

Política 

Monetária

O FED, na ata relativa a última decisão de política 

monetária, sinalizou que deve manter seu plano de 

aumentos graduais na taxa de juros.

O Fed prevê mais um aumento de 25 bps em 2018 

além de outros três em 2019.

Atividade e 

Inflação

Na Zona do Euro, ainda que timidamente, a inflação 

mostrou sinais de recuperação, com a inflação cheia 

acima dos 2.0%, e com inflação subjacente voltando 

para nível acima de 1.0% em outubro. Em relação à 

atividade, o PIB europeu do 3º trimestre ficou abaixo 

das expectativas e apresentou desaceleração 

relevante em relação ao trimestre anterior.

A política monetária acomodatícia, somada às 

condições favoráveis de crédito e mercado de 

trabalho em recuperação devem fornecer suporte 

para atividade e inflação da Zona do Euro.

Política 

Monetária

Em sua reunião de política monetária de setembro, o 

ECB manteve inalterada a taxa de juros. No 

comunidado referente a decisão, o presidente do 

BCE, Mário Draghi, reconheceu a desaceleração dos 

dados correntes mas avaliou que a economia segue 

crescendo de forma forte e disseminada.

O Banco Central Europeu voltou a afirmar a 

possibilidade de aumento de juros somente a partir 

do segundo semestre de 2019. Em linha com a 

sinalização feita na reunião de setembro, o volume 

de compras mensais de ativos será reduzido de EUR 

15 bilhões para zero a partir de 2019. Não foi definido 

o período pelo qual irá durar o programa de 

reinvestimento.

China Atividade

Apesar de novas medidas de estímulo anunciadas 

pelo governo, os dados de atividade na China ao 

longo do mês de outubro seguiram apresentando 

deterioração. Além do PIB do terceiro trimestre 

apresentar desaceleração em relação ao trimestre 

anterior, a produção industrial também cresceu 

menos do que na divulgação de setembro. Outro 

dado que mostrou desaceleração foi o PMI.

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 de 

forma controlada a economia chinesa, voltou a injetar 

estímulos na economia, de maneira a evitar uma 

desaceleração abrupta no restante de 2018.

EUA 

Zona do Euro



 

                            

 
 
 
 
DESTAQUES 
 
Em outubro a projeção dos juros futuros recuou, diminuindo assim, os prêmios existentes na curva. Essa redução ocorreu 
principalmente em razão da definição do quadro eleitoral brasileiro, no qual, o candidato considerado pelo mercado como 
reformador econômico venceu, fato esse, que predominou sobre o cenário externo negativo. Os juros reais, negociados 
pelos títulos públicos NTN-B, caíram em todos os vencimentos, seguindo assim o movimento dos juros nominais. No período 
mantivemos nossa estratégia de alocar na carteira operações a termo de ações 
 

Bolsa 
 
A confirmação de um resultado eleitoral mais favorável ao mercado com a vitória de Jair Bolsonaro na corrida presidencial, 
reduziu significantemente as incertezas políticas e favoreceu os ativos brasileiros, levando a uma apreciação de 10,2% do 
índice Ibovespa e de 8,8% do Real. 
 
Nesse cenário, as posições com beta elevado, como Petrobras <PETR4>, Cemig <CMIG4>, Bradesco <BBDC4> e Itaú 
<ITUB4>, foram os principais destaques positivos. Outro destaque positivo foi a posição em Azul <AZUL4>, que se beneficiou 
da valorização cambial no mês. Além disso, a companhia anunciou fortes resultados operacionais para o terceiro trimestre 
de 2018, com crescimento de 20,2% no tráfego de passageiros em relação do mesmo período de 2017 e aumento na taxa 
de ocupação.  
 
Por outro lado, apesar dos bons resultados apresentados para o terceiro trimestre do ano, refletindo a manutenção dos 
preços da celulose em patamares elevados e a redução dos custos caixa e do nível de endividamento das companhias, as 
posições em Suzano <SUZB3>, Fibria <FIBR3> e Klabin <KLBN11> foram os destaques negativos no mês, pressionadas pela 
valorização do Real frente ao Dólar. 
 
Fonte: Claritas Administração de Recursos Ltda.* 
 
* 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. 


