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DESTAQUES 
 
O mês abril/16 foi marcado pelos desdobramentos no âmbito político com a evolução do processo de 

impeachment da Presidente Dilma. No início do Abril, ainda sem conseguir avaliar se o 

prosseguimento do processo de impeachment passaria na Câmara, se a chapa Dilma/Temer seria 

cassada pelo TSE ou até mesmo se haveria eleições gerais em outubro, o mercado de juros começou 

o mês de forma conservadora e foi retirando prêmio à medida em que os desdobramentos sobre o 

impeachment passaram a ter sinais mais claros e que a provável mudança de governo estaria a 

caminho. 

 

Com a aceitação do prosseguimento do processo de impeachment pela Câmara dos Deputados e 

posteriormente o início do processo no Senado Nacional brasileiro , os agentes econômicos passaram 

a aumentar as apostas otimistas em mercados locais. A curva de juros iniciou o mês pressionada na 

medida em que o Governo articulava para impedir que o processo avançasse na Câmara, mas a 

expectativa em torno da aprovação do parecer favorável ao impeachment de Dilma Rousseff na 

comissão especial da Câmara, acabou por confirmar um menor prêmio de risco nos ativos brasileiros. 

 

Devido ao avanço do processo de impeachment somado a um ambiente internacional propicio a 

alocação em risco, algumas empresas intensificaram a desmontagem em suas operações de hedge 

em dólar. Esse forte fluxo vendedor, incrementado por players do mercado cambial que também 

reduziram de forma expressiva suas apostas contra o real, permitiram ao BC a intervir no mercado 

comprando dólares (através de operações de swaps reversos) reduzindo, assim, o estoque de U$ 110 

bi ofertado ao longo dos últimos anos de swap cambial em aproximadamente 30%. A instituição 

comprou o equivalente a cerca de US$ 33 bilhões ao longo do mês. 

 

O Banco Central do Brasil, em sua reunião do COPOM, manteve novamente inalterada a Selic e, dessa 

vez, de forma unânime. O texto sugere que o corte de juros pode não ocorrer no curto prazo, mas 

tem a possibilidade de acontecer ao longos dos próximos meses. No comunicado, ao mesmo tempo 

em que reconheceu "os avanços na política de combate à inflação, em especial a contenção dos 

efeitos de segunda ordem dos ajustes de preços relativos", o BC considerou "que o nível elevado da 

inflação em doze meses e as expectativas de inflação distantes dos objetivos do regime de metas não 

oferecem espaço para flexibilização da política monetária". 

 

Curva de Juros 
 
Ao longo do mês, a curva de juros nominal não sustentou a alta percebida no início do mês e acabou 

retirando o prêmio diante de um cenário mais benigno e com apostas na mudança da equipe 

econômica. A curva curta, com base no vértice jan/18 cedeu 100 bps enquanto a curva longa (jan/21) 

cedeu 150 bps. 

 

 

 



 

                 

 

 

 

 

 

CENÁRIO MACRO – Internacional  
 

Nos EUA, FED reduz preocupação com cenário internacional mas mantém cautela com 
atividade e inflação.. 
 
A recente estabilidade dos preços das commodities, redução das incertezas sobre crescimento global, 

afrouxamento das condições financeiras e melhora dos indicadores americanos, levou o FED a alterar 

sua comunicação. Após decidir manter a taxa de juros estável no intervalo entre 0,25% e 0,50%, o 

FED exclui do seu comunicado o trecho que se referia aos "desdobramentos econômicos e financeiros 

globais continuarem a impor riscos". Apesar de a retirada da frase indicar que a maior estabilidade 

nos mercados e a evolução nas condições financeiras nos EUA melhoraram a percepção de risco dos 

membros, o comunicado adotou um tom neutro sinalizando que o próximo aumento da taxa de juros 

é dependente dos dados econômicos. O comunicado ressaltou a desaceleração na atividade 

econômica, em particular a moderação nos gastos de consumo das famílias, apesar da renda em alta 

e confiança em elevado patamar. Além disso, o FED ressaltou que a inflação está abaixo do seu 

objetivo e que os membros não entendem que recente alta da inflação indica uma aceleração dos 

índices de preços nos próximos meses. 

 

Em termos de indicadores econômicos, o fraco PIB no primeiro trimestre corrobora as preocupações 

do FED. No período, a economia do EUA cresceu somente 0,5% em relação ao trimestre anterior. O 

resultado ficou l abaixo da mediana das expectativas do mercado, de alta de 0,7% e é inferior ao 

avanço de 1,4% observado no quarto trimestre de 2015. 

 

Na Zona do Euro, PIB surpreende positivamente no primeiro trimestre, porém deflação 
impede ECB de alterar discurso. 
 
Pelo lado da atividade, o PIB da Zona do Euro cresceu 0,6% no primeiro trimestre do ano após 

crescimento de 0,3% no quarto trimestre de 2015. O resultado ficou acima das expectativas, que 

apontavam avanço de 0,4%. Adicionalmente, os principais indicadores do segundo trimestre também 

foram positivos e sugerem aceleração do crescimento no segundo trimestre. O PMI manufatura da 

região, por exemplo, subiu de 51,6 para 51,7 entre março e abril. O resultado ficou acima das 

expectativas de 51,5. Se pelo lado da atividade os últimos números trazem tranqüilidade para o ECB, 

no que se refere à inflação, os indicadores de abril aumentaram as preocupações da autoridade 

monetária. Em abril, a inflação da região recuou 0,2% na comparação anual após ficar estável em 

março. Assim, diante dos riscos para a inflação da região, o ECB mantém o discurso de que novos 

estímulos não estão completamente descartados nos próximos meses. 

 

Na China, os números do primeiro trimestre indicam que o risco de uma desaceleração 
abrupta da economia diminuiu significativamente. 
 
Conforme o esperado, o PIB do primeiro trimestre da China mostrou desaceleração. Após 

crescimento de 6,8% na comparação anual no quarto trimestre, o PIB apresentou crescimento de 



 

                 

 

 

 

 

 

6,7% no primeiro trimestre. A notícia positiva, no entanto, ficou por conta dos números de atividade 

de março que indicaram que todas as medidas de estímulo que o governo adotou já tiveram impacto 

positivo na economia. Em março, a produção industrial avançou 6,8% na comparação anual, após alta 

de somente 5,4% no primeiro bimestre. O resultado superou a expectativa de um avanço de 5,9%. As 

vendas no varejo também surpreenderam positivamente e apresentaram elevação de 10,5% na 

comparação anual em março, ante expectativa de alta de 10,4% e após ganho de 10,2% no primeiro 

bimestre.  

 

Assim, além de os indicadores econômicos de março sugerirem que as medidas de estímulos 

propostas pelo governo já tiveram efeito positivo na economia, eles são suficientes para indicar que o 

crescimento da economia chinesa deve estabilizar no segundo trimestre. O PMI oficial de abril 

confirma esta expectativa. Após marcar 50,2 em março, o PMI recuou para 50,2 em abril e ficou 

abaixo do esperado (50,3). Apesar da desaceleração mensal, o PMI permanece no terreno 

expansionista e é superior à média do PMI observada no primeiro trimestre do ano (49,5). 

 

 

CENÁRIO MACRO – Doméstico  
 

Atividade:  
 

De acordo com o IBGE, a produção industrial avançou 1,4% em março, após contração de 2,7% em 

fevereiro. Com este resultado, a produção industrial recuou 2,3% no primeiro trimestre do ano. No 

quarto trimestre de 2015 a produção industrial cedeu 4,3%. Na comparação anual, a indústria 

apresentou queda de 11,4% em março de 2016, a 25ª taxa negativa consecutiva nesse tipo de 

comparação e queda mais intensa do que a observada em março (-9,8%). Assim, no índice acumulado 

para os três primeiros meses de 2016, o setor industrial assinalou redução de 11,7%. 

 

Pelo lado do emprego, o Caged apontou destruição de 118,8k vagas em março. Com ajuste sazonal, 

observou-se destruição de 132k vagas, resultado melhor do que o observado em fevereiro (-171,7k). 

Assim, a média dos últimos três meses passou de -154,1k em fevereiro para -144,6k em março. 

 

Inflação: 
 
O IPCA-15 de abril apresentou variação de 0,51%, resultado ligeiramente acima das expectativas 

(0,47%) e do observado em março (0,46%). Com este resultado, o IPCA-15 em 12 meses desacelerou 

para 9,34% após marcar 9,95% em março. Por categoria de uso, com o recuo de energia elétrica, os 

preços administrados subiram somente 0,16% em abril. Na comparação anual, a categoria cedeu para 

10,81% após avanço de 13,01% em março. 

 

 

 

 



 

                 

 

 

 

 

 

Fiscal: 
 
De acordo com o Tesouro Nacional, o saldo primário do Governo Central registrou déficit de R$ 7,9 

bilhões em março. Com este resultado, nos últimos 12 meses, o déficit do Governo Central alcançou 

R$ 137,5 bilhões, ou -2,3% do PIB, comparativamente ao déficit de R$ 128,0 bilhões ou -2,2% do PIB 

em fevereiro. 

No que tange ao Governo Consolidado, com o déficit de R$ 893 milhões dos governos regionais no 

mês, o déficit do Governo Consolidado foi de R$ 10,6 bilhões. Nos últimos 12 meses, o déficit do 

governo consolidado aumentou para R$ 136,0 bilhões, ou 2,3% do PIB, de déficit de R$ 125,1 bilhões, 

ou 2,1% do PIB em fevereiro. 

 

Setor Externo: 
 
O déficit em transações correntes atingiu US$ 855 milhões em março, mostrando relevante melhora 

em relação ao déficit observado no mês mesmo do ano anterior (US$ 5,8 bilhões). Assim, o déficit 

acumulado em 12 meses passou de US$ 46,3 bilhões (2,7% do PIB) em fevereiro para déficit de US$ 

41,4 bilhões (ou 2,4% do PIB) em março. 

– Pelo lado do financiamento, os investimentos diretos no país somaram US$ 5,6 bilhões em março. 

Com este resultado o IDP em 12 meses apresenta entrada líquida de US$ 78,9 bilhões ou 4,6% do PIB, 

financiando, portanto, completamente o déficit em transações correntes. 

 

Política monetária: 
 
Conforme o esperado, o Banco Central manteve a taxa Selic estável em 14,25%. No entanto, ao 

contrário das últimas três reuniões, a decisão foi unânime. Adicionalmente, o comunicado após a 

decisão também sofreu alterações. Apesar de o Banco Central reconhecer avanços na política de 

combate à inflação, o Banco Central considerou que o nível elevado da inflação em doze meses e as 

expectativas de inflação distantes dos objetivos do regime de metas não oferecem espaço para 

flexibilização da política monetária. O comunicado indica que não há espaço para redução da taxa de 

juros na próxima reunião. 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Claritas Administração de Recursos Ltda.* 

 
*Relatório elaborado por Marcela Heilbuth Pereira Rocha, economista da Claritas Investimentos. 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.  


