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Tema Econômico  

Em agosto, a instabilidade financeira na Turquia e na Argentina voltou a contagiar a percepção de risco em relação 

aos países emergentes em geral. O risco-Brasil atingiu o maior nível desde o final de 2016 – cerca 300 pontos-base 

sobre a Treasury – e o dólar ultrapassou a marca nominal de R$ 4,20. As incertezas geradas pela “guerra comercial” 

entre Estados Unidos e China e o processo eleitoral no Brasil também trouxeram oscilações aos mercados de renda 

fixa, ações e moedas. Ainda que os vários indicadores que mensuram graus de vulnerabilidade externa diferenciem 

positivamente a situação do Brasil em comparação aos demais países emergentes mencionados anteriormente, 

alguma contaminação impacta os ativos financeiros neste momento.   

Diante da alocação estratégica de longo prazo e do balanço de riscos, temos as seguintes recomendações: 

- Continuamos com perspectivas neutras para todas as classes de ativos. Por ordem de preferência, visando uma 

adequação à carteira recomendada e um posicionamento tático mais defensivo, apontamos ativos com menor 

duração e/ou volatilidade histórica. Consideramos o balanço de riscos no horizonte de um mês. 

- Dentre as opções de investimento na renda fixa, destacamos Juros Pós-Fixados e Juros Prefixados. Isso porque 

uma alta da taxa Selic nos próximos meses ainda nos parece pouco provável em comparação à precificação vigente 

na taxa de juros futuros de mercado. A maior duração dos ativos atrelados à inflação e o melhor desempenho 

relativo recente dos mesmos nos levaram a deslocá-los da ordem de preferência.  

- Apesar da sustentação das previsões de lucros das companhias brasileiras, taticamente, passamos a preferir os 

investimentos em renda fixa. Por fim, ressaltamos a importância das Ações Internacionais para a diversificação 

dos investimentos. 

  

Tendências: 

 Juros Prefixados – Oscilação 

As taxas de juros de mercado podem continuar oscilando devido às dúvidas sobre o comportamento do dólar e as 

potenciais pressões sobre a inflação.  

Inflação e Juros Reais – Oscilação 

A projeção de resultados baixos para o IPCA no curto prazo reduz a atratividade das NTN-Bs. 

Dólar – Oscilação 

O desconforto com a saúde financeira de algumas economias emergentes e a proximidade da data das eleições no 

Brasil trazem oscilações. Novas atuações do Banco Central do Brasil, através da oferta extra de swaps cambiais, não 

estão descartadas em caso de maior volatilidade. 

Ações Nacionais – Oscilação 

03/setembro/2018 



As incertezas externas e internas inibem uma recuperação duradoura do mercado em relação aos baixos níveis 

registrados em maio e junho. 

 

 

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 

20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, 

todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 

0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. 


