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DESTAQUES 
 

O mês de agosto foi novamente marcado pelo cenário de baixa volatilidade e consequentemente pelo baixo 
volume negociado. No aguardo de dados e desdobramentos sobre os avanços no campo fiscal, o investidores 
deram uma trégua ao longo do mês e passaram a acompanhar os jogos olímpicos que tiveram grande 
repercussão no exterior, mas principalmente com atenções voltadas para a votação do impeachment da 
Presidente Dilma Rousseff no Senado que aconteceria no final do mês. A renegociação da dívida dos estados e 
municípios e o dinheiro “barato” no mundo deram o tom de otimismo ao mercado doméstico. Declarações do 
Ministro da Fazenda Henrique Meirelles de que o foco principal do governo era o controle das despesas em 
primeiro lugar, seguido de privatizações e em último caso no aumento de impostos e também o aumento nas 
projeções do PIB de 1,2% para 1,6% contribuíram para a melhora nas expectativas de arrecadação e 
corroboraram com esse otimismo.  
 

Sobre a inflação e a política monetária, foi divulgado o IPCA-15 para o mês com alta de 0,45%. Houve uma 
desaceleração em relação a julho (0,54%) e o resultado ficou levemente abaixo da projeção da Claritas. 
Mesmo assim, o acumulado em 12 meses subiu pela segunda vez consecutiva e dúvidas sobre o 
arrefecimento da inflação de alimentos tornam cada vez mais complicado o cenário para uma redução da 
Selic no curto prazo. As projeções de inflação para o ano de 2017 recuaram levemente de 5,20% para 5,14% 
na mediana do relatório Focus, porém foram revisadas para cima (no mesmo relatório) pelo grupo top5 de 
4,97% para 5,25%. Enquanto a taxa Selic foi revisada em 0,25% para cima em 2016 (de 13,50% para 13,75%), e 
também em 2017 (de 11,00% para 11,25%).  
 

A reunião do Copom se deu no último dia do mês, mesmo dia da votação no Senado pelo impeachment da 
Presidente Dilma Rousseff, mantendo a taxa Selic novamente estável com um statement balanceado, 
deixando a porta aberta para um corte da Selic já na reunião de outubro, com a retirada do trecho em que 
afirmava “não haver espaço para flexibilização da política monetária". Porém, reconheceu os riscos para a 
convergência da inflação à meta, aguardando novos dados, dado a maior resiliência da inflação corrente e 
incertezas sobre a condução do ajuste fiscal. 
 

Curva de Juros 
 

A curva de juros começou o mês com volumes reduzidos e se comportou com baixa volatilidade praticamente 
por todo mês de agosto, mas ganhou volume e inclinou positivamente na última semana do mês logo após 
declarações do vice-presidente do FED, Stanley Fischer de que o banco central americano poderia antecipar o 
ciclo de aumento gradual dos juros por lá e consequentemente duas elevações até o final deste ano. Com 
isso, a curva se ajustou a essa nova possibilidade elevando as taxas às máximas percebidas no mês. O juro 
futuro negociado com vencimento em 1 ano registrou 10 bps de queda no seu melhor momento mas fechou o 
mês caindo somente 5 bps de 13,26% para 13,21%. Já o juro futuro para 5 anos registrou mínimas com 15 bps 
de queda e fechou o mês subindo 7 bps de 12,00% para 12,07%. Na parte longa da curva, com prazo superior 
a 10 anos, observou-se um pequena queda de apenas 5 bps ao longo do mês, mas acabou fechando o mês 
com uma alta superior a 20 bps. Sendo assim, seguimos ao longo do mês com uma posição estrutural de 
flattening, defendidos no vértice 2018 e aplicado no vértice 2019 e também defendidos no vértice 2020 e 
aplicado no vértice 2021. 
 

A curva de juros reais teve um comportamento mais destacado que a curva de juros nominais, e apesar de 
toda a estrutura a termo de inflação implícita sofrer com uma maior volatilidade, encerrou-se o mês sem 
grandes alterações. O cupom do vencimento 2018 abriu o mês em 6,49% e, embora tenha cedido ao longo do 
 



 

                            

 
 
 
 
período e ter sido negociado abaixo de 6,00%, voltou mais próximo à estabilidade fechando em 6,39%, 
enquanto o cupom mais longo com vencimento em 2050 - que chegou a registrar queda de 16 bps - fechou 
em alta de 6 bps, de 5,78% para 5,84%. Esse movimento foi em paralelo, com a curva de juros nominais e as 
expectativas inflacionárias sem grandes alterações, estabilizando-se em torno de 5,55% nos vértices curtos e 
em torno de 6,10% nos vértices mais longos, em linha com o IPCA-15 dentro do esperado. 
 

CENÁRIO MACRO – Internacional  
 

Nos EUA, Yellen afirma que argumento para aumento da taxa de juros nos próximos meses 
se fortaleceu. 
 

O discurso da presidente do FED, Janet Yellen, no simpósio de Jackson Hole indicou que aumentou a confiança 
do comitê em um aumento da taxa de juros nos próximos meses. De acordo com Yellen, à luz da manutenção 
do sólido desempenho do mercado de trabalho e de perspectiva favorável para a atividade e para a inflação, a 
defesa para um aumento da taxa de juros se fortaleceu nos últimos meses. Para Yellen, embora o crescimento 
não tenha acelerado, a manutenção do ritmo atual é suficiente para gerar melhora do mercado de trabalho. 
De fato, apesar do FED indicar maior confiança na economia, Yellen deixou claro que a decisão sobre elevar a 
taxa de juros estaria condicionada aos indicadores correntes. Como a criação de vagas em agosto ficou abaixo 
do esperado e o FED não se comprometeu com um aperto monetário no curto prazo, a expectativa ainda é de 
que o próximo aumento dos juros ocorra somente em dezembro.  
 

Na Europa, BOE anuncia pacote de medidas de estímulo, mas resiliência da Zona do Euro 
indica menor urgência por parte do ECB. 
  
Com a redução das incertezas para a economia global em relação à saída do Reino Unido da União Européia, o 
Banco Central da Inglaterra foi o único a adotar medidas de estímulo ao longo do mês de agosto. Com as 
evidências de que a economia deve passar por uma recessão nos próximos trimestres, o Banco Central da 
Inglaterra reduziu a taxa de juros de 0,5% para 0,25% e ampliou seu programa de compra de ativos em £ 60 
bilhões. Adicionalmente, a autoridade monetária anunciou que comprará até £ 10 bilhões em bônus 
corporativos. Para justificar o pacote de estímulo, o BOE reduziu a perspectiva de crescimento de 2017 de 
2,3% para apenas 0,8%.  
 

De fato, apesar da preocupação do BOE, os indicadores do Reino Unido surpreenderam positivamente em 
agosto. O PMI manufatura, por exemplo, que havia apresentado forte declínio após o referendo, subiu de 
48,3 para 53,3 entre julho e agosto, resultado bem acima das expectativas (49,0). Dessa forma, o indicador 
mais que devolveu a queda ocorrida após o referendo que decidiu pela saída do Reino Unido da União 
Européia.  
 
Na Zona do Euro, não houve reunião do ECB em agosto. No entanto, como os indicadores da região também 
mostraram resiliência em relação à decisão do Reino Unido, a urgência do ECB em anunciar medidas de 
estímulo diminui. Em agosto, o PMI composto da região aumentou para 53,3 após marcar 53,2 em julho. O 
indicador permanece praticamente estável desde fevereiro e ainda é compatível com um crescimento de 
0,3% da Zona do Euro no trimestre. Adicionalmente, o afrouxamento das condições monetárias contribui para 
uma aceleração da atividade nos próximos meses. 
 
 
 



 

                            

 
 
 

 
Na China, indicadores de julho frustram e apontam moderação do crescimento no terceiro 
trimestre. 
 

O Banco Central chinês seguiu sem alterar a política monetária e não deu sinalizações de mudanças para os 
próximos meses. No campo da atividade, a desaceleração dos indicadores de julho sinaliza moderação da 
economia no terceiro trimestre. A produção industrial, por exemplo, mostrou alta de 6,0% em julho na 
comparação anual, resultado inferior às expectativas (6,2%) e ao observado em junho (6,2%). Já as vendas do 
varejo cresceram 10,2% em julho na comparação anual, resultado também inferior ao consenso (10,5%) e ao 
crescimento verificado em junho (10,6%). Os primeiros indicadores de agosto também preocuparam. Apesar 
de o PMI oficial avançar para 50,4 após marcar 49,9 em julho, o PMI Caixin caiu de 50,6 para 50,0 entre julho 
e agosto. Caso a moderação da atividade seja confirmada nos dados de agosto, espera-se que o governo 
adote mais medidas de estímulo fiscal para garantir que a meta de 6,5% de crescimento neste ano seja 
cumprida. 
 

CENÁRIO MACRO – Doméstico  
 

Atividade:  
 

De acordo com o IBGE, o PIB recuou 0,6% no segundo trimestre após queda de 0,4% no primeiro trimestre. O 
resultado ligeiramente abaixo das expectativas (-0,5%). Em termos anuais, o PIB recuou 3,8% após contração 
de 5,4%. Pelo lado da demanda, a surpresa negativa ficou por conta da redução mais intensa do consumo do 
governo. A notícia positiva foi a alta dos investimentos após dez trimestres consecutivos de contração. 
 

O PIB do segundo trimestre abaixo do esperado não altera a perspectiva de queda de 3,2% do PIB em 2016. 
Para o terceiro trimestre, enquanto o investimento deve continuar recuperando, o consumo continuará 
pressionado. Assim, espera-se nova contração do PIB no terceiro trimestre. 
 

Pelo lado do emprego, o Caged apontou destruição de 94,7k vagas em julho. Com ajuste sazonal, observou-se 
destruição de 126,5k vagas, resultado similar ao observado em junho (-128,4k). A média dos últimos três 
meses passou de -118,7k em junho para -119,8k em julho. 
 

Inflação: 
 

O IPCA-15 de agosto apresentou variação de 0,45%, resultado em linha com as expectativas (0,46%) e inferior 
ao observado em julho (0,54%). Com este resultado, o IPCA-15 em 12 meses acelerou para 8,95% após marcar 
8,93% em junho. Por categoria de uso, com a descompressão do preço de passagem aérea, os Serviços 
aumentaram 0,55% em agosto após marcarem 0,65% em julho. Na comparação anual, os preços dos Serviços, 
no entanto, aceleraram para 7,45% em agosto após marcarem 7,28% em julho.  
 

Fiscal: 
 

De acordo com o Tesouro Nacional, o saldo primário do Governo Central registrou déficit de R$ 18,6 bilhões 
em julho, após apresentar déficit de R$ 8,8 bilhões em junho. Com este resultado, nos últimos 12 meses, o 
déficit do Governo Central alcançou R$ 156,9 bilhões, comparativamente ao déficit de R$ 145,5 bilhões em 
junho. Como proporção do PIB, o déficit aumentou para 2,6% de 2,4% em junho. 
 
 



 

                            

 
 
 
 
No que tange ao Governo Consolidado, com o déficit de R$ 334milhões dos governos regionais no mês, o 
déficit do Governo Consolidado foi de R$ 12,8 bilhões em julho. Nos últimos 12 meses, o déficit do governo 
consolidado aumentou para R$ 154,0 bilhões em julho, após mostrar déficit de R$ 151,2 bilhões em junho. 
Como proporção do PIB, o déficit permaneceu em 2,5%. 
 

Setor Externo: 
 

O saldo em transações correntes atingiu déficit de US$ 4,1 bilhões em julho. Este resultado mostrou 
importante melhora em relação ao déficit observado no mês mesmo do ano anterior (US$ 5,7 bilhões). Assim, 
o déficit acumulado em 12 meses passou de US$ 29,5 bilhões em junho para déficit de US$ 27,9 bilhões em 
julho. Como proporção do PIB, o déficit recuou para 1,6% em julho de 1,7% em junho.  
 
Pelo lado do financiamento, os investimentos diretos no país somaram somente US$ 78 bilhões em julho. 
Com este resultado o IDP em 12 meses apresenta entrada líquida de US$ 72,0 bilhões ou 4,1% do PIB, 
financiando, portanto, completamente o déficit em transações correntes.  
 

Política monetária: 
 

Conforme o esperado, o Banco Central optou por manter a taxa Selic em 14,25% na reunião de agosto. A 
novidade ficou por conta do comunicado. A mensagem de que não há espaço para flexibilização da política 
monetária foi excluída e o Copom optou por afirmar que uma flexibilização dependerá de três fatores: (i) que 
a persistência dos efeitos do choque de alimentos seja limitada; (ii) que a inflação mais sensível à política 
monetária e à atividade econômica indiquem desinflação em velocidade adequada; e (iii) que ocorra redução 
da incerteza sobre o ajuste fiscal. Apesar de ser um desafio alcançar as três condições concomitantemente, o 
Banco Central indicou que o ínicio do ciclo de afrouxamento monetário em outubro não pode ser descartado.  
 
 

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.  


