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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
Embrapa e seus economistas, cuidando do celeiro do mundo
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 O Brail é o celeiro do Mundo! Essa é uma afirmação que certamente você já escutou. De fato, o Brasil é uma 
potência agropecuária, reflexo das condições naturais do País e de pesquisas, oriundas da Embrapa, Universidades, 
Institutos Estaduais e da inicativa privada. Um conjunto de atores atuando em pesquisa, desenvolvimento e inovação 
para o mundo do agronegócio. No último mês de abril a Embrapa completou 45 anos. Desde a sua criação, a empresa 
e seus parceiros do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária vem trabalhando para superar inúmeros desafios com 
vistas a desenvolver um modelo de agricultura e pecuária tropical genuinamente brasileiro, superando as barreiras 
que limitam a produção de alimentos, fibras e energia. Esse esforço conjunto tem contribuído para colocar o País 
em uma posição de destaque no agronegócio global. O Brasil é o maior produtor mundial de suco de laranja, café e 
açúcar. É o segundo maior produtor de soja, carne de frango, carne bovina e milho. O quarto maior produtor de leite. 
Na exportação, o Brasil lidera o ranking global em suco de laranja, café, açúcar, soja, carne de frango e carne bovina. 
As exportações do agronegócio brasileiro geraram, em 2017, 96 bilhões de dólares. É sem dúvida um setor dinâmico, 
composto de empresas nacionais e multinacionais. Mas a agricultura revela também um Brasil heterogênio e, apesar 
de termos uma agricultura empresarial reconhecidamente competitiva, ainda existe no País uma agricultura carente 
e descapitalizada, à margem do mercado. 
 Segundo o economista britânico Thomas Malthus, “a humanidade sempre iria se defrontar com a escassez de 
alimentos”. Isso porque, segundo ele, a população cresce em progressão geométrica enquanto a produção de alimentos 
cresce em progressão aritmética. Felizmente, o progresso tecnológico cuidou de gerar incrementos mais fortes na 
produção de alimentos, via ganhos de produtividade nos fatores de produção. Mas esse é um desafio constante e vai 
continuar demandando pesquisa, geração de conhecimento e tecnologia. Um recente estudo do USDA (Departamento 
de Agricultura dos Estados Unidos), mostrou que até os anos 1990 o crescimento da produção agropecuária global 
ocorreu sustentado pela expansão de área, expansão de irrigação e uso de mais insumos (fertilizantes, defensivos, mão 
de obra) por área. No entanto, a partir dos anos 1990, o crescimento da produção agropecuária tem sido sustentado 
por melhorias na produtividade dos fatores, que envolve uso de novas tecnologias, ganhos de eficiência e mudanças 
na gestão das propriedades. 
 As demandas que surgem para o agronegócio são cada vez mais complexas. No passado pensava-se quase 
que exclusivamente em produtividade agropecuária e disponibilidade de alimentos. Agora, somam-se preocupações 
quanto a segurança dos alimentos, o valor adicionado e outras demandas envolvendo segmentação de mercado e 
diferenciação de produtos, conceitos básicos da microeconomia tradicional. Os novos consumidores querem conhecer 
a história por traz do produto, a forma e o local de produção. No início dos anos 2000, assisti uma palestra do prêmio 
nobel de química, Alan MacDiarmid, na cidade de São Carlos (SP). Na ocasião, o nobel destacou os 10 maiores 
problemas da humanidade nos próximos 50 anos: 1 - Energia, 2 - Água, 3 – Alimento, 4 – Ambiente, 5 – Pobreza, 
6 – Educação, 7 – Democracia, 8 – População, 9 – Enfermidades, 10 -  Terrorismo e guerra. É fácil observar que 
os 05 primeiros estão relacionados a agricultura. Portanto, há um amplo espaço para estudos e análises visando a 
oferta de alimentos, energia e fibras, com qualidade, preço acessível e produzidos em condições sociais, econômicas e 
ambientais justas e atendendo a demandas cada vez mais individualizadas. A agricultura vai muito além da oferta de 
alimentos, sendo um campo fértil de trabalho para os economistas.

Por Glauco R. Carvalho 
Economista, Ph.D. Economia Agrícola

Embrapa Gado de Leite - www.embrapa.br/gado-de-leite



Macroeconomia
 A expectativa para o PIB do segundo trimestre 
de 2018 é de que haja uma retração do nível de atividade 
econômica frente aos três primeiros meses do ano, 
quando houve um crescimento de 0,4% em relação ao 
último período de 2017. De janeiro a março, a taxa de 
crescimento acumulada apresentou uma elevação de 
1,2% em comparação com igual período do ano anterior. 
Contudo, ao fim de maio e início de junho, o país 
vivenciou um período de greve de uma das atividades mais 
essenciais associadas à produção, o transporte. A greve 
dos caminhoneiros trouxe duros impactos à economia do 
país, o que pode ser percebido na prévia do Banco Central 
para o PIB do segundo trimestre, onde há a expectativa 
de retração de 0,99%.  Seguindo essa linha, o IBC-Br, 
Índice de Atividade Econômica do Banco Central, apesar 
de demonstrar variações positivas para os meses de abril e 
junho na comparação com igual período do ano anterior, 
sendo 2,02% e 1,52% respectivamente, apresentou para o 
mês de maio uma oscilação negativa de 1,19% que é, em 
boa parte, explicada pelos efeitos da greve.  
 No que diz respeito à inflação, medida pelo 
IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), os 
números acabaram apresentando um salto em relação ao 
demonstrado durante todo o ano de 2018 até então. Com 
destaque para junho que alcançou o valor de 1,26%, o maior 
já registrado para o mês desde 1995, a inflação acumulada 
em 12 meses chegou ao final do segundo trimestre ao 
patamar de 4,48%, valor que ainda se situa dentro da 
meta estipulada pelo governo (4,5% ± 1,5 p.p). A grande 
causa dessa elevação apresentada pela inflação pode, 
também, ser atribuída aos impactos oriundos da greve 
dos caminhoneiros, tendo em vista a temporária escassez 
de diversos produtos e o aumento dos custos associados 
durante o período de paralisação. Contudo, apesar desse 
aumento no mês de junho, os dados referentes a  julho 
já demonstram um comportamento mais semelhante ao 
apresentado durante o primeiro trimestre do ano, visto 
que a inflação no mês em questão fechou em 0,33%. 
 A taxa de desocupação, medida pela Pnad Contínua 
(Pesquisa de Amostra ao Domicilio Contínua), caiu nos 
últimos meses de 2018, após ter atingido 13,1% em março. A 
mesma estava em 12,9% em abril, alcançou 12,7% em maio, 
e 12,4% em junho. Neste mês, o número de desocupados 
ficou em 12,97 milhões de pessoas. A redução, entretanto, 
esconde o fato de que atualmente temos o maior número 
de pessoas fora da força de trabalho da história. São 65,6 
milhões de brasileiros que nem trabalham, nem procuram 
emprego. Este número é 1,2% superior ao observado no 
primeiro trimestre deste ano. Há de se destacar, também, o 
fato de que o aumento nas vagas de trabalho observado foi 
preenchido, principalmente, por vagas informais.
 O ano de 2018 segue sendo de continuidade do 
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Macroeconomia
saldo positivo na Balança Comercial brasileira. Somando 
os meses de Abril, Maio e Junho, superávit de U$ 18,01 
bilhões, resultado 29% superior ao primeiro período de 
2018. O valor é, entretanto, 21% menor que o encontrado 
no mesmo trimestre do ano passado. A diferença pode ser 
explicada pela diferença brusca entre a importação nos 
períodos (neste ano, U$ 41,37 bilhões, no ano anterior, 
U$ 35,44 bilhões), já que houve avanço também nas 
exportações (U$ 59,38 bilhões em 2018 frente U$ 57,27 
bilhões em 2017). Explica-se a alta das importações devido 
a leve melhora no quadro macroeconômico do país, em 
variáveis como o produto e o emprego. A pequena alta 
das exportações, por sua vez, está relacionada, em parte, 
ao aumento na Taxa de Câmbio Real: a série histórica 
realizada pelo IPEA, em forma de índice de base 100, está 
em 132,33 (última atualização em março deste ano), valor 
alcançado pela última vez em junho de 2016. Esta elevação 
no índice demonstra desvalorização da moeda brasileira, o 
que facilita para que estrangeiros comprem no país.
 Houve elevação do dólar em relação ao último 
ano: a moeda norte-americana fechou este abril em R$ 
3,48, contra R$ 3,20 em abril passado; maio de 2017 teve 
como última cotação R$ 3,24, bem inferior aos R$ 3,74 
do segundo mês de 2018; junho último, por sua vez, foi 
fechado com o dólar em R$ 3,86, contra R$ 3,31 do mês 
de 2017. A alta da moeda está associada, além do fator 
eleições, que traz certa insegurança ao mercado, a crise dos 
países emergentes com relação a dependência da moeda 
estrangeira. Primeiro a Argentina e, agora, a Turquia, 
passam por divergências de cunho econômico e político 
com relação as decisões sobre a valorização da moeda, e 
respingam, inevitavelmente, no Brasil. Os investidores 
mundiais trabalham com aversão ao risco destes países, 
fazendo com que a oferta de dólar diminua e o valor deste 
avance frente as moedas locais. 
 A dívida bruta do Governo Central, ao final de 
junho, alcançou o patamar de R$ 5,79 trilhões (valor 
correspondente a 86,53% do PIB acumulado do ano), 
cerca de R$ 197,192 bilhões maior do que ao final do 
primeiro trimestre. A dívida líquida do setor público 
desacelerou no mês de junho, chegando a 51,4% do PIB 
contra 52% no final de março. Já o resultado primário do 
Governo Central finalizou o primeiro semestre do ano 
com um déficit de R$ 32,867 bilhões (aproximadamente 
1% do PIB), entretanto no mesmo período de 2017 o valor 
do déficit já acumulava R$ 56,478 bilhões, uma diferença 
nominal de 41,8%. Isso pode ser considerado resultado do 
esforço fiscal do governo Temer para controlar a trajetória 
ascendente dos gastos públicos e o consequente aumento 
do endividamento. Para 2018 o governo estabeleceu um 
teto de R$ 159 bilhões para o déficit primário, porém 
a previsão é que o montante fique próximo a R$ 148,17 
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Macroeconomia
bilhões. 
 Mesmo com as principais variáveis 
macroeconômicas demonstrando um desempenho 
positivo, estas ainda estão muito abaixo do esperado. Com 
a queda na projeção de crescimento do PIB devido a greve 
dos caminhoneiros e o ambiente de grande estabilidade 
atrelada às eleições de outubro, o cenário para o terceiro 
trimestre torna-se ainda mais nebuloso. Espera-se que após 
o resultado político ocorra uma determinação, ainda que 
parcial, do caminho a ser seguido pelo então presidente 
nos próximos anos. E assim, finalmente, os agentes possam 
reorganizar suas expectativas.  
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Setorial
Crédito:
  Nos meses de abril, maio e junho as taxas de juros 
média geral das linhas de crédito, tanto para pessoa física 
quanto para jurídica, medidas pela ANEFAC (Associação 
Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e 
Contabilidade) apresentaram reduções.
 Em abril/18 a taxa média de juros para pessoa física 
reduziu 0,1% em relação ao mês anterior, passando para 
7,20% ao mês, um total de 130,32% ao ano. Já com relação 
a junho/18 a taxa atingiu 7,04% ao mês, uma redução de 
0,04% em relação a maio (7,08% ao mês e 127,25% ao ano), 
atingindo 126,23% ao ano, o menor desde junho/2015. Já 
para pessoa jurídica, em comparação com o mês anterior, 
a taxa de juros média apresentou reduções de 0,07%, 0,1% 
e 0,08%. Somente em junho/18 a taxa atingiu o nível de 
3,86% ao mês e 57,54% ao ano, o mínimo desde fevereiro/15 
(Gráfico 1).
Indústria:
 O Índice de Confiança do Empresário Industrial 
(ICEI) de julho de 2018 ficou em 50,2 pontos, resultado que 
é 0,4 ponto inferior ao registrado em julho de 2017 e 3,9 
pontos abaixo da média histórica do índice. Já o Índice de 
Confiança do Consumidor (ICC) da FGV subiu 2,1 pontos 
em julho, ao passar de 82,1 para 84,2 pontos, recuperando 
parte das perdas sofridas no mês anterior (Gráfico 2).
 O Nível de Utilização da Capacidade Instalada 
(NUCI) subiu 0,8 ponto percentual entre maio e junho, com 
ajuste sazonal, chegando a 76,7%, vindo de 75,9% em maio, 
segundo a CNI. O faturamento real da indústria aumentou 
26,4% em junho na comparação com maio, recuperando a 
queda de 16,7% de maio. O índice de estoques caiu de 53,3 
pontos em maio para 50,4 pontos em junho, um indicativo 
de que a indústria conseguiu ajustar os estoques que se 
acumularam com a greve dos caminhoneiros.
Agricultura: 
 O IBGE divulgou por meio do Levantamento 
Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), a estimativa de 
junho, segundo a qual devem ser produzidos 227,9 milhões 
de toneladas de grãos neste ano, valor 0,1% abaixo do 
estimado em maio. Na comparação com o ano passado, a 
safra de cereais, leguminosas e oleaginosas deve fechar 2018 
com uma redução de 5,3%. Segundo o gráfico 3, a variação 
no volume da safra foi negativa para o Norte (-4,1%), 
Sudeste (-4,7%), Sul (-10,9%) e Centro-Oeste (-4,6%), 
enquanto para o Nordeste teve um incremento de 15,3%. 
Entre as três principais lavouras de grãos no país, o arroz e o 
milho devem sofrer queda também em relação à 2017, 7,2% 
e 15,9%, respectivamente. Sendo apenas a soja que espera se 
uma alta de 1,2%.  
 Já o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) 
está estimado em R$552 bilhões para 2018, um valor 2,3% 
abaixo do montante em 2017. As lavouras tiveram queda 
de 0,5%, com participação de R$ 337 bilhões, enquanto a 
pecuária possui queda de 6%, com participação de R$ 174,9. 
Energia:
 Durante o primeiro trimestre do ano, a bandeira 
verde vigorava, o que não implicava em cobrança extra na 
conta de energia. Porém, a partir de maio, houve a adoção 
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Setorial
da bandeira amarela, o que significa um adicional de 
R$ 1 a cada 100 kWh consumidos, chegando à bandeira 
vermelha no mês de junho, ou seja, um adicional de R$ 5 
a cada 100 kWh consumidos. Essa medida divulgada pela 
Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) teve como 
motivo, segundo a agência, a manutenção das condições 
desfavoráveis das hidrelétricas e a tendência de redução no 
nível de armazenamento dos principais reservatórios do 
Sistema Interligado Nacional (SIN).
 Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), 
o mês de junho totalizou um consumo de 37.791 gigawatts/
hora (Gwh) volume 0,4% inferior ao mesmo mês do ano 
passado. Esse impacto negativo teve como motivo, segundo a 
empresa, a greve dos caminhoneiros que gerou desempenho 
negativo para a classe industrial. Com esse resultado, o 
crescimento acumulado do ano fechou em 1,5%, enquanto 
no acumulado dos últimos 12 meses, houve uma expansão 
de 1,4%. As regiões Norte (-10,4%) e Centro-Oeste (-1,3%) 
puxaram este resultado, enquanto as demais regiões não 
apresentaram avanços significativos no consumo, com 0,8% 
no Sudeste, 0,3% no Nordeste e 0,5% no Sul. 
Comércio:
 No comércio varejista, os meses de maio (-1,2%) 
e junho (-0,3%) foram de queda no volume de vendas em 
relação ao mês anterior considerando os ajustes sazonais e, 
no acumulado dos últimos 12 meses, a taxa atingiu 3,6% em 
junho/2018. Já no comércio varejista ampliado, houve maior 
instabilidade, com aumentos no volume de vendas em abril 
(1,6%) e junho (2,5%) e queda em maio (-5,1%), além de um 
acúmulo de 6,7% nos 12 meses anteriores a junho (Tabela 1). 
Entre junho/2017 e junho/2018 a receita nominal do varejo 
teve crescimento de 3,4%, enquanto no varejo ampliado, o 
valor passa a ser de 6,1%. 
 Como mostra o Gráfico 5, de acordo com os dados 
da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o índice de Confiança 
do Consumidor apresentou queda no último trimestre, 
passando de 89,4 para 82,1 somente entre abril e junho. 
O mesmo pode ser dito sobre o Índice de Confiança dos 
Empresários Industriais, que teve queda de 56,7 para 49,6 
pontos no mesmo período.
Serviços:
 De acordo com o IBGE, num período de idas e 
vindas, o setor de serviços fechou junho/2018 com um 
avanço de 6,6% frente ao mês maio, no qual havia ocorrido 
um recuo de 5,0%. Ainda que com o melhor resultado no 
último mês, ao considerarmos os últimos 12 meses, ainda 
houve queda (-1,2%) em relação ao ano anterior. Entre 
as atividades do setor no mês de junho, todas tiveram 
avanço, exceto os serviços prestados à família (-2,5%). 
No entanto, considerando os últimos 12 meses, a única 
divisão que apresentou crescimento foi a de transportes, 
com crescimento de 3,0% (Tabela 2). No mais, o Índice de 
Confiança de Serviços (ICS), da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), caiu 2,1 pontos em junho e atingiu 86,7 pontos, 
menor nível desde setembro de 2017, após quatro meses de 
quedas consecutivas. 
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Regional
 Com o propósito de obter uma análise 
diferenciada, que fornecesse informações mais 
detalhadas e de qualidade acerca dos municípios 
do estado de Minas Gerais, a CMC desenvolveu o 
Indicador de Atividade Econômica Municipal (IAEM).
 Na Tabela 1 é possível observar os 10 principais 
municípios de Minas Gerais segundo o IAEM do mês de 
fevereiro/2018. No período analisado, de setembro/2017 
a fevereiro/2018, observa-se a estabilidade dos 
municípios de Belo Horizonte e Contagem, os quais 
se mantém na 1ª e na 4ª posição do ranking. Para o 
período de janeiro a fevereiro/2018, no que concerne 
aos municípios de Betim e Uberlândia, este passa 
a ocupar a 2ª colocação no mês de fevereiro/2018, 
enquanto aquele passa para a 3ª posição. Para Poços de 
Caldas e Ouro Preto, que foram, respectivamente, da 13ª 
para a 9ª e da 12ª para a 10ª posição, o principal fator 
responsável dessa ascensão foi o bom desempenho do 
indicador de emprego no mês de fevereiro/2018. Para 
os demais municípios o observado foi certa estabilidade 
para todo o período que se estende de setembro/2017 a 
fevereiro/2018.
 No Gráfico 1, observa-se, para Juiz de Fora, a 
evolução dos quatro subíndices, entre os meses de 
fevereiro/2017 a fevereiro/2018, que compõem o IAEM, 
a saber: Índice de Arrecadação Municipal (IAM), 
Índice de Movimentação de Empregos (IME), Índice 
de Abertura Externa (IAE) e Índice de Movimentação 
Bancária (IMB). 
 Com relação aos últimos dados disponíveis do 
IAEM para o ano de 2018 (janeiro e fevereiro) verificou-
se que todos os subíndices apresentaram variações. No 
que diz respeito à arrecadação municipal, observa-
se grande estabilidade no período analisado. Sendo 
que, nesses dois meses, constata-se pequena perda da 
arrecadação de ICMS no setor agropecuário.
 Já no que tange à abertura externa o que se 
observou foi uma queda, a qual pode ser explicada pela 
diminuição das importações de produtos agropecuário 
em 77,66% de janeiro a fevereiro/2018.
 No que cerne à movimentação de empregos, 
o observado é uma forte queda no bimestre estudado. 
Tal movimentação pode ser explicada pela perda de 
322 postos de emprego no setor manufatureiro do 
município.
 A atividade bancária no município também 
apresentou queda, a qual, por sua vez, é explicada, em 
parte, pela redução em 40,17% dos depósitos bancários 
em Juiz de Fora.
 Os modelos de previsão captaram o 
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comportamento histórico dos dados das principais 
variáveis de cada subíndice, a saber: arrecadação de 
ICMS do setor manufatureiro (Gráfico 2), operações de 
crédito (Gráfico 3), importação de produtos minerais 
(Gráfico 4) e saldo de empregos no setor de serviços 
(Gráfico 5).
 Ao analisar o primeiro bimestre de 2018 
(janeiro e fevereiro/2018) para as principais variáveis 
de cada subíndice e compará-lo ao mesmo período 
em 2019 (janeiro e fevereiro/2019), espera-se que 
haja ganhos para a arrecadação de ICMS do setor 
manufatureiro (5,07%), para as operações de crédito no 
município (0,20%) e para as importações de produtos 
minerais (24,79%). Já para o saldo de empregos do 
setor de serviços, a expectativa é de sejam perdidas 
230 vagas de emprego, uma vez que, nos dois primeiros 
meses de 2018, foram contratadas 126 pessoas a mais 
do que demitidas e, é esperado que em 2019, para o 
mesmo período, ocorra a criação de 104 novas vagas de 
emprego. 
 Vale destacar que o IAEM é um trabalho 
desenvolvido pela CMC, um projeto de extensão da 
Faculdade de Economia da Universidade Federal de 
Juiz de Fora. Mensalmente os dados sobre a atividade 
econômica dos 853 municípios mineiros são divulgados 
pelo Boletim de Economia Regional. A metodologia 
adotada e os demais resultados podem ser encontrados 
no endereço eletrônico da CMC.
 Ressaltamos ainda que, devido a 
indisponibilidade dos dados de ICMS, os quais não são 
disponibilizados pela Secretaria da Fazenda de Minas 
Gerais desde março/2018, a divulgação do IAEM está 
paralisada. A equipe de edição e elaboração do IAEM 
está trabalhando para chegar a uma solução que 
normalize a divulgação mensal do indicador.
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Câmbio e Ibovespa
 Depois de um primeiro trimestre animado, o 
investidor mudou de humor no segundo trimestre do 
ano. O período foi marcado pela intensificação das 
tensões comerciais entre Estados Unidos e China, o 
que acaba por levar o investidor a alocar seus recursos 
em ativos com maior segurança, com uma saída de 
recursos estrangeiros no montante de 10 bilhões de 
reais nos primeiros seis meses do ano. Tal movimento 
fez o dólar valorizar 17% e o Ibovespa cair 14% no 
período. Não pode ser deixado de lado também o 
efeito da aproximação das eleições presidenciais, que 
certamente configura-se como a mais incerta desde a 
redemocratização

Ações 
 Mesmo com o cenário econômico regado a 
incertezas, das empresas que compõem o índice Small 
Cap, a SLC Agrícola (SLCE3) se destacou com o melhor 
desempenho no segundo trimestre de 2018, obtendo 
valorização de 47,5%. Alinhado ao aumento do dólar, 
os resultados da empresa foram significativamente 
positivos por sua atividade girar em torno da 
exportação de commodities agrícolas. Ademais, é 
importante ressaltar a confiança do investidor no ativo. 
Os resultados do 1T2018 foram animadores. A empresa 
anunciou um lucro líquido 101,64% superior ao lucro 
líquido apurado no mesmo período do ano anterior. 
 Em contrapartida, a Gol Linhas Aéreas (GOLL4), 
uma das maiores empresas de aviação que atuam no 
Brasil, apresentou uma desvalorização de 51,19%. Tal 
queda pode ser explicada por uma combinação de 
fatores. O primeiro deles vem do ótimo desempenho do 
ativo no primeiro trimestre do ano, o que ocasionou um 
ajuste natural nos preços. Somado a isso, no segundo 
trimestre, as empresas que compõem o índice Small 
Cap e Ibovespa estavam em plena tendência de queda, 
acentuando, assim, as incertezas dos investidores. Essas 
circunstâncias foram as principais responsáveis pela 
significativa queda nos papéis da Gol.

Renda fixa
 A inflação acumulada em 2018 já atinge a 
marca de 2,51%, apresentando considerável alta de 
85% em relação ao primeiro trimestre do ano. Como 
consequência, os títulos atrelados ao IPCA apresentam 
rentabilidades um pouco mais atrativas, pagando 
inflação do vencimento mais o prometido na ponta pré-
fixada, que oferece em média 5,5%. Entretanto, mesmo 
neste cenário, os papéis prefixados disponíveis para 
compra seguem oferecendo os melhores retornos, que 
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podem chegar a até 11,91% (NTN-F 2029).
 Como a meta da taxa Selic no período segue 
abaixo de 8% a.a., a aplicação na poupança rende 
apenas 70% da mesma, e segue como um investimento 
de baixa rentabilidade. No segundo trimestre deste ano 
a aplicação acumulou apenas 0,74%.
 O índice CDI manteve-se durante todo o período 
a uma taxa de 6,39% a.a., o que se consideramos uma 
aplicação em um CBD indexado pelo CDI em 100%, 
auferiu ganho acumulado de 1,56%. O investimento 
em um título que pague 100% mostrou-se mais 
vantajoso que a poupança no trimestre. Considerando 
uma aplicação de R$ 1.000 reais neste período, para 
a poupança teríamos R$ 7,40 de rendimento, já para 
o CDB teríamos R$ 12,09 de rendimento líquido (já 
descontado o imposto de renda). 

Fundos de Investimento Imobiliário:
 Com a retomada da economia, mesmo que 
ainda lenta, a situação financeira das empresas tende 
a melhorar, o que faz com que elas tenham que alugar 
espaços maiores e que mais empresas surjam, assim 
diminuindo a vacância dos imóveis, e podendo haver 
uma maior pressão para que os preços dos aluguéis 
sejam reajustados a valores maiores. Porém, com a 
tendência de que a taxa de juros volte a subir, já que 
o Banco Central a manteve no patamar de 6,5% nas 
últimas duas reuniões, o IFIX tende a cair, já que ele 
possui uma correlação negativa com a taxa de juros, 
refletindo na queda de 9,72% que foi observada no 2º 
trimestre de 2018, terminando no patamar de 2.125,22 
pontos.



Uma publicação

CMC
Conjuntura e Mercados 

Consultoria


