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DESTAQUES 
 

O cenário doméstico ainda segue favorável à queda da Selic. O câmbio segue 
“comportado” e a inflação novamente em declínio. A atividade começa a mostrar sinais 
de recuperação. O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) reduziu a taxa 
Selic em 100 bps, para 11,25%, em linha com as expectativas. A ata da reunião revelou 
que o comitê chegou a considerar um movimento mais agressivo, mas optou pela 
flexibilização "moderada", dada a incerteza em torno do cenário. O Copom ressaltou que 
o ritmo de flexibilização monetária dependerá da extensão do ciclo pretendido e do grau 
de sua antecipação, dependendo do comportamento da atividade econômica, de fatores 
de risco mencionados pelo Copom e das projeções de inflação. Embora considere que o 
ritmo atual é adequado, o comitê expressa que diante da atual conjuntura econômica, se 
faz necessário monitorar a evolução dos determinantes do grau de antecipação do ciclo.  
 

O IPCA-15 de março apresentou variação de 0,21%, resultado abaixo da nossa projeção 
(0,31%), e também abaixo da mediana das expectativas (0,27%). A composição da inflação 
voltou a recuar e segue refletindo desaceleração nos diversos componentes. As projeções 
de IPCA no relatório Focus para 2017 recuaram de 4,10% para 4,03% e para 2018 
recuaram de 4,50% para 4,30%. As expectativas de inflação para os anos 2018, 2019, 2020 
e 2021 já se encontram abaixo da meta do Banco Central (4,50%), o que deverá 
possibilitar a redução da meta de inflação pelo CMN em junho. As projeções de PIB para 
2017 recuaram ligeiramente e agora indicam um crescimento de apenas 0,46%, sendo 
que para 2018 indicam um crescimento de 2,50%. O Ministério do Trabalho divulgou que 
houve fechamento líquido de 35,6k vagas no mercado formal em março. Em fevereiro, o 
Caged teve saldo positivo de 35,6k vagas. O resultado de março ficou bem abaixo da 
mediana das expectativas (5,0k), no entanto, o resultado ainda é melhor do que o saldo 
negativo de março de 2016 (-118,8k), a taxa de desemprego nacional seguiu essa 
tendência, atingindo 13,7% em março.  
 

Do lado fiscal, o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia (PPS), 
apresentou seu parecer na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, com 
modificações que “diluíram” a proposta inicial enviada pelo governo. Com as alterações, a 
redução da idade mínima de aposentadoria para mulheres passou de 65 anos para 62 
anos. Também foi apresentada uma nova regra de transição: um pedágio de 30% sobre o 
tempo de contribuição restante, idade mínima de 53 anos para mulheres e 55 anos para 
homens, aumentando gradualmente até atingir 65 anos (homens) e 62 anos (mulheres). A 
proposta deve ser votada na Comissão Especial da Câmara já no início do mês, seguindo 
para votação em plenário da Câmara dos Deputados até o final de maio. A reforma 
trabalhista que torna mais flexíveis as condições do mercado de trabalho, foi aprovada no 
plenário da Câmara dos Deputados com 296 votos a favor e 177 votos contra, e agora 
segue para o Senado Federal. 

 
 
 



 

                            

 
 
 
 A Câmara também aprovou, com 301 votos a favor e 127 contra, o texto base do projeto 
de renegociação das dívidas dos estados, suspendendo por 3 anos o pagamento das 
dívidas dos estados com a União, e em contrapartida, os estados deverão fazer um ajuste 
estrutural em suas contas fiscais. 
 

Curva de Juros 
 

Os juros domésticos registraram novas mínimas. As apostas em um corte mais agressivo 
da Selic pelo Banco Central se intensificaram e as expectativas para o segundo semestre 
do ano já embutem taxas de apenas 1 dígito. O juro com vencimento em 1 ano iniciou o 
mês em 9,72% e registrou uma queda de 39 bps encerrando o mês em 9,33%. Já a parte 
longa da curva reagiu negativamente ao momento político instável diante da aprovação 
das novas regras da previdência, o que acabou “desidratando” a proposta inicial 
apresentada pelo Governo e gerando desconfiança em relação à sua implementação, 
embora, consensualmente, os investidores ainda ponderem a importância da aprovação 
em si como forma de dar sustentação à política fiscal no longo prazo. O juro futuro para 5 
anos interrompeu o comportamento percebido nos meses anteriores e apresentou uma 
ligeira alta, encerrando o mês em 10,06%, com alta de 13 bps. Na parte longa da curva, o 
juro futuro com vencimento superior a 10 anos também acompanhou esse movimento e 
encerrou o mês em 10,57%, com alta de 28 bps. 
 

Os juros reais se mostraram estáveis ao longo do mês de março e encerraram o mês 
registrando uma ligeira abertura. Em toda curva, ainda segue um cenário inflacionário em 
torno da meta. Na parte curta da curva, observada pelo vértice 2021, o cupom real se 
manteve praticamente estável, e encerrou o mês em 5,22%, o que resultou em uma 
inflação implícita em torno de 4,53%, nível ligeiramente acima do observado no final do 
mês anterior (4,45%). Na parte longa, o movimento foi um pouco mais intenso, o juro real 
fechou em 5,27%, acima dos 5,14% registrados no mês anterior, culminando em uma 
inflação implícita em 5,08%, acima dos 4,95% registrados anteriormente. 
 

CENÁRIO MACRO – Internacional 
 

Nos EUA, Trump anuncia reforma tributária e FED mantém taxa de juros inalterada.  
  

O PIB do primeiro trimestre frustrou e cresceu somente 0,7%. Esse desempenho ficou 
abaixo do esperado (1,0%) e é inferior ao crescimento de 2,1% observado no quarto 
trimestre de 2016. A desaceleração do crescimento foi explicada pela menor contribuição 
dos estoques e, principalmente, pelo consumo. Além de o PIB decepcionar, o recuo do 
índice ISM de manufatura em abril (de 57,2 para 54,8) sinaliza que o segundo trimestre 
também inicia com arrefecimento da atividade nos EUA.  
 

Ainda mais importante para as perspectivas de crescimento nos EUA, a reforma tributária 
prometida por Trump deve enfrentar resistência no Congresso americano e demorar mais 
do que o esperado para ser aprovada. Sem conseguir detalhar como seria o impacto fiscal  



 

                            

 
 
 
das medidas sem elevar significativamente o déficit americano, Trump precisará do apoio 
dos democratas para a aprovação do pacote. Como a oposição à Trump não tolerará  
aprovar uma reforma tributária sem propostas para aumentar a arrecadação, Trump 
deverá ter que ceder em seu plano inicial ou demorar ainda mais para conseguir apoio na 
aprovação. 
 

No campo da política monetária, como o FED não trabalha ainda em seu cenário central 
com os efeitos da política fiscal prometida por Trump, uma possível alteração 
da proposta ou um adiamento da aprovação, não interferem os planos do FED. Em relação 
ao fraco crescimento do primeiro trimestre, o FED preferiu dar pouca importância à 
desaceleração e afirmou que o arrefecimento deve-se a fatores transitórios. Assim, o FED 
optou por manter inalterada a taxa de juros na reunião de maio e, com poucas alterações 
em seu comunicado, o FED mantém possibilidade de um aumento da taxa de juros na 
reunião de junho. 
  

Na Zona do Euro, Macron e Le Pen disputarão segundo turno da eleição e ECB 
sinaliza maior confiança com cenário para crescimento.  
 

O ECB decidiu manter novamente inalteradas as taxas de juros e não anunciou mudanças 
em seu programa de estímulo. O ECB reconhece a melhora da atividade, mas continua 
afirmando que as pressões inflacionárias subjacentes permanecem fracas e que os riscos 
para a economia ainda estão inclinados para o lado negativo. No entanto, com o bom 
desempenho da atividade da Zona do Euro no primeiro trimestre e a melhora gradual do 
mercado de trabalho, espera-se que o ECB admita nas próximas reuniões que os riscos 
para o crescimento estão equilibrados. No primeiro trimestre do ano, o PIB da região 
cresceu 0,5%, resultado em linha com as expectativas e igual ao observado no quarto 
trimestre de 2017. Para o segundo trimestre, o avanço do índice PMI de manufatura de 
abril sinaliza aceleração do crescimento da região.  
 

No campo político, o candidato centrista Emmanuel Macron e a candidata de extrema 
direita, Marine Le Pen, foram os mais votados no primeiro turno da eleição na França. 
Enquanto Macron teve 24,0% dos votos, Le Pen obteve apoio de 21,3% do eleitorado, 
percentuais próximos daqueles previstos pelas pesquisas de opinião. As pesquisas para o 
segundo turno apontam vantagem de cerca de 20 p.p. para Macron. 
 

Na China, PIB surpreende positivamente no primeiro trimestre. 
  

Apesar da política monetária mais restritiva no começo de 2017, o forte investimento em 
infraestrutura e o bom desempenho do mercado imobiliário levaram a um crescimento 
acima do esperado do PIB do primeiro trimestre. A economia chinesa cresceu 6,9% nos 
primeiros três meses do ano, após mostrar crescimento de 6,8% no último trimestre de 
2016. O resultado ficou acima das expectativas (6,8%). O bom resultado do PIB da China 
no primeiro trimestre indica que o governo não deve enfrentar riscos para cumprir a meta 
de crescimento de 6,5% em 2017 e o PBoC, pode manter a política monetária   
 



 

                            

 
 
 
relativamente mais apertada para reduzir a alavancagem financeira, conter os riscos de 
bolhas financeiras e gerenciar o crescimento do crédito. De todo mudo, com a política 
monetária mais apertada e perda de força dos fatores responsáveis pelo crescimento no 
primeiro trimestre, ainda se espera desaceleração do crescimento chinês nos próximos 
trimestres. O recuo do PMI de abril (51,2 de 51,8) já indica arrefecimento do PIB no 
segundo trimestre.  
 

CENÁRIO MACRO – Doméstico 
 

Atividade: 
 

De acordo com o IBGE, a produção industrial recuou 1,8% em março, após apresentar 
estabilidade em fevereiro. O resultado ficou bem abaixo das expectativas (-1,0%). Na 
comparação anual, a indústria mostrou alta de 1,1%, após recuar 0,7% em fevereiro.  
 

O resultado bem mais fraco do que o esperado da produção industrial em março não 
altera a perspectiva de crescimento de 0,9% do PIB no primeiro trimestre. Além de a 
produção industrial ainda encerrar o primeiro trimestre do ano com crescimento, a 
agropecuária terá contribuição relevante para o PIB e os setores de serviços e comércio 
devem ser beneficiados pela revisão metodológica divulgada pelo IBGE para estes índices. 
 

Pelo lado do emprego, a taxa de desemprego subiu para 1372% em março, após marcar 
13,2% em fevereiro. Com ajuste sazonal, a taxa de desemprego passou de 13,1% para 
13,3% entre fevereiro e março. 
 

Inflação: 
 

O IPCA-15 de abril apresentou variação de 0,21%, resultado bem abaixo das expectativas 
(0,27%). Esta é a menor taxa para um mês de abril desde 2006. No acumulado dos últimos 
12 meses, o IPCA-15 desacelerou para 4,41%, após marcar 4,73% em março. Em abril, por 
categoria de uso, os Serviços aceleraram para 0,44% após variação de 0,25% em março. 
Na comparação anual, a categoria de uso Serviços acelerou para de 6,18% após 
mostrarem alta de 6,04% em março. 
 

Fiscal: 
 

O saldo primário do Governo Central registrou déficit de R$ 26,3 bilhões em fevereiro, o 
pior resultado primário para o mês da série histórica. Com este resultado, o déficit 
alcançou R$ 151,3 bilhões, ou 2,4% do PIB, após marcar R$ 150,1 bilhões, ou 2,4% do PIB, 
em janeiro. 
 

No que tange ao Governo Consolidado, com o superávit de R$ 5,3 bilhões dos governos 
regionais no mês, o déficit do Governo Consolidado foi de R$ 23,5 bilhões em fevereiro. 
Com este resultado, no acumulado dos últimos 12 meses, o déficit do governo  
 



 

                            

 
 
 
consolidado passou de R$ 147,0 bilhões em janeiro, para déficit de R$ 147,4 bilhões em 
fevereiro. Como proporção do PIB, o déficit permaneceu em 2,3%. 
 

Setor Externo: 
 

O saldo em transações correntes atingiu superávit de US$ 1,4 bilhão em março, resultado 
melhor do que o observado em março de 2016 (déficit de US$ 864 milhões). Assim, o 
déficit acumulado nos últimos 12 meses passou de US$ 22,8 bilhões em fevereiro para 
US$ 20,6 bilhões em março. Como proporção do PIB, o déficit recuou para 1,1% em 
março, depois de marcar 1,2% em fevereiro. 
 

Pelo lado do financiamento, os investimentos diretos no país somaram US$ 7,1 bilhões 
em março. Assim, em 12 meses, o IDP acelerou de US$ 85,4 bilhões em fevereiro para US$ 
85,9 bilhões em março. Como proporção do PIB o IDP permaneceu em 4,6% em março. 
 

Política monetária: 
 

Conforme o esperado, o Banco Central intensificou o ritmo de flexibilização monetária e 
reduziu a taxa Selic para 11,25% a.a. O Banco Central afirmou que considerou adequado 
acelerar moderadamente o ritmo de corte da taxa Selic na reunião de abril. No entanto, a 
ata da decisão mostrou que o Banco Central discutiu a possibilidade de adotar um ritmo 
de corte dos juros ainda maior nos seus próximos encontros. A ata indicou que, para 
alguns membros do Copom, a evolução da conjuntura econômica já justificaria um corte 
maior dos juros na reunião, porém, o atual contexto econômico pede um monitoramento 
dos eventos que determinam o grau de antecipação do ciclo de afrouxamento monetário. 
Assim, o Copom indica que, apesar de julgar o corte de 100 bps como um ritmo 
adequado, o comitê está disposto a intensificar novamente o ritmo de flexibilização 
monetária se a atividade frustrar e as reformas fiscais avançarem no Congresso. 
 

 
Fonte: Claritas Administração de Recursos Ltda.* 
 

*Relatório elaborado pela Claritas Investimentos, Gestora dos fundos Unimed RV15 FI Multimercado e Unimed RV20 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.  


