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DESTAQUES 
 
O mês de fevereiro/16 foi “risk on”. No plano internacional, o cenário mais consensual revela que o 

quadro macroeconômico global se tornou mais complexo e, consequentemente, menos previsível. 

Nos EUA, a previsão de que o crescimento norte-americano viesse a tracionar a economia global 

passou a ser questionada pela combinação de dólar forte com as demandas global e doméstica mais 

fracas do que o esperado, além da queda significativa dos investimentos no setor de petróleo. Com 

isso, se dissiparam as apostas num ciclo de alta de juros por lá, ou ao menos um ciclo menor do que o 

esperado inicialmente. 

 

Na China o Banco Central enfatizou suas operações no mercado aberto diariamente, como parte de 

uma estratégia para atender a demanda por liquidez e conter saídas de capital. No Japão o Banco 

Central incrementou a taxa negativa e na Zona do Euro expectativas de mais afrouxamento 

monetário. Todos os Bancos Centrais demonstram a preocupação em expandir a base monetária e 

tentar suavizar, ou até mesmo tentar reverter o cenário de baixo crescimento global. 

 

No Brasil, o destaque no mês foi o já esperado rebaixamento pela agência de rating Moody’s, porém 

de forma mais intensa. O país perdeu duas notas em sua nota de crédito, ficando com outlook 

negativo. Em contraponto à péssima notícia do rebaixamento, a divulgação da bandeira verde para o 

setor elétrico antecipa um movimento esperado mais para meados de 2016 e diminui a pressão sobre 

o IPCA no ano, além de declarações do Presidente do BC, Alexandre Tombini de que a inflação nesse 

semestre deverá ficar 200 bps abaixo do que no mesmo período do ano passado. O tom político 

também tem ajudado no sentimento de retirar prêmio de risco da curva de juros com o desenrolar da 

operação Lava Jato e Zelotes, com novas denúncias e delatores e investigações que se aproximam 

ainda mais do ex-presidente Lula e das campanhas presidenciais da Presidente Dilma de 2010 e 2014. 

 

 

Curvas de Juros  
 

Juros Nominais 

Diante de um cenário mais benigno no exterior e com expectativas inflacionárias em queda, o 

mercado de juros devolveu todo o ciclo de alta da Selic que embutia nos DIs. O resultado desse 

movimento se traduziu em queda das expectativas inflacionárias que rondavam as máximas 

percebidas nos últimos meses. 

 

Juros Reais 
Com um discurso mais otimista do BC em relação às expectativas inflacionárias, as taxas reais 

mantiveram certa estabilidade e os juros nominais cederam fortemente se traduzindo em queda das 

inflações implícitas na curva.  

 

 

 



 

                 

 
 
 
 
CENÁRIO MACRO – Internacional  
 

Nos EUA, FED indica postergação de novas elevações da taxa de juros. 
 
Após um início de ano com dados fracos de atividade, os últimos números de investimento, consumo 

e produção industrial mostraram que a economia dos EUA ainda caminha para crescer cerca de 2,0% 

em 2016. De fato, além de os números de janeiro ficarem acima do esperado, a revisão do PIB do 

quarto trimestre indicou que a economia terminou o ano passado em ritmo melhor do que o 

esperado. A revisão do PIB apontou alta de 1,0% no quarto trimestre, acima dos 0,4% registrados na 

segunda leitura preliminar. Pelo lado do mercado de trabalho, os números de criação de vagas 

reforçam que o crescimento da economia segue sólido. Em fevereiro, foram criadas 242 mil vagas e a 

taxa de desemprego permaneceu em 4,9%. 

 

Apesar de o crescimento e o emprego nos EUA seguirem sólidos, as incertezas no cenário 

internacional devem levar o FED a postergar novas elevações da taxa de juros. Na ata da última 

reunião, o Banco Central norte americano aumentou a preocupação em relação ao cenário 

internacional indicando que as condições da economia mundial devem ser monitoradas com atenção. 

Em discurso no Congresso norte-americano, Yellen repetiu a preocupação com a economia mundial e 

seus possíveis impactos sobre o crescimento dos EUA, destacando que as incertezas relacionadas à 

China têm elevado a volatilidade dos mercados financeiros e mostrando preocupação com a 

apreciação do dólar. 

 

Na Zona do Euro, retorno da deflação e indicadores fracos aumentam a pressão por mais 
medidas de estímulo por parte do Banco Central europeu. 
 
Em relação à inflação, a prévia de fevereiro indicou queda de 0,2% na comparação anual, a primeira 

deflação desde setembro do ano passado. Além do retorno à deflação, a desaceleração do núcleo da 

inflação também preocupa, uma vez que mostra que a pressão baixista dos preços não ficou 

concentrada somente nos voláteis preços de energia. O núcleo da inflação saiu de alta 0,9% em 

janeiro, para avanço de 0,7% em fevereiro. Pelo lado da atividade, o índice PMI composto de 

fevereiro recuou para 53,0 após atingir 53,6 em janeiro (53,6). Apesar de o índice ainda permanecer 

acima de 50, a desaceleração mais intensa do que o esperado indica que o PIB do primeiro trimestre 

deve crescer menos do que a variação de 0,3% observada no quarto trimestre de 2015. Com este 

cenário, espera-se que o ECB anuncie em março mais medidas de estímulo, como um novo corte da 

taxa de depósito, ampliação das compras mensais e talvez extensão do programa de compras. 

 

Na China, Banco Central corta depósito compulsório e reservas internacionais diminuem em 
ritmo mais lento. 
 
Em termos de indicadores econômicos, os índices PMI indicam desaceleração do crescimento chinês 

no primeiro trimestre. Pelo lado da manufatura, tanto o PMI oficial, como o PMI caixin mostraram 



 

                 

 

 

 

 

 

desaceleração mais intensa do que o esperado e permaneceram abaixo de 50, indicando ainda 

contração da atividade. No que tange ao setor de serviços, apesar de o PMI caixin e o PMI oficial 

permanecerem acima de 50, ambos os índices recuaram em fevereiro e ficaram bem abaixo do 

esperado. Horas após a divulgação dos indicadores fracos, o Banco Central chinês agiu e anunciou um 

corte de 0,5 p.p. do depósito compulsório levando a taxa a 17%. O corte do depósito compulsório 

ocorreu dias após o presidente do Banco Central chinês, Zhou Xiaochuan, afirmar em encontro do 

G20 que a China ainda teria espaço para recorrer a instrumentos monetários com o objetivo de 

impulsionar sua economia. 

 

Além do corte do compulsório indicar preocupação em evitar maior desaceleração, a medida 

também indica menor preocupação com a saída de capital, uma vez que o Banco Central chinês já 

tinha afirmado que cortes poderiam reduzir as taxas de juros domésticas e aumentar o fluxo de 

saídas de capital. De fato, em fevereiro, as reservas internacionais encolheram em ritmo mais lento 

do que nos meses anteriores. Em fevereiro, as reservas caíram US$ 28,5 bilhões e alcançaram US$ 3,2 

trilhões. Em janeiro, as reservas mostraram queda de US$ 99,5 bilhões. 

 

 

CENÁRIO MACRO – Doméstico  
 

Atividade:  
 

De acordo com o IBGE, o PIB recuou 1,4% no quarto trimestre em relação ao terceiro trimestre de 

2015. Em termos anuais, o PIB recuou 5,9% após contração de 4,5% no terceiro trimestre. Com este 

resultado, em 2015, o PIB caiu 3,8%, a maior queda da série histórica iniciada em 1996. Pelo lado da 

demanda, não foram observadas surpresas no crescimento do PIB, enquanto a absorção doméstica 

apresentou retração intensa, o setor externo que evitou um maior recuo do PIB em 2015. No ano, a 

absorção doméstica recuou 5,5%, e o setor externo teve contribuição positiva de 2,7%. Apesar de o 

PIB do quarto trimestre ter ficado em linha com o esperado, a herança estatística negativa para 2016 

(-2,5%) e a expectativa de um primeiro trimestre mais fraco, nos levaram a revisar o PIB de 2016 para 

-3,7%. 

 

Pelo lado do emprego, o Caged apontou destruição de 100k vagas em janeiro. Com ajuste sazonal, 

observou-se destruição de 129,2k vagas, resultado melhor do que o observado em dezembro (-

153,9k). Assim, a média dos últimos três meses passou de -167,0k em dezembro para -150,3k em 

janeiro. 

 

Inflação: 
 
O IPCA-15 de fevereiro apresentou variação de 1,42%, resultado bem acima das expectativas (1,32%) 

e superior ao observado em janeiro (0,92%). Com este resultado, o IPCA-15 em 12 meses acelerou 

para 10,84% após marcar 10,74% em janeiro. Por categoria de uso, por conta do reajuste anual de 

cursos, os Serviços aceleraram para 1,26% no mês, após alta de 0,59% em janeiro. Na comparação 



 

                 

 

 

 

 

 

anual, os Serviços aceleraram para 8,07% em fevereiro, após avançarem 8,01% em janeiro. Para o 

IPCA de fevereiro, esperamos variação de 1,0%. 

 

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

14,8 bilhões em janeiro. Com este resultado, nos últimos 12 meses, o déficit do Governo Central 

alcançou R$ 110,6 bilhões, ou -1,86% do PIB, comparativamente a déficit de R$ 115,0 bilhões ou -

1,94% do PIB em dezembro. 

 

No que tange ao Governo Consolidado, com o superávit de R$ 8,0 bilhões dos governos regionais no 

mês, o superávit do Governo Consolidado foi de R$ 27,9 bilhões. Nos últimos 12 meses, o déficit do 

governo consolidado diminuiu para R$ 104,4 bilhões, ou 1,75% do PIB, de déficit de R$ 111,3 bilhões, 

ou 1,88% do PIB em dezembro. 

 

Setor Externo: 
 
O déficit em transações correntes atingiu US$ 4,8 bilhões em janeiro, mostrando melhora em relação 

ao déficit observado no mês mesmo do ano anterior (US$ 12,2 bilhões). Assim, o déficit acumulado 

em 12 meses passou de US$ 58,9 bilhões (3,3% do PIB) em dezembro para déficit de US$ 51,6 bilhões 

(ou 2,9% do PIB) em janeiro. 

 

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

Com este resultado o IDP em 12 meses apresenta entrada líquida de US$ 74,8 bilhões ou 4,3% do PIB, 

financiando, portanto, completamente o déficit em transações correntes. 

 

Política monetária: 
 
Como esperado, o Banco Central do Brasil manteve a taxa Selic estável em 14,25% na reunião de 

março. Como nas duas reuniões anteriores, a decisão foi dividida, com dois membros votando por 

uma elevação de 0,50 p.p da taxa de juros. Como o comunicado após a decisão não trouxe mudanças, 

o Banco Central indica que a taxa de juros deve permanecer estável nas próximas reuniões. 

 

 
 

 

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.  


