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DESTAQUES 
 

A gravação de uma conversa autorizada pela Polícia Federal, a partir de um acordo de 
delação premiada envolvendo o presidente Michel Temer e empresário Joesley Batista, 
além de vídeos envolvendo assessores e outros políticos importantes, elevaram incertezas 
sobre a agenda de votações de âmbito fiscal como a reforma das leis trabalhistas e a 
reforma da Previdência, ambas essenciais para o cumprimento da meta fiscal e a 
estabilização da dívida pública no longo prazo. Esse acontecimento gerou grande 
volatilidade no mercado doméstico e o câmbio chegou a atingir 3,40 reais por dólar 
enquanto o índice Bovespa teve um recuo de 12% em uma única sessão.  
 

As perspectivas do rating soberano do Brasil também sofreram alteração. Devido aos 
riscos de implementação das reformas e consequentemente o reequilíbrio das contas 
públicas, as agências de classificação de risco S&P e Moody’s recuaram a nota de risco de 
crédito de longo prazo em moeda estrangeira para negativa. 
 

No mês de maio, O IPCA-15 apresentou variação de 0,24%, resultado acima da nossa 
projeção (0,19%) e da mediana das expectativas (0,20%). Com isso, o resultado no ano foi 
para 1,46%, bem abaixo dos 4,21% referentes ao mesmo período do ano anterior. 
Considerando os últimos doze meses, o índice desceu para 3,77%, abaixo dos 4,41% 
registrados nos 12 meses imediatamente anteriores, constituindo-se na menor variação 
acumulada em períodos de 12 meses desde julho de 2007 (3,71%). As projeções de IPCA 
no relatório Focus para 2017 recuaram de 4,03% para 3,95% enquanto para 2018 subiram 
de 4,30% para 4,40%. As projeções de PIB não sofreram grandes alterações e indicam para 
2017 um crescimento de apenas 0,49% e para 2018 um crescimento de 2,48%. O 
Ministério do Trabalho divulgou uma retomada do emprego formal em abril com a criação 
de 59.856 vagas. Em março, havia sido divulgado um fechamento de 35,6k devagas. A taxa 
de desemprego nacional apresentou uma variação de 13,6%, recuando em relação a taxa 
registrada no trimestre encerrado em março (13,7%) e mostrou elevação de 2.4 p.p.  
 

Sendo assim, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), decidiu por 
unanimidade, reduzir novamente a taxa Selic em 100 bps, para 10,25%, conforme as 
expectativas. Em seu comunicado ao mercado, o comitê se mostrou cauteloso diante das 
incertezas no campo político e seus impactos na evolução do apoio às reformas 
trabalhista e previdenciárias, sinalizando assim, a possibilidade de uma redução moderada 
do ritmo de flexibilização em suas próximas reuniões, acarretando em um ciclo de corte 
na taxa básica pouco inferior ao precificado pelos agentes econômicos. 
 

Curva de Juros 
 

Diante das incertezas políticas, mesmo com inflação recuando e a atividade ainda sem 
sinais de recuperação, os juros domésticos interromperam a trajetória de queda que 
vinha sendo observada e sofreram uma forte realização, além de assumir uma inclinação 
positiva ao longo de toda sua estrutura. 



 

                            

 
 
 
 

A parte curta da curva devolveu todo ceticismo em função de uma nova rodada de queda 
da Selic combinada com queda de inflação e atividade ainda sem recuperação, embora o 
Copom tenha sinalizado para uma redução do ritmo de flexibilização. O juro com 
vencimento em 1 ano iniciou o mês em 9,29% e mesmo alcançando alta de 73 bps 
(10,02%), encerrou o mês em 9,14%, com queda de 15 bps (9,14%). 
 

Já a parte longa da curva reagiu de forma bem negativa 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 
10,10% e atingiu uma alta de 160 bps (11,70%), mas acabou devolvendo grande parte do 
prêmio, encerrando o mês em 10,40% com alta de apenas 30 bps. 
 

Os juros reais se mostraram bastante instáveis ao longo do mês de maio com grande 
volatilidade e menor liquidez. Na parte curta da curva ainda segue um cenário 
inflacionário benigno em função da inflação corrente e da atividade fraca, no entanto, a 
incerteza em relação ao cenário político gerou uma maior precificação de prêmios nos 
vértices próximos a 5 anos. 
 

CENÁRIO MACRO – Internacional 
 

Nos EUA, FED indica aumento da taxa de juros em junho e cenário político conturbado  
coloca em xeque aprovação da agenda de Trump.  
  

Trump obteve sua primeira importante vitória no Congresso e aprovou a Reforma do 
Sistema de Saúde em substituição ao Obamacare. A vitória de Trump em sua segunda 
tentativa de votar a Reforma, no entanto, não sinaliza maior apoio ao presidente no 
Congresso e sucesso na aprovação da proposta no Senado. Primeiramente, a Reforma do 
Sistema de Saúde encontra enorme resistência no Senado, Casa em que a maioria 
republicana é menor do que na Câmara dos Deputados. Adicionalmente, o Congresso 
também indica forte rejeição à proposta tributária de Trump. No entanto, não é somente 
a resistência do Congresso às reformas propostas por Trump que reduz o otimismo com a 
aprovação das Reformas. A inesperada demissão do diretor do FBI, James Comey, levou a 
uma deterioração do ambiente político nos EUA, uma vez que a demissão levantou 
dúvidas se Trump tentou interferir na investigação sobre a influência do governo russo 
nas últimas eleições presidenciais. O conturbado cenário político nos EUA é mais um fator 
que traz dúvidas sobre a capacidade de Trump conseguir passar a Reforma do Sistema de 
Saúde no Senado e, principalmente, aprovar a Reforma Tributária no Congresso.  
 

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, Macron vence eleição e sólido crescimento da região deve levar a 

mudança de comunicação do ECB.  
 

Apesar da desaceleração do índice de preços em maio, a atividade em contínua expansão 
e a trajetória de queda da taxa de desemprego deverá trazer segurança para o ECB alterar 
sua comunicação. Na ata da última reunião, o comitê discutiu ajustes na comunicação e 
com as afirmações de Draghi de que a recuperação da economia está se solidificando e 
ampliando, espera-se que o ECB retire da sua comunicação os riscos baixistas para o 
crescimento. Sobre a inflação, no entanto, o ECB ainda deve mostrar desconforto com o 
fraco desempenho do índice de preços subjacente. Assim, apesar da adoção de um tom 
mais positivo em relação à atividade da região, o comitê não deve anunciar alterações no 
seu programa de compras mensais. 
 

Sobre política, o candidato centrista Emmanuel Macron venceu a candidata de extrema 
direita, Marine Le Pen, e foi eleito presidente da França com 66% dos votos. 
 

Na China, primeiros indicadores do segundo trimestre apontam desaceleração da 
Economia. 
  

Após o PIB do primeiro trimestre mostrar um crescimento acima do esperado, os 
primeiros indicadores do segundo trimestre apontam para desaceleração da economia. A 
produção industrial, por exemplo, subiu 6,5% em abril em relação ao mesmo mês do ano 
anterior, resultado abaixo do crescimento de 7,6% observado em março. Os 
investimentos em ativos fixos também frustraram e avançaram 8,9%, após crescimento de 
9,2% em março. O arrefecimento da economia chinesa já reflete o efeito da política 
monetária mais apertada anunciada pelo PBoC ao longo do primeiro trimestre. No 
entanto, a desaceleração, por enquanto moderada, ainda sinaliza que o governo não deve 
enfrentar riscos para cumprir a meta de crescimento de 6,5% no ano e permite o PBoC 
manter a política gradual de aperto monetário para reduzir a alavancagem financeira, 
conter o risco de bolhas financeiras e gerenciar o aumento do crédito. De fato, o primeiro 
rebaixamento na nota de crédito da China pela Moody's desde 1989 é um alerta à China 
de que o alto nível de endividamento preocupa e exige cautela por parte do PBoC. 
 

CENÁRIO MACRO – Doméstico 
 

Atividade: 
 

De acordo com o IBGE, o PIB cresceu 1,0% no primeiro trimestre. Esse resultado ficou 
ligeiramente acima da nossa estimativa (0,9%), mas em linha com a mediana das 
expectativas. Este é o primeiro crescimento trimestral do PIB desde o quarto trimestre de 
2014. Em termos anuais, o PIB ainda recuou 0,4% após contração de 2,5% no quarto 
trimestre de 2016. 
 
 



 

                            

 
 
 
 

O forte crescimento do PIB no primeiro trimestre não altera a nossa estimativa de 
crescimento de 0,5% para o PIB de 2017. Primeiramente, a surpresa positiva ficou 
concentrada na agropecuária e nos estoques, uma vez que a absorção doméstica frustrou. 
Adicionalmente, os primeiros indicadores do segundo trimestre decepcionaram e indicam 
contração do PIB no período. Por fim, a crise política e um novo choque negativo na 
confiança adicionam riscos baixistas para a projeção de crescimento no segundo semestre 
do ano. 
 

Pelo lado do emprego, a taxa de desemprego recuou para 13,6% em abril, após marcar 
13,7% em março. 
 

Inflação: 
 

O IPCA-15 de maio apresentou variação de 0,24%, resultado acima das expectativas 
(0,20%). Em abril, o IPCA-15 foi de 0,21%. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA-15 
desacelerou para 3,77%, após marcar 4,41% em abril. Em maio, por categoria de uso, os 
Serviços desaceleraram para 0,23% após variação de 0,44% em abril. Na comparação 
anual, a categoria de uso Serviços desacelerou para de 5,85% após mostrarem alta de 
6,18% em abril. 
 

Fiscal: 
 

O saldo primário do Governo Central registrou superávit de R$ 12,6 bilhões em abril, o 
melhor resultado primário para o mês desde 2014. Com este resultado, o déficit nos 
últimos 12 meses alcançou R$ 151,6 bilhões, (2,4% do PIB), após marcar R$ 154,4 bilhões 
(2,4% do PIB) em março.  
 

No que tange ao Governo Consolidado, com o superávit de R$ 867 milhões dos governos 
regionais no mês, o superávit do Governo Consolidado foi de R$ 12,9 bilhões em abril. Nos 
últimos 12 meses, o déficit do governo consolidado passou de R$ 147,8 bilhões em março, 
para déficit de R$ 145,1 bilhões em abril. Como proporção do PIB, o déficit permaneceu 
em 2,3%. 
 

Setor Externo: 
 

O saldo em transações correntes atingiu superávit de US$ 1,2 bilhão em abril, resultado 
melhor do que o observado em abril de 2016 (US$ 412 milhões). Assim, o déficit 
acumulado nos últimos 12 meses passou de US$ 20,6 bilhões em março para US$ 19,8 
bilhões em abril. Como proporção do PIB, o déficit permaneceu em 1,1% em abril. 
 

Pelo lado do financiamento, os investimentos diretos no país somaram US$ 5,6 bilhões 
em abril. Assim, em 12 meses, o IDP desacelerou de US$ 85,9 bilhões em março para US$ 
84,7 bilhões em abril. Como proporção do PIB o IDP recuou para 4,5% em abril. 
 

 



 

                            

 
 
 
 

Política monetária: 
 

Conforme o esperado, o Banco Central manteve o ritmo de redução da taxa de juros em 
100 bps e reduziu a Selic para 10,25%. No comunicado da decisão, no entanto, o Copom 
indicou explicita intenção de reduzir o ritmo do corte da taxa de juros para 75 bps na 
reunião de julho. Para o Banco Central, o principal fator de risco no cenário é o aumento 
de incerteza sobre a velocidade do processo de reformas. Assim, o Banco Central admite 
que suas projeções condicionais envolvem maior grau de incerteza e que o aumento 
recente da incerteza associada à evolução das reformas dificulta a queda mais célere das 
estimativas da taxa de juros estrutural e as torna mais incertas. Neste cenário, o Copom 
sinalizou que uma redução moderada do ritmo de flexibilização monetária deve se 
mostrar adequada em sua próxima reunião. 
 

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.  


