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DESTAQUES 
 
O mês de março/16 foi marcado pela continuidade do movimento global de risk on e também pelos 

desdobramentos políticos no Brasil que avançaram e aceleraram o processo de impeachment da 

Presidenta Dilma. No campo internacional, os destaques foram para a continuidade de anúncios de 

medidas fiscais e monetárias na tentativa de sustentar o ainda insipiente crescimento global. Tanto as 

declarações mais dovish da Presidente do FED, no que tange a postergação do aumento da taxa 

básica nos EUA, como o esperado e abrangente Quantitative Easing na Zona do Euro e a adoção das 

taxas de juros negativas no Japão demonstraram a preocupação das maiores economias. Dentre os 

principais países emergentes, na China o governo segue atuando para estabilização dos mercados e 

com a meta de "aprofundar as reformas econômicas", demonstrando suas intenções no mercado 

cambial e na expansão fiscal. 

 

No campo doméstico, o ambiente político dominou as atenções e, com o aumento da probabilidade 

de mudança de governo através do impeachment da Presidenta Dilma, o que acarretaria uma forte 

melhora nos índices de confiança do empresariado e dos consumidores com a imediata melhora do 

ambiente econômico perspectivo, os agentes econômicos passaram a aumentar as apostas otimistas 

em mercados locais. Já no front econômico o Banco Central do Brasil, em sua reunião do COPOM, 

manteve novamente inalterada a Selic e no Relatório de Inflação divulgado no final do mês reafirmou 

um discurso de curto prazo não propenso a flexibilização da política monetária. Porém, ao longo do 

mês de março, a acelerada piora nos índices de atividade doméstico somado a um ambiente global 

favorável ao risco fez com que os mercados retirassem as apostas pessimistas e adotassem posturas 

mais propensas ao risco, aumentando sobremaneira as apostas pré-fixadas ao longo de toda a curva 

de juros nominal. O mercado de juros nominal passou de uma precificação de um ciclo de alta de taxa 

básica para um novo ciclo de queda de aproximadamente 100 bps ainda em 2016. 

 

 

CENÁRIO MACRO – Internacional  
 

Nos EUA, FED sinaliza cautela com cenário internacional e indica ciclo de aperto monetário 
mais gradual. 
 
Mesmo com a recente estabilidade dos preços das commodities, afrouxamento das condições 

financeiras e melhora dos indicadores americanos, o FED sinalizou que projeta um aperto monetário 

menos intenso do que o anteriormente esperado. Na reunião de março, o FED indicou que espera 

que a taxa de juros aumente para 0,875% este ano, sugerindo duas elevações da taxa neste ano ante 

os quatro aumentos previstos na reunião de dezembro. Além de o FED sinalizar um aperto monetário 

mais gradual do que o anteriormente esperado, o discurso da Yellen deixa claro que no balanço de 

riscos do FED predominam os fatores negativos para o crescimento e para a inflação. Para Yellen, os 

riscos para o comportamento dos preços são a turbulência no mercado financeiro, chance maior de 

desaceleração do crescimento global, uma nova queda do preço do petróleo e a apreciação do dólar. 

 



 

                 

 

 

 

 

 

No que tange a situação do emprego, Yellen optou por também sinalizar cautela e sugeriu que há 

espaço para que a taxa de desemprego caia ainda mais. Para Yellen, a taxa de desemprego no longo 

prazo ser mais baixa explica a demora da aceleração dos ganhos salariais, fator que também a 

preocupa. De fato, o indicador de mercado de trabalho de março trouxe sinais de que confirmam a 

cautela da Yellen. Enquanto a criação de vagas seguiu sólida, com saldo positivo de 215 mil vagas no 

mês, a taxa de desemprego aumentou para 5,0% e o crescimento anual do salário médio ficou estável 

em 2,3% entre janeiro e fevereiro. 

 

Na Zona do Euro, ECB anuncia pacote de estímulos maior do que o esperado, mas não 
sinaliza espaço para medidas adicionais. 
 
O Banco Central europeu lançou um novo pacote de estímulos, no entanto, desta vez, o ECB 

conseguiu surpreender e anunciou um pacote bem maior do que o esperado. O ECB reduziu a taxa de 

depósitos de -0,3% para 0,4%, porém, a instituição também reduziu as taxas de referência (de 0,05% 

para 0,0%) e a de empréstimos (de 0,3% para 0,25%). O ECB também aumentou para quatro as suas 

operações de refinanciamento de longo prazo e estendeu o vencimento para até 2021. Em relação às 

medidas não convencionais, o ECB elevou suas compras de ativos mensais para € 80,0 bilhões de € 

60,0 bilhões. Outra novidade é que o ECB poderá comprar também títulos corporativos de empresas 

não financeiras com grau de investimento. 

 

Apesar de ser inegável que o pacote do ECB é relevante e superou as expectativas, ainda restam 

dúvidas se estas medidas serão suficientes para reduzir o risco de deflação na região. A declaração do 

presidente do ECB, Mario Draghi, de que não antecipa a necessidade de reduzir ainda mais a taxa de 

juros, indica que, caso necessário, novas medidas por parte do ECB podem demorar. 

 

Na China, governo estabelece metas para 2016 e indica expansão fiscal e maior flexibilidade 
monetária. 
 
Os indicadores do primeiro bimestre frustraram e apontam riscos baixistas para o crescimento do PIB 

no primeiro trimestre. A produção industrial do período, por exemplo, cresceu 5,4% na comparação 

anual, resultado inferior ao observado em dezembro (5,9%). Apesar de este indicador sinalizar 

desaceleração da economia nos primeiros três meses, o sentimento em relação à China não mostrou 

deterioração. Pelo contrário, com as sinalizações de mais estímulo por parte do governo e os índices 

PMI´s de março acima do esperado, diminuíram os riscos de que a economia chinesa mostre uma 

desaceleração abrupta.  

 

Sobre as ações do governo, o país estabeleceu uma meta de crescimento para 2016 entre 6,5% e 

7,0% e ampliou a meta de déficit fiscal de -2,3% em 2015 para -3,0% em 2016. Para o crescimento do 

crédito, o governo estima alta de 13% este ano, após avanço de 12% em 2015. Confirmando o 

aumento dos estímulos fiscais e a maior liquidez, por conta do aumento do crédito, os índices PMI´s 

de março já mostraram melhora relevante. O PMI oficial, por exemplo, atingiu 50,2 no mês, resultado 

 



 

                 

 

 

 

 

 

superior ao índice de fevereiro (49,0). Já o índice PMI caixin passou de 48,0 para 49,7 entre fevereiro 

e março. 

 

 

CENÁRIO MACRO – Doméstico  
 

Atividade:  
 

De acordo com o IBGE, a produção industrial recuou 2,5% em fevereiro, após crescimento de 0,4% 

em janeiro. Com este resultado, caso a produção industrial fique estável em março, a herança 

estatística para o primeiro trimestre é de -2,6%, o que implica em queda da produção industrial 

menor do que a observada no quarto trimestre (-4,1%). Na comparação anual, a indústria apresentou 

queda de 9,8% em fevereiro de 2016, a 24ª taxa negativa consecutiva nesse tipo de comparação, mas 

menos elevada do que a observada em janeiro (-13,6%). 

 

Pelo lado do emprego, o Caged apontou destruição de 104,6k vagas em fevereiro. Com ajuste 

sazonal, observou-se destruição de 199k vagas, resultado pior do que o observado em janeiro (-

118,4k). Assim, a média dos últimos três meses passou de -153,8k em janeiro para -166,8k em 

fevereiro. 

 

Inflação: 
 
O IPCA-15 de março apresentou variação de 0,43%, resultado bem abaixo das expectativas (0,53%) e 

inferior ao observado em fevereiro (1,42%). Com este resultado, o IPCA-15 em 12 meses desacelerou 

para 9,95% após marcar 10,84% em fevereiro. Por categoria de uso, com o recuo de energia elétrica, 

os preços administrados cederam 0,17% em março após alta de 1,37% em fevereiro. Na comparação 

anual, a categoria cedeu para 13,01% após avanço de 16,47% em fevereiro. Para o IPCA de março, 

esperamos variação de 0,47%. 

 

Fiscal: 
 
De acordo com o Tesouro Nacional, o saldo primário do Governo Central registrou déficit de R$ 25,1 

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

alcançou R$ 128,2 bilhões, ou -2,2% do PIB, comparativamente a déficit de R$ 110,6 bilhões ou -1,9% 

do PIB em janeiro. 

 

No que tange ao Governo Consolidado, com o superávit de R$ 2,7 bilhões dos governos regionais no 

mês, o déficit do Governo Consolidado foi de R$ 23,0 bilhões. Nos últimos 12 meses, o déficit do 

governo consolidado aumentou para R$ 125,1 bilhões, ou 2,1% do PIB, de déficit de R$ 104,4 bilhões, 

ou 1,76% do PIB em janeiro. 

 

 



 

                 

 

 

 

 

 

Setor Externo: 
 
O déficit em transações correntes atingiu US$ 1,9 bilhão em fevereiro, mostrando relevante melhora 

em relação ao déficit observado no mês mesmo do ano anterior (US$ 7,2 bilhões). Assim, o déficit 

acumulado em 12 meses passou de US$ 51,5 bilhões (2,9% do PIB) em janeiro para déficit de US$ 

46,3 bilhões (ou 2,7% do PIB) em fevereiro. 

 

Pelo lado do financiamento, os investimentos diretos no país somaram US$ 5,9 bilhões em fevereiro. 

Com este resultado o IDP em 12 meses apresenta entrada líquida de US$ 77,6 bilhões ou 4,5% do PIB, 

financiando, portanto, completamente o déficit em transações correntes. 

 

 

Política monetária: 
 
O relatório de inflação do Banco Central mostrou que mesmo com a valorização da taxa de câmbio e 

maior recessão, as projeções de inflação sofreram revisões para cima. No cenário de referência, a 

inflação de 2016 passou de 6,2% para 6,6%. Já no cenário de mercado, a projeção para 2016 subiu de 

6,3% para 6,9%. Com as expectativas ainda apontando para o IPCA acima do teto da meta, o Banco 

Central afirmou que as “condições não permitem trabalhar com a hipótese de flexibilização 

monetária”, indicando que, por ora, não há espaço para redução da taxa de juros. 

 
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. 


