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DESTAQUES 
 
O mês de maio foi marcado pelo novo Governo. A formação dos Ministérios, a escolha dos nomes e 

suas respectivas pastas, e a grande expectativa com o anúncio de medidas econômicas pelo novo 

Ministro Henrique Meirelles foram destaques e mereceram euforia e ceticismo ao longo do mês. Por 

um lado, o desfecho tão aguardado pela montagem de uma forte equipe política/econômica – além 

da escolha de executivos renomados para ocupar os principais órgãos públicos como BC, BNDES, 

Petrobras, CEF e BB - se traduziu em grande euforia com queda dos juros futuros e dólar e na 

melhoras dos índices de confiança. De maneira antagônica os agentes econômicos também se 

renderam à cautela na percepção de que o governo enfrentará um grande desafio em unir 

parlamentares na aprovação de medidas duras capazes de controlar o gasto público, estancar a 

evolução da dívida pública e reativar a economia. 

Além de grandes desafios na área econômica, no âmbito político, o governo já começou enfrentando 

uma série de acusações que levaram rapidamente a perda de dois ministros. O Ministro do 

Planejamento Romero Jucá, principal articulador político do governo, apareceu envolvido em 

gravações tentando obstruir a operação Lava-Jato e se licenciou, assim como o Ministro da 

Transparência Fabiano Silveira, também envolvido em gravações criticando atuação de procuradores 

federais que pediram demissão. 

 

Desta forma, os agentes econômicos passaram a acompanhar os desdobramentos da aprovação do 

déficit orçamentário 2016 que saltou de um superávit de R$ 24 bi para um déficit de R$ 170,5 bi e na 

votação da DRU, além de ficarem mais atentos aos avanços de reformas mais difíceis importantes 

como a da Previdência e numa fixação de um teto para as despesas da União. 

 

Curva de Juros 
 
A curva de juros não sustentou a alta percebida no início do mês e acabou retirando o prêmio diante 

da perspectiva da entrada da nova equipe econômica que acabou sendo composta por nomes muito 

bem recebidos pelos agentes econômicos. Contudo a cautela voltou a imperar e a perspectiva de 

dificuldades políticas agravadas pelas saídas de alguns ministros fez a curva de juros nominal devolver 

parte da euforia da véspera e encerrando o mês próximo das máximas recentes registradas, com um 

maior prêmio de aproximadamente 45 bps ao longo da curva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 

 

 

 

 

 
CENÁRIO MACRO – Internacional  
 

Nos EUA, FED reorienta as expectativas do mercado sobre a possibilidade de aumento da 
taxa de juros nos próximos meses. 
 
A elevação dos índices de inflação, a moderação dos riscos do cenário internacional e a perspectiva 

de que o crescimento fraco ficou restrito ao primeiro trimestre, levaram o FED a endurecer seu 

discurso. Além de diversos membros do Banco Central americano procurarem em seus discursos 

reorientarem as expectativas do mercado em relação a possibilidade de a taxa de juros aumentar nos 

próximos meses, a ata da última reunião do FED indicou que os riscos para as perspectivas 

econômicas diminuíram. As autoridades atenuaram suas avaliações dos riscos decorrentes das 

condições econômicas e financeiras globais e apontaram para o fortalecimento do mercado de 

trabalho. A presidente da instituição, Janet Yellen, também optou por endurecer seu discurso e assim 

como na ata, afirmou que é apropriado que o FED gradualmente e cautelosamente eleve a taxa de 

juros ao longo do tempo e provavelmente nos próximos meses esse movimento será apropriado.  

 

Com a mudança da comunicação do FED, a probabilidade de um aumento da taxa de juros em junho 

e julho voltou ao radar. No entanto, o desdobramento do referendo no Reino Unido e, 

principalmente, o número decepcionante de criação de vagas de emprego em maio, são riscos para o 

FED elevar a taxa de juros nos próximos dois meses. Assim, uma retomada do ciclo de aperto 

monetário somente a partir de setembro não pode ser descartada. 

 

Na Zona do Euro, ECB demonstra confiança na eficácia das medidas anunciadas em março, 
mas mantém portas abertas para novos estímulos. 
 
A surpresa positiva com os indicadores de atividade do primeiro trimestre e a revisão para cima da 

inflação de 2016, levaram o ECB a manter a política monetária inalterada na reunião de junho. Por 

conta do aumento recente do preço do petróleo, o ECB elevou sua projeção de inflação em 2016 para 

0,2%, após estimar 0,1% em março, e manteve a estimativa de 1,3% para 2017. Para 2018, fim do 

horizonte de projeções do ECB, o banco central manteve a previsão de inflação de 1,6%. Sobre 

atividade, a estimativa do PIB de 2016 foi elevada para 1,6% de 1,4% projetada em março. De fato, 

estas estimativas ainda extremamente baixas para o comportamento dos preços na região não dão 

conforto ao ECB. No entanto, como o último programa de estímulo anunciado pelo Banco Central 

Europeu só começará a ser implementado em meados de junho, o presidente da instituição, Mario 

Draghi, não mostrou urgência em se comprometer com a possibilidade de novos estímulos no curto 

prazo. Apesar se ele seguir afirmando que o ECB ainda tem um arsenal de medidas, ele preferiu 

transmitir confiança na eficácia das medidas que serão implementadas. 
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Na China, indicadores de abril sinalizam que a aceleração da atividade observada em março 
não teve continuidade no segundo trimestre. 
 
Os números de abril indicaram que a tentativa de aceleração da atividade observada em março não 

teve continuidade no segundo trimestre. No mês, a maioria dos indicadores econômicos frustrou. A 

produção industrial, por exemplo, apontou crescimento de 6,0% na comparação anual, resultado 

abaixo das expectativas (6,5%) e inferior ao observado em março (6,8%). Ainda, o crédito também 

desacelerou e as concessões totais somaram RMB 751 bilhões em abril, volume bem abaixo do 

registrado em março (RMB 2,336 trilhões). Apesar de todos estes indicadores sinalizarem que as 

medidas de estímulo do governo chinês não tiveram eficácia duradoura, o Banco Central da China 

indicou que a política monetária seguirá inalterada e que a liquidez do sistema bancário é adequada. 

Sem a perspectiva de mais estímulo, espera-se que a economia chinesa mostre desaceleração do 

crescimento no segundo trimestre. Os índices PMI´s de maio também apontam para o menor ritmo 

de atividade neste período. Enquanto o PMI oficial ficou estável em 50,1 no mês, o índice PMI caixin 

recuou de 49,4 para 49,2 entre abril e maio. 

 

 

CENÁRIO MACRO – Doméstico  
 

Atividade:  
 

De acordo com o IBGE, o PIB recuou 0,3% no primeiro trimestre em relação ao quarto trimestre de 

2015. O resultado ficou bem acima das expectativas (-0,8%). Em termos anuais, o PIB recuou 5,4% 

após contração de 5,9% no quarto trimestre. Pelo lado da demanda, a surpresa positiva ficou por 

conta da contração menos intensa da absorção doméstica. 

 

O PIB do primeiro trimestre melhor do que o esperado, a recuperação dos índices de confiança do 

empresário e o avanço de 0,1% da produção industrial em abril indicam estabilização da econômica 

no segundo semestre. Adicionalmente, estes indicadores sinalizam que a recessão em 2016 será um 

pouco menos intensa do que anteriormente esperada. 

 

Pelo lado do emprego, o Caged apontou destruição de 62.8k vagas em abril. Com o ajuste sazonal, 

observou-se destruição de 150k vagas, resultado semelhante ao observado em março. Assim, a 

média dos últimos três meses passou de -153k em março para -165k em abril. 

 

Inflação: 
 
O IPCA-15 de maio apresentou variação de 0,86%, resultado bem acima das expectativas (0,76%) e do 

observado em abril (0,51%). Com este resultado, o IPCA-15 em 12 meses acelerou para 9,62% após 

marcar 9,34% em abril. Por categoria de uso, com o aumento dos preços de produtos farmacêuticos e 

taxa de água e esgoto, os preços administrados subiram 1,45% em maio. Na comparação anual, a 

categoria avançou para 11,43% após avanço de 10,81% em abril. 



 

                 

 

 
 
 
 
 
Fiscal: 
 
De acordo com o Tesouro Nacional, o saldo primário do Governo Central registrou superávit de R$ 9,8 

bilhões em abril, após apresentar déficit de R$ 7,9 bilhões em março. Com este resultado, nos últimos 

12 meses, o déficit do Governo Central alcançou R$ 137,8 bilhões, ou -2,3% do PIB, 

comparativamente ao déficit de R$ 137,5 bilhões ou -2,3% do PIB em março. 

No que tange ao Governo Consolidado, com o superávit de R$ 1,6 bilhão dos governos regionais no 

mês, o superávit do Governo Consolidado foi de R$ 10,2 bilhões. Nos últimos 12 meses, o déficit do 

governo consolidado aumentou para R$ 138,0 bilhões, ou 2,3% do PIB, de déficit de R$ 136,0 bilhões, 

ou 2,3% do PIB em março. 

 

Setor Externo: 
 
O saldo em transações correntes atingiu superávit US$ 412 milhões em abril, o primeiro superávit 

desde abril de 2009. Este resultado mostrou relevante melhora em relação ao déficit observado no 

mês mesmo do ano anterior (US$ 6,8 bilhões). Assim, o déficit acumulado em 12 meses passou de 

US$ 41,4 bilhões (2,4% do PIB) em março para déficit de US$ 34,1 bilhões (2,0% do PIB) em abril. 

 

Pelo lado do financiamento, os investimentos diretos no país somaram US$ 6,8 bilhões em abril. Com 

este resultado o IDP em 12 meses apresenta entrada líquida de US$ 79,9 bilhões ou 4,6% do PIB, 

financiando, portanto, completamente o déficit em transações correntes. 

 

Política monetária: 
 
Desde a última reunião do Copom, a perspectiva de mudanças relevantes na política fiscal levou a um 

recuo importante das expectativas de inflação para os próximos anos. No entanto, a inflação corrente 

surpreendeu negativamente e não mostrou o arrefecimento esperado. Como a autoridade monetária 

afirmou que o nível elevado da inflação em doze meses não oferece espaço para flexibilização da 

política monetária, esperamos que o Copom mantenha a taxa Selic estável em 14,25% na reunião de 

junho. 

 
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.  


