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DESTAQUES 
 

O mês de julho foi novamente marcado pela cautela e pela baixa liquidez. Declarações do Presidente interino 
Michel Temer sinalizando medidas impopulares à frente, o impasse em torno de um novo déficit expressivo – 
acima de R$ 130 bilhões - no anúncio da meta fiscal para 2017 e as declarações do Ministro da Fazenda 
Henrique Meireles acenando para a possibilidade de aumento de impostos à frente, deram um tom de 
cautela nos mercados logo no início do mês, sendo balanceado ao longo do mês com o otimismo da eleição 
do deputado Rodrigo Maia à presidência da Câmara, alinhado com o discurso de austeridade e com 
compromisso de acelerar a votação da PEC do teto dos gastos públicos. 
 

Sobre a inflação e a política monetária, foi divulgado o IPCA-15 para o mês, vindo acima do esperado com alta 
de 0,54%, refletindo o comportamento no preço dos alimentos, apesar do recuo na conta de luz e na gasolina. 
Assim, o Copom manteve inalterada a taxa Selic em sua reunião no mês, com um discurso hawkish e 
detalhado em seu comunicado, inaugurando um novo formato e reformulando também a Ata da reunião, 
divulgada com dois dias de antecedência em relação ao prazo anterior. Agradou economistas e reiterou o 
compromisso em atingir o centro da meta, além de pontuar a discussão sobre os riscos relevantes e o peso da 
política fiscal para a convergência da inflação, produzindo como consequência ao longo do mês queda nas 
expectativas inflacionárias para este ano (de 7,27% para 7,21%) e 2017 (de 5,43% para 5,20%) no relatório 
Focus, convergindo para o centro da meta em 2018. Enquanto que as projeções para a Selic reduziram as 
perspectivas de queda nos próximos meses, com uma probabilidade maior de corte apenas no final do ano, 
alcançando uma taxa de 13,50% em 2016 ante 13,25% do mês anterior e permanecendo em 11,00% ao final 
de 2017. 
 

Curva de Juros 
 

A curva de juros começou o mês com volumes reduzidos e foi se ajustando às declarações do Governo sobre 
aumento de impostos e na expectativa do anúncio da meta fiscal para 2017 inclinando positivamente, 
premiando assim, os vértices mais longos. A cautela no início do mês foi perdendo espaço para o otimismo 
com a escolha do presidente da Câmara e com os desdobramentos das discussões sobre reformas relevantes 
(previdência e trabalhista), além da manutenção da Selic e do discurso mais “duro” das autoridades, os quais 
fizeram os mercados cederem, devolvendo todo prêmio embutido inicialmente. No mês, o DI jan/18 caiu 8 
bps de 13,88% para 13,80% enquanto o DI jan/21 caiu 23 bps de 12,15% para 11,93%. Enquanto na parte 
longa da curva observou-se uma queda mais intensa (superior a 30 bps). 
 

Sendo assim, assumimos moderadamente juros ainda este ano. As projeções subiram de 12,88% para 13,25% 
no final de 2016 e caíram de 11,25% para 11,00% no final de 2017.  
 

As curvas de juros reais tiveram um comportamento de queda tal como os juros nominais, enquanto toda a 
estrutura a termo de inflação implícita manteve-se sem grandes alterações ao longo do mês. O cupom do 
vencimento 2018 abriu o mês em 6,55% e, embora tenha cedido ao longo do mês, voltou próximo à 
estabilidade fechando em 6,49% enquanto o cupom mais longo com vencimento em 2050 recuou de 6,06% 
para 5,77%. Esse movimento foi em paralelo com a curva de juros nominais e as expectativas inflacionárias 
não sofreram grandes alterações, estabilizando-se em 5,50% nos vértices curtos e em torno de 6,00% nos 
vértices mais longos, em linha com o IPCA-15 acima do esperado. 

 
 
 
 



 

                            

 
 

CENÁRIO MACRO – Internacional  
 

Na Europa, incertezas em relação ao Brexit diminuem, mas Bancos Centrais deixam portas 
abertas para novas medidas de estímulo. 
 

Ao longo do mês de julho cresceu a percepção de que a decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia 
terá efeitos moderados no crescimento global. Enquanto o Reino Unido deve enfrentar uma recessão ainda 
no segundo semestre de 2016, as principais economias desenvolvidas devem mostrar crescimento 
ligeiramente menor do que o anteriormente esperado.  
 

Após a decisão do Reino Unido, o FMI, por exemplo, revisou o crescimento global de 2016 para 3,1% de 3,2%. 
Para 2017, o FMI agora prevê PIB de 3,4% ante expectativa de 3,5% em abril. A queda nas projeções é 
explicada principalmente pelo Reino Unido, uma vez que a previsão para este ano recuou 0,2 p.p. (1,7% de 
1,9%) e para 2017 caiu 0,9 p.p. (1,3% de 2,2%). Para emergentes, o FMI ainda espera crescimento de 4,1% 
este ano e 4,6% para 2017. Além das projeções do FMI indicarem que o efeito do Brexit ficará concentrado no 
Reino Unido, os primeiros indicadores de julho mostraram resiliência da economia da Zona do Euro e efeito 
moderado nos EUA e na China.   
 

Apesar de os riscos em relação ao Brexit terem diminuído, os principais Bancos Centrais seguiram indicando 
que mais medidas de estímulo são prováveis, ou que qualquer aperto monetário será ainda mais gradual. No 
Reino Unido e na Zona do Euro, os bancos centrais não anunciaram medidas de estímulo adicional. No 
entanto, enquanto Draghi reafirmou que o ECB seguirá utilizando todos os instrumentos disponíveis caso se 
torne menos provável atingir a meta de inflação de pouco menos de 2% nos próximos anos, o Banco Central 
da Inglaterra indicou que medidas de estímulo serão necessárias nos próximos meses.  
 

Nos EUA, PIB fraco do segundo trimestre reduz probabilidade de aumento da taxa de juros 
em setembro. 
  
Em sua última reunião, o FED melhorou sua avaliação do desempenho recente da economia e afirmou que os 
riscos econômicos de curto prazo diminuíram. De acordo com o FED, o mercado de trabalho se fortaleceu e a 
criação de vagas foi robusta em junho. Na reunião anterior, o FED afirmou que crescimento das vagas de 
empregos havia diminuído. Enquanto em maio foram criadas somente 11 mil vagas, em junho houve criação 
de 287 mil postos. Apesar de a avaliação do FED mais positiva com a atividade ter indicado que o comitê 
poderia elevar a taxa de juros em setembro, o PIB do segundo trimestre bem abaixo do esperado colocou em 
xeque um aperto monetário ainda em 2016 e sinalizou que o FED ainda terá muita cautela nos próximos 
meses. Os dados preliminares do PIB americano do segundo trimestre indicaram crescimento anualizado de 
1,2%, sendo que o consenso era alta de 2,6%. 
 

Na Ásia, PIB chinês surpreende positivamente no segundo trimestre e Banco Central do 
Japão frustra expectativas.  
 

No Japão, o Banco Central agiu e decidiu elevar as compras de ETF dos atuais ¥ 3,3 trilhões para ¥ 6,0 trilhões. 
De fato, o anúncio de medidas frustrou, uma vez que esperava-se que o Banco Central também reduzisse a 
taxa de juros e ampliasse a compra de títulos da dívida. Apesar da frustração, o presidente do Banco Central 
do Japão continua prometendo fazer o que for preciso para chegar à meta anual de inflação de 2%.  
Adicionalmente, o governo do Japão aprovou um pacote fiscal de ¥ 13,5 trilhões de ienes (US$ 132 bilhões).  
 
 
 



 

                            

 
 
 
 
Na China, o Banco Central chinês não alterou a política monetária e não deu sinalizações de mudanças para os 
próximos meses. Pelo contrário, com o PIB do segundo trimestre melhor do que o esperado diminui a pressão 
por medidas de estímulo na China. Na comparação anual, o PIB da China permaneceu em 6,7%, 
surpreendendo de forma positiva as expectativas que apontavam para uma alta de 6,6%. Com este resultado, 
para o segundo semestre espera-se alguma moderação no ritmo de crescimento do PIB. No entanto, ainda 
será um crescimento compatível com a meta de 6,5%.  
 

CENÁRIO MACRO – Doméstico  
 

Atividade:  
 

De acordo com o IBGE, a produção industrial subiu 1,1% em junho após aumento de 0,4% em maio. Com este 
resultado, a produção industrial cresceu 1,2% no segundo trimestre após seis trimestres consecutivos de 
contração.  
 

Além de a produção industrial mostrar quatro meses seguidos de alta, os índices de confiança mostraram 
novo aumento. Enquanto a confiança da indústria subiu 4,4% em julho, a confiança do consumidor avançou 
7,6% no mês. O crescimento da indústria no segundo trimestre e a recuperação dos índices de confiança 
corroboram nosso cenário de estabilização da economia no segundo semestre.  
 

Pelo lado do emprego, o Caged apontou destruição de 91k vagas em junho. Com ajuste sazonal, observou-se 
destruição de 129,4k vagas, resultado pior do que o observado em maio (-100,4k). A média dos últimos três 
meses passou de -114,7k em maio para -117,7k em junho.  
 

Inflação: 
 

O IPCA-15 de julho apresentou variação de 0,54%, resultado bem acima das expectativas (0,45%) e do 
observado em junho (0,40%). Com este resultado, o IPCA-15 em 12 meses desacelerou para 8,93% após 
marcar 8,98% em junho. Por categoria de uso, com a queda do preço de energia, os preços administrados 
cederam 0,1% em julho após marcarem 0,63% em junho. Na comparação anual, os preços administrados 
desaceleraram para 9,34% após marcarem alta de 10,56% em junho.  
 

Fiscal: 
 

De acordo com o Tesouro Nacional, o saldo primário do Governo Central registrou déficit de R$ 8,8 bilhões em 
junho, após apresentar déficit de R$ 15,5 bilhões em maio. Com este resultado, nos últimos 12 meses, o 
déficit do Governo Central alcançou R$ 145,5 bilhões, comparativamente ao déficit de R$ 144,9 bilhões em 
maio. Como proporção do PIB, o déficit permaneceu em 2,4%.  
 

No que tange ao Governo Consolidado, com o superávit de R$ 98 milhões dos governos regionais no mês, o 
déficit do Governo Consolidado foi de R$ 10,1 bilhões em junho. Nos últimos 12 meses, o déficit do governo 
consolidado aumentou para R$ 151,2 bilhões em junho, após mostrar déficit de R$ 150,5 bilhões em maio. 
Como proporção do PIB, o déficit permaneceu em 2,5%.  
 

 
 
 



 

                            

 
 
 
Setor Externo: 
 

Após dois meses de superávit, o saldo em transações correntes atingiu déficit de US$ 2,5 bilhões em junho. 
Este resultado ficou praticamente estável em relação ao déficit observado no mês mesmo do ano anterior 
(US$ 2,6 bilhões). Assim, o déficit acumulado em 12 meses passou de US$ 29,5 bilhões em maio para déficit 
de US$ 29,4 bilhões em junho. Como proporção do PIB, o déficit permaneceu em 1,7%.  
 

Pelo lado do financiamento, os investimentos diretos no país somaram US$ 3,9 bilhões em junho. Com este 
resultado o IDP em 12 meses apresenta entrada líquida de US$ 78,0 bilhões ou 4,4% 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 julho. As 
novidades ficaram por conta das alterações dos formatos do comunicado e da ata da reunião. De fato, a 
mensagem principal, de que não há espaço para flexibilização da política monetária, não foi modificada. No 
entanto, com documentos mais diretos e transparentes, o Copom explicitou que a desinflação em curso tem 
procedido em velocidade aquém da almejada. Adicionalmente, o comitê afirmou que não há consenso sobre 
a velocidade do ajuste fiscal e mostrou desconforto com as projeções no cenário de mercado acima da meta. 
A continuidade do discurso duro do Banco Central sinaliza que o ciclo de afrouxamento monetário pode ser 
postergado. Atualmente, esperamos que o Banco Central inicie o processo em outubro.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  


