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DESTAQUES 
 

Em abril, como não houve a reunião mensal do Copom, as atenções se voltaram para o cenário internacional e 
para o fortalecimento da moeda americana, o que acabou contribuindo ainda mais para um cenário de cautela. 
Além disso, a última pesquisa Datafolha sobre as eleições presidenciais mostrou um cenário ainda indefinido.  
Já a inflação corrente voltou a surpreender positivamente e apresentou menor resultado trimestral da série 
histórica. O IPCA de março apresentou alta de 0,09%, resultado ligeiramente abaixo da nossa expectativa (0,1%) 
e inferior à mediana das expectativas (0,12%). Este resultado ficou bem abaixo do resultado de fevereiro 
(0,32%).  
 
No relatório Focus, as projeções para o IPCA 2018 novamente tiveram recuo e agora já apontam para uma 
inflação de 3,49% ao longo do ano (de 3,54%). As projeções para 2019 também recuaram ligeiramente e agora 
apontam para uma inflação de 4,03% (de 4,08%). As projeções da taxa Selic para o final de 2018 e 2019 seguem 
ancoradas em 6,25% e em 8,00% respectivamente. As estimativas para o câmbio para o final de 2018 subiram 
de R$ 3,30 para R$ 3,35 e para o final de 2019, se mantiveram em R$ 3,40. Já para o PIB, as projeções para 2018 
sofreram novamente um ligeiro recuo e apontam para um crescimento de 2,75% (de 2,84%), com 2019 
inalterado em 3,00%.  
  
Diante de um cenário inflacionário ainda benigno e com o PIB mostrando sinais de estagnação, o BC novamente 
sinalizou uma redução moderada adicional da taxa Selic em sua próxima reunião. Porém, dado o ceticismo com 
o cenário internacional e ainda com indefinições sobre as eleições no Brasil, a curva de juros nominais se 
manteve praticamente estável nos vértices mais curtos e voltou a subir nos vértices mais longos, assumindo 
assim uma inclinação mais positiva. Já a curva de juros reais se manteve praticamente estável ao longo de toda 
sua estrutura a termo, resultando em uma curva de inflação implícita mais alta que a registrada no mês anterior.  

 
Juros nominais  
 

O juro com vencimento em 1 ano subiu 9 bps, onde iniciou o mês em 6,30% e encerrou em 6,39%. O juro 
com vencimento em 5 anos subiu 21 bps – de 9,04% para 9,25%., e na parte longa da curva, o juro com 
vencimento em 10 anos subiu 23 bps - de 9,87% para 10,10%.  

 
Curva de Juros 
 

A NTN-B 2018 que iniciou o mês em 2,70%, recuou 14 bps e encerrou o mês em 2,56%, enquanto a inflação 
implícita medida neste vencimento subiu 13 bps e encerrou o mês em 3,57% (de 3,44%). A NTN-B 2019 que 
iniciou o mês em 2,11%, cedeu 7 bps e encerrou o mês em 2,04%, o que fez a inflação implícita observada 
nesse vértice, registrar um aumento de 10 bps, fechando o mês em 4,27% de 4,17%. Já a NTN-B 2021 que 
iniciou o mês em 3,50%, cedeu 7 bps e encerrou o mês em 3,43%, o que fez a inflação implícita registrar 
um aumento de 8 bps, fechando o mês em 4,46% de 4,38%. 
 
Na parte longa da curva, o movimento foi de abertura nos juros reais seguindo o mesmo movimento de 
abertura nos juros nominais, porém em menor intensidade, o que resultou em uma inflação implícita 
também mais alta. A NTN-B 2050 iniciou o mês em 5,17% e encerrou em alta de 10 bps, em 5,27%, 
resultando em uma inflação implícita em torno de 4,70%, após ter registrado 4,58% no mês anterior.  
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País/Região Tema Situação Atual Perspectivas

Atividade e 

Inflação

Dados econômicos mostram 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 gradual

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,

mas depreciação da taxa de câmbio indica que

melhor momento da inflação ficou para trás.

Política 

Monetária 

A confirmação de um ritmo de atividade mais lento

somada à contínua surpresa baixista com a inflação,

com destaque para os preços mais sensíveis ao

ciclo econômico, permite o Banco Central não

alterar o seu plano de voo e reduzir a taxa Selic em

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

Para os próximos passos, o Copom enxerga como

adequada a interrupção do ciclo de de flexibilização,

já atribuindo maior importância a convergência da

inflação de 2019 para a meta estipulada. Com a

recente depreciação do real e aumento das

incertezas políticas e no cenário externo, para o

Banco Central sinalizar com maior convicção o

encerramento do ciclo de monetário.

Fluxo de Capital

Em março, as transações correntes mostraram

superávit de US$ 798 milhões. Como porcentual do

PIB, o déficit em conta-corrente acumulado em 12

meses permaneceu em 0,4%. s passivos de

investimentos em carteira registraram saídas

líquidas de US$7,9 bilhões no mês.

As incertezas políticas e condições de liquidez menos

favoráveis para economias emergentes deve impedir

ingresso mais roubusto de capital estrangeiro. Ainda

assim, o sólido IDP continua financiando com folga o

déficit em transações correntes.

Político

A prisão do ex-presidente Lula força o PT a reavaliar

sua estratégia para a eleição presidencial. Enquanto

o PT deve demorar alguns meses para tomar

qualquer decisão, as últimas pesquisas eleitorais

mostram que nos cenários sem o ex-presidente,

seus eleitores ficam indecisos e que a disputa para

a presidência fica completamente indefinida.

O cenário eleitoral continua amplamente pulverizado,

com mais de um candidato brigando pelo voto do

eleitor indeciso. Com tamanha indefinição, espera-se

que um dos candidatos de centro direita aglutine

apoio em torno de sua candidatura para despontar na

liderança e usufruir do maior tempo de TV e

palanques regionais.

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

Estados Unidos anunciaram que pretendem

sobretaxar uma lista de produtos chineses cujas

importações representam cerca de US$150 bilhões.

Como forma de retaliação, a China também anunciou

uma lista de produtos que podem sofrer com

imposição de tarifas adicionais. As duas

superpotências seguem negociando

China e Estados Unidos em processo de negociação

sobre tarifas de importação, com risco de escalada

do confronto comercial.

Atividade e 

Inflação

Inflação mais uma vez mostrou sinal de avanço, com

a inflação cheia em 2.4%. No campo da atividade, o

PIB do primeiro trimestre desacelerou para 2.3%, mas

ficou acima do esperado.

Mercado de trabalho mais apertado e pacote fiscal

de Trump devem impulsionar tanto inflação q

Política 

Monetária 

FED manteve taxa de juros inalterada na reunião de

maio, mas reforçou a visão otimista que possui em

relação à economia norte-americana e confiança na

inflação em torno da meta de 2.0%.

Para 2018, o FED segue indicando que projeta um

total de três altas da taxa de juros. Porém, sinais

mais firmes da inflação e surpresas positivas coma a

atividade sinalizam possibilidade quatro aumentos no

ano. Para 2019, o FED já projeta três altas.

Atividade e 

Inflação 

Na Zona do Euro, inflação voltrou a frustrar e mostrou

desaceleração em março. Já a atividade apresentou

desaceleração generalizada no 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 européia.

Política 

Monetária

O Banco Central Europeu não mostrou preocupação

demasiada com o arrefecimento da atividade, mas a

desaceleração dos indicadores fez com que o ECB

optasse por não sinalizar mudanças em sua

comunicação.

A recente frustração com a atividade somada ao

baixo nível da inflação pode levar o ECB a estender

às compras de ativos e demorar mais para alterar sua

comunicação.

China Atividade

AtividadeEconomia chinesa, apesar de crescimento

sólido de 6.8% yoy no primeiro trimestre do ano,

indica desaceleração de alguns indicadores de

atividade. Como forma de reação, PBoC cortou em

100 bps a exigência de reserva de capital dos bancos

comerciais.

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


