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DESTAQUES 
 

No campo político a Reforma Trabalhista foi finalmente aprovada pelo Senado com 50 
votos favoráveis e 26 contra e também foi sancionada pelo presidente Michel Temer. 
Assim, a legislação trabalhista foi alterada visando impactos positivos em produtividade e 
uma maior formalização nas condições do mercado de trabalho. Os principais destaques 
foram o trabalho intermitente, a livre negociação entre empresas e trabalhadores e a 
limitação dos tribunais na interpretação da lei, além do fim da contribuição sindical 
obrigatória. 
Já no campo de dados econômicos o desemprego recuou no mês de julho, com o 
aumento do emprego sem carteira assinada. A taxa de desocupação foi de 13,0% 
referente ao trimestre móvel encerrado em junho de 2017 (abr-mai-jun). Esse resultado 
ficou bem abaixo da nossa estimativa e da mediana do consenso (ambas em 13,3) sendo o 
terceiro recuo consecutivo da taxa de desemprego na comparação mensal. 
Já o Déficit nas contas públicas segue elevado. O setor público não financeiro consolidado 
registrou déficit primário de R$ 19,6 bilhões em junho, resultado em linha com a nossa 
expectativa e com a mediana das expectativas. O resultado é melhor do que o déficit 
observado em maio (R$ 30,8 bilhões) e é pior do que o déficit de junho de 2016 (déficit de 
R$ 10,1 bilhões). A DLSP alcançou R$3.112,9 bilhões (48,7% do PIB) em junho, 
aumentando 0,6 p.p. do PIB em relação ao mês anterior. A DBGG (Governo Federal, INSS, 
governos estaduais e municipais) alcançou R$4.674,6 bilhões em junho (73,1% do PIB), 
elevando-se 0,6 p.p. do PIB em relação ao mês anterior. 
No campo inflacionário o IPCA-15 de julho apresentou deflação de 0,18%, resultado 
abaixo da nossa projeção (-0,09%) e da mediana das expectativas (-0,1%). Essa é a menor 
variação registrada relativa ao mês de julho, juntamente com o resultado de 2003. O 
índice é o mais baixo desde setembro de 1998, quando registrou -0,44%. O resultado no 
ano foi para 1,44%, portanto abaixo dos 5,19% referentes ao mesmo período do ano 
passado. 
Com esse ambiente mais favorável para a política econômica o Banco Central do Brasil se 
reuniu em sua reunião ordinária do COPOM e decidiu, por unanimidade e sem viés, 
reduzir a taxa Selic em 1,0 p.p. de 10,25% para 9,25%, em linha com as expectativas, 
retornando ao nível de 1 dígito desde novembro 2013. O comitê levou em conta a 
estabilidade financeira, o cenário externo mais favorável e a desinflação difundida, além 
de minimizar os impactos das incertezas no ambiente político, destacando que os efeitos 
da queda da confiança sobre a atividade têm sido limitados e que até o momento e não se 
mostram inflacionários nem desinflacionarias. 
Já nas contas externas as transações correntes atingiram superávit de US$ 1,3 bilhão, 
resultado em linha com a nossas expectativas e um pouco abaixo do esperado pelo 
consenso (US$ 1,4 bilhão). Assim, o déficit acumulado nos últimos 12 meses passou de 
US$ 18,1 bilhões em maio para déficit de US$ 14,3 bilhões em junho. Como proporção do 
PIB, o déficit recuou para 0,8% em junho de 1,0% em maio. Na comparação anual, a 
melhora é generalizada. Observou-se avanço do superávit da balança comercial e redução  
 



 

                            

 
 
 
 
das despesas com renda primária e gastos com serviços. Assim, em 12 meses, o superávit 
da balança comercial passou de US$ 54,4 bilhões em maio para saldo positivo de US$ 57,6 
bilhões em junho. 
 

Curva de Juros 
 

Com um cenário externo e doméstico favoráveis, o comportamento da curva de juros se 
mostrou bastante positivo e foi cedendo ao longo do mês, atingindo novas mínimas 
percebidas ao longo do ano. O juro com vencimento em 1 ano iniciou o mês em 8,77%, foi 
cedendo ao longo do mês diante das expectativas inflacionárias e a atividade ainda em 
recuperação. Após a decisão do Copom em reduzir novamente a taxa Selic em 100 bps e 
sinalizar em seu comunicado a continuidade do ritmo de redução, o juro recuou às 
mínimas e fechou o mês em 7,96% (queda de 81 bps). Na parte longa da curva, os juros 
nominais também atingiram mínimas percebidas no ano, porém a queda foi um pouco 
menor. O juro futuro para 5 anos iniciou o mês em torno de 10,45% e fechou o mês em 
9,76% (queda de 69 bps). 
Os juros reais seguiram o movimento de retirada de prêmio tendo um comportamento 
mais agressivo em sua parte curta, devido principalmente à cobrança de Pis/Cofins nos 
combustíveis e a adoção da bandeira vermelha no setor elétrico. 
A NTN-B com vencimento em 2019, teve um fechamento de taxa superior ao observado 
no juro nominal encerrando o mês em IPCA + 3,49% (de IPCA + 4,73%), o que se traduziu 
em uma inflação implícita em torno de 4,62%, nível acima do observado no final do mês 
anterior (4,16%). Na parte longa da curva, o movimento foi mais suave, com uma queda 
menos intensa do que a percebida no juro nominal percebido através da NTN-B com 
vencimento em 2050 encerrou o mês em IPCA + 5,30%, vindo de uma taxa no mês 
anterior ao redor de IPCA + de 5,64%.  
 

CENÁRIO MACRO – Internacional 
 

Nos EUA, Fed sinaliza redução do balanço em Setembro e Trump enfrenta dificuldades 
para aprovar reformas.  
  

Nos Estados Unidos, a inflação no mês de junho decepcionou mais uma vez ao mostrar 
resultados abaixo do esperado tanto para a inflação cheia como para o núcleo. Em termos 
anuais, a inflação geral aumentou 1,6% e manteve-se abaixo do alvo do FED estipulado 
em 2,0%. Mesmo antes da divulgação dos dados de inflação, Yellen falou à Câmara dos 
Deputados sobre as perspectivas econômicas. Em seu discurso, Yellen já havia atribuído 
maior peso à inflação do que nos pronunciamentos anteriores, colocando o aumento de 
preços como a incerteza chave para o FED no momento. Com pouco progresso em relação 
à inflação e a aceleração salarial mais moderada do que o esperado, a possibilidade de um 
aumento de taxas em dezembro diminuiu. Quanto ao enxugamento do balanço, Yellen 
disse que poderia acontecer "relativamente breve". Apesar das incertezas sobre a 
inflação, a perspectiva de redução do balanço segue amparada pelo ritmo robusto de  



 

                            

 
 
 
 
crescimento. Após alta de 1,2% no primeiro trimestre, o PIB dos Estados Unidos avançou 
2,6% no segundo trimestre em comparação ao trimestre passado. 
  

Na esfera política, Donald Trump sofreu grande derrota ao não conseguir aprovar a 
revogação e substituição do Obamacare - uma de suas principais propostas de campanha. 
Após ser aprovada na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos por 217 a 213, a 
proposta de revogação do atual sistema de saúde americano enfrentou forte resistência 
no Senado, onde, após a rejeição de três propostas alternativas de reforma, o plano de 
revogação do Obamacare saiu momentaneamente da pauta republicana. As atenções 
agora se voltam para a reforma tributária, outra proposta chave da gestão de Donald 
Trump. A princípio, o ponto principal da proposta é cortar os impostos corporativos de 
35% para algo entre 15 e 20%. 
 

Na Zona do Euro, Draghi adota tom cauteloso apesar de melhora na inflação e 
crescimento robusto.  
 

Na Zona do Euro, em resposta à interpretação errada do mercado sobre o seu discurso em 
Sintra, que poderia ter levado a um aperto indesejável das condições financeiras, Mario 
Draghi adotou um discurso muito mais acomodatício na última reunião do ECB. No 
pronunciamento, Draghi disse que a decisão acerca do início do ciclo de aperto monetário 
deve ser tomada apenas "no outono", o que significa que o anúncio do fim do programa 
de flexibilização quantitativa poderia ocorrer apenas na reunião de outubro, ao contrário 
da expectativa do mercado de um anúncio em setembro. 
 

Em relação à inflação, o número cheio de julho não mostrou alteração e registrou alta de 
1,3% na comparação anual. A inflação subjacente surpreendeu positivamente o mercado 
que esperava alta de 1,1% e acelerou para 1,2% - maior nível desde maio de 2013. 
 

No campo da atividade, o PMI manufatureiro da zona do euro recuou para 56,6 ante 57,4 
no mês de junho - maior número em 74 meses. O número ficou abaixo das expectativas 
que apontavam para 56,8, mas continuou indicando expansão da atividade e crescimento 
robusto na zona do euro. O PMI europeu está acima de 50 – nível que distingue expansão 
de retração – há 49 meses consecutivos. 
 

Na China, atividade surpreende positivamente e economia continua mostrando sinais 
de resiliência. 
  

Na China, o produto interno bruto aumentou 6,9% no segundo trimestre na comparação 
anual, superando o consenso de mercado de 6,8%. O principal motor do crescimento 
chinês no segundo trimestre foi o consumo, que compensou investimento imobiliário e 
em infraestrutura mais fracos. O crescimento maior do que o esperado mostra sinais de 
resiliência da economia chinesa, apesar da iniciativa dos membros do comitê de política  
monetária no sentido de conter empréstimos excessivos e especulativos provenientes do 
mercado de crédito paralelo - o que levaria a uma desaceleração da oferta de dinheiro e  



 

                            

 
 
 
 
menor consumo. Por outro lado, o PMI Manufatureiro desacelerou de 51,7 em junho para 
51,4 no mês de julho. A principal razão para a queda foram as altas temperaturas que 
causaram regime de chuvas mais abundante no país e inundações que prejudicaram a 
atividade.  
 

CENÁRIO MACRO – Doméstico 
 

Atividade: 
 

De acordo com o IBGE, a produção industrial ficou estável em junho, após apresentar 
avanço de 1,2% em maio. O resultado ficou acima do consenso (-0,3%) e, com revisões 
positivas para os meses anteriores, a média móvel trimestral passou de 0,2% para 0,8% 
entre maio e junho. 
A estabilidade da produção industrial adiciona riscos positivos para a projeção do PIB do 
segundo trimestre (-0,2%). Apesar de o avanço ainda não indicar que a indústria está 
em trajetória de recuperação, o crescimento de 0,9% da produção industrial no segundo 
trimestre surpreendeu positivamente. 
No mercado de trabalho, a taxa de desemprego recuou para 13,0% em junho, após 
marcar 13,3% em maio. Com ajuste sazonal, a taxa de desemprego passou de 13,1% para 
12,8% entre maio e junho. 
  

Inflação: 
 

O IPCA-15 de julho apresentou deflação de 0,18%, resultado abaixo das expectativas (-
0,10%). Em maio, o IPCA-15 foi de -0,23%. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA-15 
desacelerou para 2,80%, após marcar 3,52% em junho. Em julho, por categoria de uso, os 
Serviços aceleraram para 0,38% após variação de 0,30% em junho. Na comparação anual, 
a categoria de uso Serviços desacelerou para de 5,51% após mostrar alta de 5,80% em 
junho. 
 

Fiscal: 
 

O saldo primário do Governo Central registrou déficit de R$ 19,8 bilhões em junho, 
resultado em linha com a mediana do consenso de mercado (déficit de R$ 20 bilhões). 
Com este resultado, o déficit nos últimos 12 meses alcançou R$ 180,2 bilhões (2,8% do 
PIB), após marcar R$ 169,2 bilhões (2,6% do PIB) em maio. 
 

No que tange o resultado fiscal do Governo Consolidado, com o superávit de R$ 240 
milhões dos governos regionais no mês, o déficit foi de R$ 19,6 bilhões em junho. Nos 
últimos 12 meses, o déficit do governo consolidado passou de R$ 157,7 bilhões em maio,  
para déficit de R$ 167,2 bilhões em junho. Como proporção do PIB, o déficit passou de 
2,5% para em 2,6% entre maio e junho. 
 
 



 

                            

 
 
 
 

Setor Externo: 
 

O saldo em transações correntes atingiu superávit de US$ 1,3 bilhão em junho, resultado 
substancialmente melhor do que o observado em maio de 2016 (déficit de US$ 2,5 
bilhão). Assim, o déficit acumulado nos últimos 12 meses passou de US$ 18,1 bilhões em 
maio para US$ 14,3 bilhões em junho. Como proporção do PIB, o déficit recuou para 0,8% 
em junho de 1,0% em maio. 
 

Pelo lado do financiamento, os investimentos diretos no país somaram US$ 4,0 bilhões 
em junho. Assim, em 12 meses, o IDP acelerou de US$ 80,5 bilhões em maio para US$ 
80,6 bilhões em junho. Como proporção do PIB o IDP permaneceu em 4,3% em junho. 
 

Política monetária: 
 

Como esperado pelo mercado, o Copom reduziu a taxa Selic em 100 bps, para 9,25%. 
Enquanto a decisão do Banco Central não surpreendeu, a sua comunicação trouxe 
novidades. Primeiramente, para a próxima reunião, o Copom não mostrou desconforto 
em novamente manter o ritmo de redução da taxa de juros em 100 bps. Para a autoridade 
monetária, somente mudanças significativas no cenário básico exigirão uma redução 
moderada do ritmo de corte de juros na próxima reunião. Na ata da decisão, inclusive, o 
Banco Central afirmou que oscilações pontuais na inflação, em particular dos reajustes de 
preços de combustíveis e de energia elétrica, que têm sido mais voláteis, não têm 
implicação relevante para a condução da política monetária. Além disso, o comitê de 
política monetária alterou sua projeção para a inflação de 2018 de 4,5% para 4,3%, o que 
indica que o Banco Central vê espaço para estender seu ciclo de flexibilização para além 
de uma taxa de juros de 8,0% ao ano. 
 
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.  


