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DESTAQUES 
 

No mês de junho, a atividade econômica reagiu negativamente ao cenário conturbado 
diante das incertezas políticas que atingiram fortemente a imagem do presidente da 
República Michel Temer. A Câmara dos Deputados deverá fazer uma votação para aceitar 
ou não o pedido de abertura de investigação contra a denúncia de corrupção passiva pelo 
Presidente. A expectativa é que novas denúncias poderão ocorrer e com isso, atrasar a 
tramitação das reformas trabalhista e, principalmente, a reforma da previdência, o que 
colocaria em “xeque” o reequilíbrio das contas públicas. 
A confiança de empresários e consumidores recuou em junho, sinal de que a incerteza 
política já afeta negativamente a atividade econômica. A confiança da Indústria recuou 
3,0% enquanto a confiança do consumidor recuou 2,3%. A confiança do comércio e 
serviços também recuaram (ambos em 3,3%). O setor público consolidado registrou 
déficit primário de R$ 30,7 bilhões em maio, bem abaixo das expectativas em função da 
antecipação de precatórios e sentenças judiciais para a Previdência. Já o déficit em conta 
corrente apresentou um superávit de US$ 2,9 bilhões em maio, o terceiro superávit 
mensal consecutivo, sustentado pelo forte superávit na balança comercial. 
O CMN fixou a meta de inflação para 2019 em 4,25% e também para 4,00% em 2020 (de 
4,50 anteriormente) e manteve o intervalo de tolerância de 1,5 p.p. Decisão importante 
para o processo de convergência da meta de inflação na direção dos padrões 
internacionais, e que irá contribuir para queda dos juros estruturais da economia. O CMN 
também decidiu manter a Taxa de Juros de longo prazo TJLP em 7% ao ano, em linha com 
as expectativas. 
 

O IPCA-15 de junho apresentou variação de 0,16% e continua a refletir a desaceleração 
disseminada entre seus componentes, reforçando o impacto da atividade ainda fraca. O 
resultado veio acima da nossa projeção (0,10%) e da mediana das expectativas (0,11%). 
Desde junho de 2006, quando o índice se situou em -0,15%, não há registro de resultado 
mais baixo para os meses de junho. Com este resultado, o primeiro semestre do ano está 
em 1,62%, bem abaixo dos 4,62% referentes ao primeiro semestre do ano anterior. Este 
resultado (1,62%) é o menor para um primeiro semestre desde 1994. Considerando os 
últimos 12 meses, o índice desceu para 3,52%, abaixo dos 3,77% registrados nos 12 meses 
imediatamente anteriores, constituindo-se na menor variação acumulada em períodos de 
12 meses desde junho de 2007 (3,44%). As projeções de IPCA no relatório Focus recuaram 
de 3,95% para 3,46% em 2017 e de 4,40% para 4,25%. As projeções de PIB recuaram de 
um crescimento de 0,49% para 0,39%em 2017 e de um crescimento de 2,48% para apenas 
2,00% em 2018. 
 

Curva de Juros 
 

Diante de um cenário de incertezas políticas combinada com novos recuos de 
expectativas inflacionárias e uma atividade fraca e ainda sem sinais de recuperação se 
traduziram em nova queda na parte curta da curva de juros, aumento da volatilidade e 
uma inclinação positiva e mais acentuada ao longo de toda sua estrutura. 



 

                            

 
 
 
O juro com vencimento em 1 ano iniciou o mês em 9,14%, iniciou o mês realizando 
ganhos em função da Ata do Copom sinalizar cautela, porém, ao longo do mês, diante de 
dados fracos de inflação e revisões nas metas para 2019 e 2020, recuou às mínimas e 
fechou o mês em 8,75% (queda de 39 bps). 
Na parte longa da curva, diante dos novos desdobramentos no cenário político e 
incertezas quanto à agenda das reformas, além de revisões quanto ao ciclo de queda da 
Selic, o juro futuro para 5 anos iniciou o mês em 10,51% e encerrou o mês em 10,26% 
com queda de apenas 25 bps.  
Os juros reais se mostraram bastantes instáveis ao longo do mês de junho, porém com 
baixa volatilidade. Na parte curta da curva ainda segue um cenário inflacionário benigno 
em função da inflação corrente e da atividade fraca, o que reduz os prêmios embutidos 
nos papéis com vencimentos até 2 anos. No entanto, a continuidade das incertezas em 
relação ao cenário político impediu a queda dos prêmios nos vértices mais longos. 
Os juros reais nos vencimentos mais curtos, observada pelo vértice 2019, tiveram um 
comportamento, em grande parte, equivalente ao juro nominal e encerrou o mês em 
4,73% (de 4,93%), resultando em uma inflação implícita em torno de 4,16%, nível abaixo 
do observado no final do mês anterior (4,32%). 
Na parte longa da curva, o movimento foi de ligeira abertura dos prêmios e o juro real 
fechou em 5,60%, acima dos 5,55% registrados no mês anterior, consequentemente, em 
uma inflação implícita em 5,12%, abaixo dos 5,28% registrados anteriormente. 
 

CENÁRIO MACRO – Internacional 
 

Nos EUA, Trump enfrenta dificuldades e FED eleva novamente a taxa de juros.  
  

Nos Estados Unidos, após aprovação apertada da Reforma do Sistema de Saúde proposta 
por Donald Trump na Câmara americana, o presidente e os principais líderes republicanos 
enfrentam grande dificuldade no Senado. Mitch McConnell, líder republicano no Senado e 
responsável pela elaboração do texto da Reforma, ainda encontra resistência de 
senadores Republicanos insatisfeitos com o conteúdo da proposta a poucos dias da 
votação. Os republicanos possuem 52 cadeiras do senado, o que significa que a proposta 
será derrotada caso mais de dois republicanos votem contra a reforma. Por outro lado, 
Donald Trump conquistou uma vitória parcial ao ter uma de suas principais propostas 
eleitorais implementadas. Após uma série de reviravoltas, a proibição à entrada de 
imigrantes de seis países cuja maioria da população é mulçumana foi revisada após ter 
sido vetada em fevereiro, e entrou em vigência parcial em junho. 
 

No campo da política monetária, o Fed optou por aumentar em 0.25% a taxa básica de 
juros da economia americana para 1.00-1.25%. A surpresa positiva apresentada pelos 
números de atividade do primeiro trimestre somados a visão transitória atribuída pela 
maioria dos membros do Fed aos números fracos de inflação, sugerem pelo menos mais 
um aumento de 0.25% até o final do ano, além do gradual enxugamento do balanço da 
entidade monetária. Um ponto de preocupação que pode colocar em questionamento se  



 

                            

 
 
 
o momento é adequado para a continuação do ciclo de aperto monetário é o 
arrefecimento da inflação. No entanto, os números de inflação mais fracos do que as 
expectativas foram classificadas como transitórios pela maioria dos membros do Fed, que 
acreditam na retomada do crescimento de preços impulsionada pelo aumento de salários. 
No campo da política monetária, como o FED não trabalha ainda em seu cenário central 
com os efeitos da política fiscal prometida por Trump, um possível adiamento ou fracasso 
da aprovação, não interferem os planos do FED. Assim, com indicações cada vez mais 
claras de que o fraco crescimento do primeiro trimestre deveu-se a fatores transitórios e 
que a economia acelerar normalização da política monetária em breve e reforçou a 
expectativa de alta dos juros na reunião de junho. 
 

Na Zona do Euro, Draghi inicia discussões sobre momento de redução de estímulos 
da economia.  
 

A inflação desacelerou para um crescimento de 1.3% em junho após crescer 1.4% em 
maio. No entanto, a inflação subjacente acelerou de 0.9% em maio para 1.1% em junho. 
Tanto a inflação cheia quanto o núcleo apresentaram resultados acima das expectativas. A 
aceleração da inflação subjacente foi causada principalmente pelo aumento de preços nos 
serviços da Alemanha. Portanto, é precoce afirmar que a retomada de crescimento dos 
preços da Zona do Euro está consolidada. Pelo lado da atividade o crescimento do 
primeiro trimestre foi revisado para cima e o PMI de manufatura de junho atingiu o maior 
nível em 74 meses e indica crescimento do PIB na ordem de 0.5% para o segundo 
trimestre. 
 

Frente aos números positivos de atividade e inflação que indicam retomadas da economia 
europeia, Mario Draghi, presidente do ECB, mudou parcialmente o tom de seu discurso 
acerca do momento para início da retirada de estímulos da economia. No Fórum anual do 
ECB, Mário Draghi afirmou, em linhas gerais, que já é possível ver taxas de crescimento 
bem distribuídas ao longo da Zona do Euro e que a inflação irá convergir para a meta 
estipulada pelo ECB no médio prazo. 
 

Na China, indicadores do segundo trimestre surpreendem positivamente. 
  

Os indicadores econômicos de maio e os primeiros números de junho se mostraram 
positivos e em linha com o bom momento da economia registrado no primeiro trimestre 
do ano. Em maio, a produção industrial apresentou alta de 6.5% y/y, acima do consenso 
que projetava crescimento de 6.4%. As vendas do varejo apresentaram crescimento de 
10.7% y/y, em linha com o consenso e semelhante ao registrado em abril. Como ponto 
negativo, o investimento cresceu 8.6% no período entre o início de janeiro e final de maio, 
na comparação com o mesmo período do ano passado, resultado abaixo do consenso e da 
marca registrada no mês passado, de 8.8% e 8.9% respectivamente. Em junho, o PMI 
oficial de manufatura aumentou de 51.2 para 51.7 enquanto que o PMI Caixin atingiu 50.6 
após registrar 50.2 em maio. Os bons números conferem ao PBoC maior espaço e tempo 
para a continuação da política gradual de aperto monetário.  



 

                            

 
 
 
 

CENÁRIO MACRO – Doméstico 
 

Atividade: 
 

De acordo com o IBGE, a produção industrial cresceu 0,8% em maio, após apresentar 
avanço de 1,1% em abril. O resultado ficou acima do consenso (0,6%) e com as revisões 
positivas para os meses anteriores, a média móvel trimestral passou de -0,2% para 0,1% 
entre abril e maio. 
 

O segundo crescimento consecutivo da produção industrial ainda não exclui a 
possibilidade de pequena contração do PIB do segundo trimestre. Ainda, para os próximos 
meses, o aumento da incerteza e as quedas dos índices de confiança por conta da crise 
política devem influenciar negativamente a atividade. 
 

Pelo lado do emprego, a taxa de desemprego recuou para 13,3% em maio, após marcar 
13,6% em abril. Com ajuste sazonal, a taxa de desemprego passou de 13,2% para 13,0% 
entre abril e maio. 
 

Inflação: 
 

O IPCA-15 de junho apresentou variação de 0,16%, resultado acima das expectativas 
(0,11%). Em maio, o IPCA-15 foi de 0,24%. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA-15 
desacelerou para 3,52%, após marcar 3,77% em maio. Em junho, por categoria de uso, os 
Serviços aceleraram para 0,30% após variação de 0,23% em maio. Na comparação anual, a 
categoria de uso Serviços desacelerou para de 5,8% após mostrarem alta de 5,85% em 
maio. 
 

Setor Externo: 
 

O saldo em transações correntes atingiu superávit de US$ 2,9 bilhões em maio, resultado 
melhor do que o observado em maio de 2016 (US$ 1,2 bilhão). Assim, o déficit acumulado 
nos últimos 12 meses passou de US$ 19,8 bilhões em abril para US$ 18,2 bilhões em maio. 
Como proporção do PIB, o déficit recuou para 1,0% em maio de 1,1% em abril. 
 

Pelo lado do financiamento, os investimentos diretos no país somaram US$ 2,9 bilhões 
em maio. Assim, em 12 meses, o IDP desacelerou de US$ 83,9 bilhões em abril para US$ 
80,2 bilhões em maio. Como proporção do PIB o IDP recuou para 4,3% em maio. 
 

Política monetária: 
 

Com o comportamento mais favorável da inflação, o Banco Central manteve as portas 
abertas para manutenção do ritmo de redução da taxa de juros em 100 bps na reunião de 
julho. Em seu Relatório de Inflação do segundo trimestre, o Banco Central voltou a afirmar 
que entende que o aumento recente da incerteza associada à evolução do processo de  
 



 

                            

 
 
 
 
reformas e ajustes necessários na economia brasileira dificulta a queda mais célere das 
estimativas da taxa de juros estrutural e as torna mais incertas. No entanto, a autoridade 
monetária reconheceu que o comportamento da inflação permanece favorável, com 
desinflação difundida inclusive nos componentes mais sensíveis ao ciclo econômico e à 
política monetária. Adicionalmente, o Banco Central afirmou que o ritmo de flexibilização 
monetária continuará dependendo da evolução da atividade, do balanço de riscos, de 
possíveis reavaliações da estimativa da extensão do ciclo e das projeções e expectativas 
de inflação.  
 
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.  


