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Apresentação

O Boletim de Conjuntura 
Econômica é uma publicação 
da Conjuntura e Mercados 
Consultoria (CMC) que apresenta 
uma análise conjuntural do 
último tirmestre nas áreas 
de Macroeconomia, Setorial, 
Regional e Valuation. Sob 
diferentes enfoques, o material 
traz uma análise diferenciada do 
atual quadro econômico do país, 
utilizando-se de dados coletados 
ao longo do último trimestre.

Busca-se oferecer à sociedade 
elementos que contribuam para 
um maior entendimento do 
quadro conjuntural da economia, 
a partir de uma linguagem simples 
e acessível a qualquer cidadão. 
Desse modo, o principal objetivo 
do Boletim de Conjuntura 
Econômica é trazer um panorama 
completo da economia brasileira, 
a fim de contribuir para o 
conhecimento público.
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Editorial
O que esperar enquanto estamos esperando
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 Anos de eleição são tradicionalmente agitados e 2018 não foi diferente. Mais uma vez, tivemos um país 
dividido, desta vez não nos polos PT vs PSDB, mas em três grandes grupos. O primeiro, liderado por Fernando 
Haddad do PT (com forte suporte do ex-presidente Lula), lutava para ser uma “resposta” ao impeachment da 
ex-presidente Dilma Rousseff. Do outro lado, Jair Bolsonaro, com seu ainda pequeno PSL, puxando para si a 
representação do sentimento antipetista que cresceu no país desde as grandes manifestações do ano de 2013. 
E o terceiro grupo, que apresentou um número bastante significante de votos, maior até que a votação de cada 
um dos dois candidatos citados. Este o grupo que não apenas não se sentia representado pelos dois maiores 
candidatos, como também era contra eles; um grupo que preferiu votar nas outras nove opções no primeiro 
turno e invalidar seu voto no segundo turno. 
 No que tange ao ambiente universitário, as discussões tomaram o rumo das questões sociais e do 
que cada candidato representava nesta área, a partir de declarações polêmicas de ambos os lados. Entre as 
trocas de farpas e com o intuito de promover um melhor conhecimento/esclarecimento acerca das propostas 
econômicas dos candidatos, a CMC organizou um debate sobre a pauta econômica dos cinco candidatos que 
estavam no topo da corrida, a partir das pesquisas de intenção de voto divulgadas na época. Foram analisados 
os programas de Jair Bolsonaro, Fernando Haddad, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin e Marina Silva.
 A forma de exposição das ideias de cada candidato foi feita em cinco assuntos principais: política 
fiscal, desemprego, crescimento econômico, previdência e privatizações. Um sexto tema livre foi reservado 
para apresentar propostas individuais de cada um. Com grande presença tanto da comunidade acadêmica 
quanto da sociedade, o debate foi realizado no auditório da faculdade de Economia da Universidade Federal 
de Juiz de Fora, onde os alunos detalharam as propostas dos presidenciáveis, apontando os pontos positivos e 
negativos de cada um. Foi também dada ao público presente a oportunidade de debater com os apresentadores, 
apresentar opiniões e esclarecer pontos das propostas que ainda não estavam totalmente claros. 
 No calor de um momento político delicado, a CMC pode novamente cumprir sua missão de levar a 
Economia – do momento atual e dos cenários futuros – à comunidade. Ao elucidar detalhes das propostas 
econômicas de campanha, o projeto tinha por objetivo ajudar a comunidade no caminho a um voto mais 
consciente e fundamentado. Passadas as eleições, continuamos cumprindo a missão de explicar os novos 
projetos e seus efeitos na vida do País. É esperar pelo melhor, mas atentos. 

Por Ariel  Romualdo Pereira e Fernanda Finotti



Macroeconomia
PIB – IBC-BR:
PIB é a sigla para Produto Interno Bruto, e representa a 
soma, em valores monetários, de todos os bens e serviços 
finais produzidos numa determinada região, durante 
um determinado período. Outra taxa importante para a 
sociedade brasileira é o Índice de Atividade Econômica 
do Banco Central (IBC-BR), indicador que foi criado para 
tentar antecipar o PIB, medindo a taxa de crescimento 
do período. No contexto atual, a expectativa para o PIB 
do terceiro trimestre é que apresente uma alta, tanto em 
relação a mesma fase do ano anterior, quanto em relação 
aos três meses passados. Tal expectativa vem após o 
resultado apresentado no IBC-BR. Os valores atingidos no 
terceiro trimestre foram consideravelmente maiores que os 
dos períodos anteriores. Em Julho e Agosto, por exemplo, 
os valores foram de 142,1 e 144,11 respectivamente, frente 
a 139,74 em Abril, que foi o mês com maior valor no 
trimestre anterior. Tais aumentos resultaram em uma alta 
de 1,74% no terceiro trimestre em relação ao segundo, de 
acordo com o Banco Central, esse é o maior crescimento 
de um período para o outro desde 2012. A evolução 
apresentada no índice nos últimos três meses mostra que a 
economia está reagindo e isso, provavelmente, vá impactar 
o resultado do PIB.
IPCA:
No que tange à inflação, medida pelo IPCA (Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo), os números acabaram 
apresentando uma queda em relação ao trimestre anterior. 
O destaque vai para Agosto que apresentou deflação 
de 0,09%, menor taxa para esse mês em 20 anos. Nesse 
contexto de queda, a inflação acumulada do ano chegou 
a 3,34% no fim de Setembro, marca que confirma a 
previsão de 4,5% estipulada pelo governo no início do 
ano. De acordo com o gerente de pesquisa do IBGE, o 
nível baixo de inflação no trimestre se deve ao problema 
de demanda no mercado interno, ao qual ainda sofre com 
famílias endividadas, com o alto nível de desempregados 
e desalentados, fazendo, assim, que gastem com receio e 
cautela. Para uma mudança de cenário é necessário que a 
taxa de desemprego caia e que o país volte a demonstrar 
confiança para o investidor externo, dessa maneira, terá 
mais capital em circulação e, consequentemente, os níveis 
de inflação sairão do negativo. 
Taxa de desocupação:
A taxa de desocupação, medida pela Pnad Contínua 
(Pesquisa de Amostra ao Domicílio Contínua) seguiu em 
queda no terceiro trimestre de 2018, após atingir 12,4% em 
junho. No mês de julho recuou para 12,3%, passando para 
12,1% e 11,9% em agosto e setembro, respectivamente. 
Para o trimestre, o número de desocupados estimado é de 
12,49 milhões de pessoas. O total de pessoas fora da força 
de trabalho também recuou, mas segue expressivo: 65,2 
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Macroeconomia
milhões de brasileiros não trabalham e nem procuram 
emprego, de acordo com o IBGE. Comparado ao trimestre 
anterior, a queda é de 0,7%. Vale destacar que o número 
de empregados no setor informal cresceu 4,7% durante o 
período, enquanto o mercado formal apresentou apenas 
0,4% de crescimento no mesmo período.
Câmbio/Dólar:
O câmbio vem se desvalorizando ao longo do ano fazendo 
com que o dólar alcance altas cotações. A moeda norte-
americana fechou o mês de setembro em R$4,04, que 
comparado ao mesmo período do ano anterior, temos uma 
valorização de 27,84%. Este resultado se deve a alguns fatores 
importantes, como o aumento na taxa de juros americana, 
que causa a saída de dólares de economias emergentes 
em direção ao país, o qual é considerado bastante seguro. 
Ainda, às vésperas das eleições presidenciais é natural que 
o cenário político, que já apresentava fortes instabilidades, 
traga ainda maiores incertezas para o cenário econômico 
do Brasil. Por último, mas não menos importante, temos 
as crises monetárias enfrentadas pela Argentina e Turquia, 
suas moedas se desvalorizaram respectivamente 46% 
e 76% no ano de 2018, fato que causou um aumento do 
risco para investidores estrangeiros em ambos países, 
e consequentemente fez com que a oferta de dólar no 
mercado mundial fosse reduzida, fortalecendo a mesma 
perante as demais moedas durante o mês de setembro. 
Com as pesquisas eleitorais e as eleições, um cenário 
político possivelmente definido foi importante para o 
resultado do dólar no mês de outubro, tendo recuado 
momentaneamente, atingindo o patamar mínimo de R$3,65 
no mês. Porém, o resultado nas urnas não é suficiente para 
manter a taxa de câmbio em patamares relativamente mais 
baixos, e a mesma deve continuar variando fortemente nos 
meses seguintes, dada a instabilidade no cenário nacional 
e internacional.
Balança Comercial: 
Para o saldo entre as exportações e importações, o Brasil 
demonstrou sinais contrários às expectativas para saldos 
positivos. Produtos e serviços exportados obtiveram 
um crescimento médio de aproximadamente 11,5%, se 
comparado com o mesmo período de julho-setembro do 
ano passado (2017); já as importações dos mesmos foram 
de 29,8%. Mesmo obtendo diferenças expressivas nos 
crescimentos percentuais, o saldo ainda foi superavitário 
em torno de 11,9 bilhões de dólares, crescimento de 122% 
comparado ao trimestre do ano anterior. A taxa efetiva 
de câmbio real obteve uma queda ao final do período, 
desvalorizando 20% no trimestre. Logo, espera-se que os 
resultados para os próximos períodos tendem a continuar 
positivos, porém a taxas menores.
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Macroeconomia
Dívida do Governo:
A dívida pública do Governo Central alcançou no mês de 
setembro, o valor bruto de R$5,83 trilhões, que representa 
85,8% do PIB acumulado no ano. Este número é R$40 
bilhões maior que o registrado no mês de junho. A dívida 
líquida do setor público embora tenha mostrado uma 
desaceleração no último trimestre, volta a crescer, chegando 
a 52,2% do PIB contra 51,5% do mês de junho. Já em relação 
ao mesmo período do ano anterior que apresentava 50,8% 
do PIB, o aumento é ainda maior. O resultado primário 
do Governo Central apresentou um déficit de R$22,979 
bilhões no mês de setembro, que comparado aos R$22,725 
bilhões do mesmo período do ano anterior temos uma 
relativa estabilidade no crescimento do déficit para o 
mês. Enquanto isso, o resultado acumulado em setembro 
de 2017 era  um déficit de R$109,6 bilhões que quando 
comparado ao déficit de R$86,6 bilhões registrado em 
setembro de 2018, podemos observar uma substancial 
redução, resultado das reformas realizadas pelo governo, 
que ainda, não são suficientes para o controle da dívida.
Marcado pela corrida eleitoral acalorada, o terceiro 
trimestre apresentou indicadores que revelam melhora 
em relação ao ano anterior, como no caso da dívida 
pública e do saldo da balança comercial, que cresceu 
122%. A inflação, tão temida pelos brasileiros, apresenta-
se controlada, o que pode representar um incentivo ao 
investimento e reaquecimento da economia. Entretanto, 
o motivo do controle inflacionário não é animador: 
famílias endividadas e 65,2 milhões de pessoas fora da 
força de trabalho contribuem para um problema de 
demanda interna no país. Com o resultado eleitoral do 
quarto trimestre, a diminuição da incerteza e as propostas 
econômicas do próximo presidente prometem trazer 
mais clareza ao cenário econômico brasileiro, o que pode 
enriquecer as expectativas positivas e contribuir para a 
retomada econômica.
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Setorial
Crédito:
Nos três meses seguidos de julho, agosto e setembro, 
segundo a ANEFAC (Associação Nacional dos Executivos de 
Finanças, Administração e Contabilidade), as taxas médias 
de juros do crédito pesquisadas pela associação, tanto para 
pessoa física quanto para jurídica, apresentaram reduções. 
Em setembro/2018 a taxa média de juros para pessoa física 
atingiu 6,91% am. (122,96% aa.), a taxa é a menor registrada 
desde maio/2015. A variação em relação a agosto/2018 
foi -0,43% no mês, mês em que a taxa atingiu 6,94% am. 
(123,71% aa.). Em julho a taxa média de juros para pessoa 
física foi de 6,99% am. (124,97% aa.). Já para pessoa jurídica, 
a taxa de juros do crédito média em setembro foi de 3,68% 
am. (54,29% aa.), uma redução de 0,04% sobre agosto quando 
o nível era de 3,72% am. (55,01% aa.), sendo em setembro 
o menor nível desde janeiro/2015. Já a taxa em julho/2018 
ficou em 3,82% (56,81% aa.) (Gráfico 1).
Energia:
Conforme os anúncios da ANEEL (Agência Nacional de 
Energia Elétrica) sobre as bandeiras tarifárias da energia 
elétrica, nos meses de julho, agosto e setembro a bandeira 
vermelha dois, que cobra R$ 5 a cada 100kWh, foi a 
predominante. Quanto ao consumo de energia medido 
via gigawatts/hora (GWh), a EPE (Empresa de Pesquisa 
Energética), divulgou um aumento de 0,3% no consumo em 
setembro/2018 na comparação com setembro/2017, destaque 
para o setor industrial que registrou um aumento de 1,2% 
em seu consumo com o extrativo de minerais metálicos 
registrando o maior aumento (12,1%). Ainda em setembro, 
as classes residencial e comercial apresentaram, na mesma 
comparação, variações de -0,8% e -1,2%, respectivamente. Já 
nos meses de julho/2018 e agosto/2018, ainda na comparação 
com o mesmo mês em 2017, o consumo de energia elétrica 
registrou, na devida ordem, aumentos de 1,4% e 2,0%. 
(Gráfico 2 – variação do consumo por região).
Comércio Varejista:
No que tange ao comércio varejista nota-se que o mês de 
agosto destoou dos demais. Esse apresentou aumento de 
2%, enquanto os meses de junho e setembro tiveram queda 
de -0,4% e -1,3%, respectivamente, em comparação com 
o mês anterior. Até o final do terceiro trimestre de 2018, o 
setor acumula aumento de 2,3% no volume de vendas em 
relação ao ano anterior, já no acumulado de setembro/2017 
a setembro/2018 o valor se eleva para 2,8%. Quando se trata 
do comércio varejista ampliado os números melhoram, 
passando para 5,2% no acumulado em 2018 e 5,8% nos 
últimos 12 meses (Tabela 1). Como mostra o Gráfico 2, 
de acordo com os dados da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), o Índice de Confiança do Consumidor (ICC-FGV) 
apresentou queda no último trimestre, iniciando o período 
com 84,2 e fechando com 83,8. Já o Índice de Confiança 
dos Empresários Industriais (ICEI-CNI), elaborado pela 
Confederação Nacional da Indústria, teve aumento de 50,2 
para 52,8 pontos no mesmo período.
Serviços
Segundo o IBGE, o resultado para o mês de setembro/2018 
foi negativo no setor de serviços, tendo variação de volume 
mensal de -0,3% em relação ao mês anterior, sendo que os 
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Setorial
meses de julho e agosto variaram, na mesma comparação, 
-2,0% e 1,4%, respectivamente. Num período com certa 
volatilidade, o setor de serviços encerrou o mês com avanço 
de 0.7% em relação ao trimestre. Em comparação com o ano 
anterior, no acumulado anual (jan-set), o setor teve variação 
negativa de 0,4%. Considerando o período de 12 meses 
corridos até setembro/2018, quando comparado com seu 
antecessor, houve variação de -0.3% no volume total. Além 
disso, o Índice de Confiança em Serviços (ICS), divulgado 
pela FGV, informa queda 1,6 ponto entre agosto e setembro, 
porém, na média móvel trimestral, o índice ainda tem 
variação positiva, com alta de 0,2.
Agricultura:
Em relação à agricultura, especialmente em análise de 
cereais, leguminosas e oleaginosas, a variação em relação 
aos meses de agosto/2018 e setembro/2018 apresentou um 
acréscimo de 0,2%, algo em torno de 394,3 mil toneladas. 
Parte deste aumento deve-se à soja, com um aumento 
0,4%. Quando estudamos a perspectiva das estimativas de 
produção por estado, o Mato Grosso lidera como maior 
produtor nacional de grãos, com de 26,9% de produção, 
seguido pelo Paraná́ e Rio Grande do Sul, com participações 
de 15,7% e 14,8% do total nacional, respectivamente. Em 
setembro/2018, destacaram-se as variações estimativas de 
produção, comparativamente a agosto/2018: batata-Inglesa 
3ª safra (25,2%) e a aveia (5,7%), sendo que na comparação 
de agosto/2018 com julho/2018 os destaques foram as 
estimativas do trigo (8,2%) e da uva (4,2%). Em termos 
absolutos de variação a batata-inglesa e o trigo variaram, 
em seus respectivos períodos, 50.280 t e 445.435 t (LSPA – 
IBGE).
Indústria:
O empresário da indústria voltou a mostrar mais confiança. 
O ICEI (Índice de Confiança do Empresário Industrial – 
CNI) recuou 0,5 ponto entre agosto e setembro, atingindo 
52,8 pontos, na qual essa redução não foi o suficiente para 
abalar a alta acumulada de julho e agosto (+3,7 pontos). Já a 
Utilização da Capacidade Instalada (UCI - CNI) recuou 1,0% 
entre agosto e setembro de 2018, para 68%. Apesar da queda, 
o índice é 2,0% superior ao registrado nos últimos três anos, 
mas fica abaixo do registrado entre 2011 e 2014. Nos meses 
de julho e agosto, sobre a mesma comparação, a utilização 
média também se manteve estável, sendo os níveis de 68% 
e 69%, respectivamente. O Índice de Evolução do Nível de 
Estoques (Gráfico 5) ficou em 50,6 pontos, apontando um 
aumento dos estoques em setembro/2018 na comparação 
com agosto. Já os meses de julho/2018 (50,4) e agosto/2018 
(50,9) também mantiveram o patamar acima dos 50 pontos, 
o que é considerado acima do planejado. Com isso, os 
estoques mantiveram-se acima do planejado pelas empresas 
nos três meses tratados. Já o Índice de Nível de Estoque 
Efetivo em relação ao planejado ficou com 51,2 pontos em 
setembro – inalterado na comparação com agosto.
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Regional
 Este boletim analisa os dados de geração de 
empregos formais no estado de Minas Gerais no período 
entre janeiro a setembro de 2018. A Tabela 1 mostra 
os 10 setores que mais criaram empregos no período 
analisado para o estado de Minas Gerais. Ao todo, foram 
criados 105.364 novos empregos, sendo que apenas o 
setor de Construção foi responsável por 24,23% de todos 
essas novas ocupações, o setor de Agricultura, Pecuária, 
Produção Florestal, Pesca e Aquicultura criaram 16,88% e 
a Indústria de Transformação criou 16,32% dos empregos 
criados. Esses três setores totalizaram 57,43% dos 
empregos criados, sendo aqueles que mais impulsionaram 
e aqueceram a economia mineira. Os únicos setores que 
apresentaram diminuição no número de empregados no 
período analisado foi o setor de Eletricidade e Gás, com 
redução de 20 vagas, e o setor do Comércio reparação 
de Veículos automotores e Autopeças, com 5.830. Com 
o objetivo de uma análise mais detalhada, os dados de 
emprego formal são apresentados para os cinco maiores 
municípios mineiros de acordo com PIB.
 O gráfico 1 mostra o número de empregos criados 
em Belo Horizonte. Entre abril a julho do ano de 2018 
há uma queda no número de contratações, porém, este 
permanece sempre positivo, tendo uma rápida alta entre o 
mês de julho e agosto e continuando a subir em setembro 
com mais 6.617 contratações. As maiores altas no número 
de novos empregos para a cidade, foram nos setores 
de Construção, com 2.568 novos postos, e no setor de 
Atividades Administrativas e Serviços Complementares, 
com 2.356. Já o setor que menos gerou novos cargos foi o 
de Indústrias de Transformação, que registrou um saldo 
negativo de 327. 
 O gráfico 2 ilustra o número de contratações 
no município de Uberlândia. Para o período analisado, 
constata-se que nos meses de janeiro, março e junho 
apresentaram um saldo negativo, isto é, as demissões 
nestes meses foram maiores do que as contratações. Para 
os demais meses o saldo observado foi positivo, sendo que 
o maior deles foi obtido em setembro, em que houve a 
criação de 515 postos de trabalho. Assim como em Belo 
Horizonte, o setor que mais gerou empregos no mês de 
setembro em Uberlândia foi o de Construção, com 238 
novos postos, seguido do setor de Agricultura, com 127. 
Por outro lado, o setor de Atividades Administrativas e 
Serviços Complementares aparece com o menor número, 
fechando com a redução de 226 postos de trabalho.
 O gráfico 3 apresenta o número de contratações 
para a cidade de Contagem. O ano é caracterizado por 
uma queda no número de empregos de 139 para o mês 
de janeiro e 903 para o mês de fevereiro, ficando positivos 
somente no mês de março e abril, criando 174 e 763 
empregos respectivamente. Já no mês de maio, ocorre 
uma retração de 495 vagas de empregos da economia 
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municipal, devido à greve dos caminhoneiros, na qual a 
economia brasileira contraiu 3,34%. Já o mês de junho 
também possui certa diminuição de 24 empregos, porém, 
para o resto do ano, os números de contratações crescem, 
sendo 247 para o mês de julho, 1034 para agosto e 3651 para 
o mês de setembro, por causa dos setores de Informação 
e o setor de Comunicação, responsáveis por esta alta, 
com 2466 empregos e o de Atividades Administrativas e 
Serviços Complementares, com 882. O setor que menos 
contratou em setembro foi o de Construção, com 44 
postos.
 O gráfico 4 demonstra o número de contratações 
para o município de Betim. No mês de janeiro foram 
criados 349 postos de trabalho formal e em fevereiro 
21. Em março houve uma diminuição de 55 vagas, 
porém, para o restante do ano possui números positivos 
de admissões. Para o mês de abril registra 182 novos 
empregos, 232 para o mês de maio, em junho ocorre uma 
leve queda no número de contratações, resultando em 40 
contratações, mas os meses de julho, agosto e setembro 
criaram 189, 448 e 321 empregos para o município, sendo 
121 deles no setor de Construção e outros 108 no setor de 
Indústrias de Transformação. O setor que menos trouxe 
resultados em saldo de empregos foi o de Água, Esgoto, 
Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação, 
com -17 empregos.
 O gráfico 5 ilustra o número de contratações 
no município de Juiz de Fora. Com exceção dos meses 
de fevereiro, junho e setembro, o município demonstrou 
crescimento do número de empregos em todos os outros 
meses, finalizando o período analisado com um saldo 
de novos empregos próximo dos 349 novos postos 
de trabalho no início do período, fechando o mês de 
setembro com 321 novos empregos, sendo 236 deles no 
setor de Comércio, Reparação de Veículos Automotores 
e Motocicletas e outros 109 no setor de Indústrias de 
Transformação. O setor de Atividades Administrativas e 
Serviços Complementares trouxe para a cidade um saldo 
negativo, com 162 postos de trabalho a menos.
 No gráfico 6 mostra os dados para os 142 
municípios da mesorregião da Zona da Mata. Para o 
período analisado os municípios da Zona da Mata mineira 
criaram 10.580 postos de emprego por mês, com destaque 
para o mês de abril e maio, os quais apresentaram criação 
de, respectivamente, 3.531 e 19.812 postos de empregos 
formais.
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Valuation
Ibovespa e dólar:
O terceiro trimestre foi marcado fortemente pelo 
receio do mercado quanto às eleições, que já no final 
do trimestre foi se transformando em otimismo. Como 
podemos ver, o índice Ibovespa passou de 72.839,74 
pontos para 79.342,42 pontos, apresentando uma alta 
de 8,93%, movimento este que foi acompanhado pelo 
dólar, que passou de R$ 3,91 para R$ 4,05, uma alta de 
3,48%.
Esses números refletem o início ainda lento da 
recuperação da economia brasileira, que segundo 
o Banco Central, teve um crescimento de 1,74% se 
comparado ao mesmo período do ano passado. Além 
da maior confiança do mercado em relação a eleição 
de um candidato com política econômica pró mercado, 
que veio a ser concretizado nas eleições.

Small Caps:
O destaque positivo entre as Small Caps ficou com a 
PetroRio (PRIO3), que apresentou uma valorização de 
63,24% no período. Além do destaque positivo em seu 
balanço, no qual a empresa passou de um lucro de R$ 
47,1 milhões para R$ 70,6 milhões no 2T18, o preço do 
Barril do Petróleo foi de grande ajuda para a melhora 
operacional e o desempenho das ações da empresa, 
tendo passado de US$ 77,3 para US$ 82,72 no período, 
representando uma alta de 7,01%.
Já o destaque negativo foi a Marfrig (MRFG3), que 
apresentou uma desvalorização em valor de mercado 
de 35,13%. Mesmo com um relativo forte resultado 
operacional, o alto endividamento da empresa, que 
em boa parte é em dólar, faz com que seu resultado 
financeiro fosse altamente prejudicado em períodos em 
que houve valorização da moeda americana, refletindo 
nos seguidos resultados negativos que a empresa vem 
apresentando desde 2016.
Além disso, seu Patrimônio Líquido vem em queda, 
chegando a R$ 635,4 milhões no 2T18 ante R$ 2,4 
bilhões no 2T17, o que mostra a deterioração de valor 
que a companhia vem sofrendo.

Renda Fixa:
Como já dito, o trimestre passou por um receio do 
mercado a um otimismo no final do trimestre, porém, 
ao contrário do mercado acionário, o mercado de juros 
futuros foi mais conservador, como podemos observar 
nos títulos do Governo Brasileiro.
Com isso, as taxas que o Governo teve que oferecer para 
conseguir se financiar nesse período, tiveram uma alta 
principalmente na metade do trimestre, passando de 
5,80% para 5,95% do início do trimestre até o final.
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Como consequência disso, o preço unitário do NTN-B 
2045 teve uma pequena alta no período, de 0,46%.

Fundos de Investimento Imobiliário:
Em um ano de eleição, os mercados tendem a sofrer 
com uma alta volatilidade, algo natural em um cenário 
de incertezas. Entretanto, quase que indiferente ao sobe 
e desce do mercado, estiveram os fundos imobiliários.
Estes se mantiveram no período de primeiro de julho 
a trinta de setembro praticamente no mesmo patamar, 
passando de 2133 pontos para 2135 pontos no final do 
período.
No lado positivo, o setor imobiliário já vem apresentando 
pequenas melhoras, que devem se intensificar nos 
próximos anos com a mais acelerada retomada da 
economia brasileira.
Como ponto negativo para os Fundos Imobiliários, 
a expectativa é que a taxa de juros seja elevada nos 
próximos anos, movimento que, mesmo que pequeno, 
terá impacto na precificação dos FIIs.
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