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País/Região Tema Situação Atual Perspectivas

Atividade e 

Inflação

À espera do desfecho eleitoral, a economia segue 

sem ganhar tração. Depois de um crescimento pífio 

de 0,2% no segundo trimestre, os primeiros números 

do terceiro trimestre indicam que a atividade deve 

mostrar recuperação no terceiro trimestre, mas 

ainda em ritmo não suficiente para evitar que o PIB 

cresça abaixo de 1,5% no ano.

O aperto das condições financeiras e a incerteza

eleitoral somados a recuperação mais lenta do

mercado de trabalho, impõem desafios para o

crescimento dos próximos trimestres.

Política 

Monetária

No campo da política monetária, conforme o 

esperado, o Banco Central decidiu manter a taxa 

Selic em 6,5% a.a. na reunião de setembro. O Banco 

Central destacou que, por um lado, o nível de 

ociosidade ainda é alto e favorável a uma redução 

dos preços. Por outro lado, a frustração das 

expectativas com reformas e ajustes na

economia podem pressionar a inflação.

Uma vez que o Banco Central entende que os riscos

negativos se elevaram desde sua última reunião, o

Copom sinalizou que o estímulo monetário poderá

começar a ser retirado gradualmente da economia 

nas próximas reuniões, em caso de deterioração 

adicional do balanço de riscos.

Político

No campo político, o cenário para o desfecho da

eleição tornou-se mais claro. As pesquisas 

divulgadas ao longo de setembro apontaram os 

candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad 

(PT) como favoritos ao segundo turno.

Com o cenário da disputa para o segundo turno

praticamente consolidado e com baixa probabilidade

de ser alterado, as atenções se voltam para os 

desafios que os candidatos enfrentarão na campanha 

do segundo turno. Em relação à Bolsonaro, seus 

desafios são reduzir sua rejeição e conseguir ampliar 

sua base de eleitores. Já para Haddad, os principais 

desafios serão mostrar autonomia em relação à Lula 

e encontrar um discurso conciliador para atrair os 

votos de eleitores indecisos e de quem rejeita 

Bolsonaro.

Brasil
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País/Região Tema Situação Atual Perspectivas

Global I
Crescimento 

Global 

Nova moderação no crescimento global, com exceção 

dos Estados Unidos, que apresentaram crescimento 

sólido do PIB no segundo trimestre. A desaceleração 

da atividade no restante do mundo ficou mais 

evidente com a divulgação dos PMI's de setembro, 

que mostrou o PMI global mais uma vez 

desacelerando.

A atividade econômica global deve continuar 

mostrando moderação 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

Após ameaçar a implementação de tarifa de 25% em 

US$ 200 bilhões em exportações chinesas, os Estados 

Unidos preferiram impor tarifa menor, de 10%, até o 

final de 2018 e de 25% somente a partir de 2019. Em 

outra frente, a negociação do NAFTA foi concluída 

com êxito.

Com a estipulação de um prazo para aumentar as 

tarifas para 25%, os Estados Unidos criaram uma 

janela para possível negociação, além de acrescentar 

transparência ao processo, o que deve manter o 

mercado menos volátil. Apesar disso, a situação 

ainda é instável e pode piorar caso a China 

implemente sua promessa de retaliar ou caso alguma 

das partes se retire da negociação prevista para 

novembro.

Atividade e 

Inflação

Após a confirmação de que a economia norte-

americana cresceu 4.2% no 2º trimestre, na 

comparação trimestral anualizada, o PMI 

manufatureiro dos Estados Unidos acelerou mais uma 

vez em setembro e atingiu 55.6 após registrar 55.0 

em agosto. Apesar de desacelerar em agosto, a 

inflação segue acima da meta de 2.0%

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 no curto prazo.

Política 

Monetária

Com a visão de que o ritmo de crescimento da 

economia permanece forte e reconhecendo que a 

inflação tem força para manter-se próxima aos 2% 

tido como meta, o Federal Reserve mais uma vez 

aumentou em 25 bps a taxa de juros norte-

americana, levando-a para 2.25%.

O Fed revisou o crescimento de 2018 e 2019 para 

cima e prevê mais um aumento de 25 bps em 2018 

além de outros três em 2019.

Atividade e 

Inflação

Na Zona do Euro, a inflação segue claudicante, com a 

inflação cheia acima dos 2.0%, mas com inflação 

subjacente voltando para nível abaixo de 1% em 

setembro. Atividade segue desacelerando na 

margem, a exemplo do PIB do segundo trimestre, que 

foi revisado de 2.2% para 2.1% na comparação anual, 

desacelerando de 2.5% do primeiro trimestre.

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.

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 junho, o volume de 

compras mensais de ativos será reduzido de EUR 30 

bilhões para EUR 15 bilhões a partir de outubro.

China Atividade

A atividade chinesa mostrou sinais mistos 

desaceleração ao longo do mês de setembro. 

Enquanto os dados divulgados ao longo do mês 

reveleraram aceleração da produção industrial e das 

vendas no varejo, o investimento em ativos fixos 

seguiu em trajetória de desaceleração. Outro dado 

que mostrou desaceleração no mês 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 setembro a projeção dos juros futuros recuou, reduzindo assim, os prêmios existentes na curva. Essa redução ocorreu 
em função da melhora do ambiente global em relação aos mercados emergentes, dado as expectativas de manutenção de 
crescimento da atividade econômica, sobrepondo assim, as questões domésticas. Em relação as eleições no Brasil as 
pesquisas confirmaram a tendência de polarização ideológica no pleito.  
Os juros reais, negociados pelos títulos NTNB´s, recuaram nos vencimentos mais curtos enquanto que para os vencimentos 
de médio prazo a precificação foi de estabilidade e já para os de longo prazo de ligeira alta.  
 

Bolsa 
 
No mês, o principal destaque positivo foi a posição em Petrobras <PETR4>, que fechou acordo com autoridades norte-
americanas para encerrar ações coletivas contra a estatal. De acordo com os termos acordados, a companhia pagará US$ 
85,3 milhões ao DoJ (Departamento de Justiça dos EUA) e US$ 85,3 milhões à SEC (regulador do mercado de capitais 
americano), e destinará US$ 682,6 milhões ao MPF (Ministério Público Federal) no Brasil.  
 
Outro destaque positivo no mês foi a posição em CPFL <CPFE3>. No final de agosto, a ação foi excluída do índice Ibovespa 
e apresentou uma boa performance após este fluxo de venda e com a disseminação do seu investment case.  
 
As posições em celulose foram os principais destaques negativos, prejudicadas pela apreciação do Real frente ao Dólar. No 
que tange o processo de fusão entre Suzano <SUZB3> e Fibria <FIBR3>, os acionistas de ambas as companhias aprovaram 
a operação em assembleia geral extraordinária. Além disso, a CVM declarou que não há nenhuma irregularidade na 
estrutura definida no acordo, minimizando os riscos de alteração dos termos e de conclusão da transação.  
 
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.  


