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DESTAQUES 
 

O mês de junho foi marcado pela cautela. No campo doméstico, o ambiente econômico foi bastante positivo 
com a posse do novo Presidente do BC Ilan Goldfajn resgatando um discurso mais hawkish no Relatório de 
Inflação trimestral com relação à flexibilização da atual política monetária (onde ressaltou a importância de 
atingir o centro da meta no final de 2017) assim como a bem-sucedida renegociação das dívidas dos estados. 
Já no ambiente político seguiu o desenrolar do processo do Impeachment da Presidente Dilma assim como a 
importante vitória da votação da DRU. O cenário político tem deixado os investidores cautelosos e ansiosos 
em adotar posturas demasiadamente otimistas, em virtude da sequência, quase diária, da divulgação de 
nomes de alto escalão do governo envolvidos em escândalos de corrupção através da importante operação 
Lava-Jato. 
 
O crucial para os investidores é a necessidade do cenário prospectivo da efetivação e manutenção do governo 
atual, onde o maior receio é a eventualidade do envolvimento do Presidente interino Michel Temer no 
decorrer das investigações. A priori, apesar de Michel Temer ter sido citado na delação do ex-Ministro dos 
transportes Sergio Machado, o caso está sendo avaliado e, devido inicialmente à falta de provas, não tenha 
causado maiores movimentos de stress nos mercados. O Copom de junho, que contou com a participação do 
ex-presidente Alexandre Tombini, manteve a SELIC inalterada e ainda reiterou em sua Ata, um discurso 
“duro” no combate às expectativas inflacionárias. 
 
O Relatório Trimestral de Inflação foi o destaque econômico doméstico no mês. Investidores aguardavam a 
divulgação do RTI com expetativas de pistas sobre a condução da política monetária com o novo Presidente 
Ilan Goldfajn, mas embora as apostas fossem majoritárias em um ciclo mais próximo, palavras duras e com 
compromisso de alcançar a meta de inflação no final de 2017 fizeram os mercados reduzir suas apostas no 
curto prazo e reduzirem as expectativas inflacionárias no médio e longo prazo. 
 
O CMN manteve a TJLP e a meta de 4,50% para inflação em 2018 inalteradas, mas diminuiu o intervalo de 
tolerância da inflação em 1,5%, não podendo ultrapassar o teto de 6,00%. No campo externo, o FED 
americano adotou uma postura mais cautelosa em relação ao futuro aperto monetária, devido a uma maior 
preocupação global e a dados econômicos domésticos mais fracos. Com isso, o destaque no mês ficou para o 
referendo BREXIT. Ao longo do mês, a expectativa era que o Reino Unido fosse permanecer na União 
Europeia. A cautela prevaleceu com o referendo do Reino Unido optando pela saída do bloco e mesmo assim, 
surpreendendo os agentes, esse resultado não foi capaz de introduzir uma aversão a risco global dos 
mercados, mas o rating do Reino Unido foi rebaixado pelas agências S&P e Fitch. 
 

Curva de Juros 
 

A curva de juros nominais se comportou pouco volátil e com baixa liquidez ao longo das primeiras semanas. 
Porém, na última semana do mês, as declarações do atual presidente do BC sobre o compromisso em atingir o 
centro da meta no final de 2017 após a divulgação do RTI deram um tom de otimismo nos mercados e 
aproveitando um movimento global risk on, os agentes passaram a devolver prêmios na parte curta da curva 
e apostar em vértices mais longos indo às mínimas registradas no ano. Ao longo do mês, o relatório Focus 
revisou para cima as expectativas inflacionárias para este ano, porém, para os próximos anos, uma pequena 
queda. As estimativas do mercado para o IPCA para 2016 subiram de 7,12% para 7,27% enquanto para 2017 
caíram de 5,50% para 5,30%. Em relação à Selic, as projeções para fim de 2016, embora tenha reduzido as 
apostas na expectativa de queda da Selic nos próximos meses, ainda embute uma probabilidade de queda dos 



 

                 

 
 
 
 
 
 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.  
 
A curva de juros reais teve um comportamento de queda mais tímido em relação aos juros nominais e toda a 
estrutura a termo de inflação implícita recuou de forma significativa atingindo as mínimas registradas no ano. 

 
 

CENÁRIO MACRO – Internacional  
 

Na Europa, Reino Unido opta por sair da União Europeia.  
 

Com o apoio de 52% da população, o Reino Unido foi o primeiro país membro da União Europeia a decidir 
deixar o bloco. Com o resultado inesperado, o primeiro ministro do Reino Unido, David Cameron, anunciou 
sua renúncia, mas explicou que sua saída deve ocorrer somente em outubro, quando novas eleições no 
partido Conservador devem acontecer. À espera da decisão sobre quem será o novo primeiro ministro, o 
processo de saída da União Europeia fica paralisado, uma vez que Cameron afirmou que não assinará o Artigo 
50 e deixará este passo a cargo do próximo primeiro ministro. Assim que o Artigo 50 for assinado, o Reino 
Unido terá dois anos para negociar sua saída e somente após a assinatura do Artigo 50 é que começarão as 
negociações com a União Europeia. O tipo de acordo que o Reino Unido e a União Europeia querem ainda não 
está definido e o Reino Unido pode optar por uma negociação mais branda do que as condições defendidas na 
campanha do referendo.  
 
Com tantas incertezas em relação a este processo, inevitavelmente, esta decisão deve levar a um menor 
crescimento do Reino Unido. Para as outras economias, o aumento da incerteza e a alta volatilidade dos 
ativos devem ter impacto modesto no crescimento. No entanto, mais do que nas expectativas para o PIB 
mundial, é na política monetária que a decisão do Reino Unido terá maior efeito, uma vez que a incerteza 
deve levar a política dos principais Bancos Centrais a ser mais expansionista.  
 
Na Zona do Euro, o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, afirmou que os efeitos da votação 
são difíceis de prever, mas que provavelmente o resultado significaria uma retração no crescimento da Zona 
do Euro de até 0,5 p.p. nos próximos três anos. Além de o Reino Unido ser um dos principais parceiros 
comerciais da Zona do Euro, existem dúvidas sobre os efeitos da decisão no setor bancário e, principalmente, 
nas próximas eleições na região. Por ora, Draghi não sinalizou nenhuma alteração da política monetária do 
ECB.  
 

Nos EUA, FED reduz projeção para taxa de juros nos próximos anos. 
  
Antes mesmo de o Reino Unido votar pela saída da União Europeia, o FED adotou um discurso mais 
preocupado e indicou que o ciclo de aperto monetário nos próximos anos será menos intenso do que o 
anteriormente esperado. Para 2016, o FED indicou que ainda espera que a taxa de juros suba para 0,875%. No 
entanto, em março, apenas um dirigente esperava uma única elevação da taxa de juros em 2016. Agora, na 
reunião de junho, o FED indicou que seis membros esperam um aumento neste ano. Enquanto que para 2016, 
aumentou a probabilidade de o FED subir menos a taxa de juros, para os próximos anos as revisões já foram 
relevantes.  
 
 



 

                 

 
 
 
 
 
Na reunião de junho, o FED indicou que espera que a taxa de juros atinja 1,625% no fim de 2017 e 2,375% no 
fim de 2018. Na reunião de março, a mediana das estimativas para a taxa de juros era de 1,875% em 2017 e 
3,0% em 2018. De acordo com a presidente do FED, Janet Yellen, a cautela do comitê deve-se às incertezas 
em relação ao referendo no Reino Unido e, principalmente, às dúvidas sobre o mercado de trabalho nos EUA. 
De acordo com Yellen, o FED aguarda mais dados de emprego para avaliar se o decepcionante número de 
maio não é um indicativo de fraqueza da economia em geral. 
 

Na China, indicadores de maio sinalizam desaceleração da atividade no segundo trimestre.  
 
Enquanto a China observa os desdobramentos da decisão do Reino Unido, os números de atividade de maio 
indicaram que a economia deve mostrar desaceleração no segundo trimestre. Apesar de a produção industrial 
e as vendas no varejo tenham mostrado estabilidade em maio, o desempenho dos investimentos surpreendeu 
negativamente. Os índices PMI´s de junho também apontam para o menor ritmo de atividade neste período. 
Enquanto o PMI oficial cedeu para 50 após subir 50,1 em maio, o índice PMI caixin recuou de 49,2 para 48,6 
no período.  
 
 

CENÁRIO MACRO – Doméstico  
 

Atividade:  
 
De acordo com o IBGE, a produção industrial ficou estável em maio após aumento de 0,2% em abril. Com este 
resultado, caso a produção industrial fique estável em junho, a herança estatística para o segundo trimestre é 
de 0,3%. Desde o primeiro trimestre de 2014 a produção industrial não mostra crescimento na comparação 
trimestral. A expectativa de crescimento da indústria no segundo trimestre somada à recuperação dos índices 
de confiança corrobora nosso cenário de estabilização da econômica no segundo semestre.  
 
Pelo lado do emprego, o Caged apontou destruição de 72,6k vagas em maio. Com ajuste sazonal, observou-se 
destruição de 106,4k vagas, resultado melhor do que o observado em abril (-126,6k). A média dos últimos três 
meses passou de -136,3k em abril para -117,6k em maio. 
 

Inflação: 
 
O IPCA-15 de junho apresentou variação de 0,40%, resultado bem abaixo das expectativas (0,50%) e do 
observado em maio (0,86%). Com este resultado, o IPCA-15 em 12 meses desacelerou para 8,98% após 
marcar 9,62% em maio. Por categoria de uso, com a diluição dos reajustes de água e esgoto e medicamentos, 
os preços administrados subiram 0,63% em junho após marcarem 1,45% em maio. Na comparação anual, os 
preços administrados desaceleraram para 10,56% após marcarem alta de 11,43% em maio.  

 
Fiscal: 
 
De acordo com o Tesouro Nacional, o saldo primário do Governo Central registrou déficit de R$ 15,5 bilhões 
em maio, após apresentar superávit de R$ 9,8 bilhões em abril. Com este resultado, nos últimos 12 meses, o 
déficit do Governo Central alcançou R$ 145,0 bilhões, ou -2,4% do PIB, comparativamente ao déficit de R$ 
137,6 bilhões ou -2,3% do PIB em abril.  
 



 

                 

 
 
 
 
 
No que tange ao Governo Consolidado, com o déficit de R$ 212 milhões dos governos regionais no mês, o 
déficit do Governo Consolidado foi de R$ 18,1 bilhões em maio. Nos últimos 12 meses, o déficit do governo 
consolidado aumentou para R$ 150,5 bilhões ou 2,5% do PIB, de déficit de R$ 139,3 bilhões ou 2,3% do PIB 
em abril.  
 

Setor Externo: 
 
O saldo em transações correntes atingiu superávit US$ 1,2 bilhão em maio, o maior superávit desde agosto de 
2007. Este resultado mostrou relevante melhora em relação ao déficit observado no mês mesmo do ano 
anterior (US$ 3,4 bilhões). Assim, o déficit acumulado em 12 meses passou de US$ 34,1 bilhões (2,4% do PIB) 
em abril para déficit de US$ 29,5 bilhões (1,7% do PIB) em maio.  
 
Pelo lado do financiamento, os investimentos diretos no país somaram US$ 6,1 bilhões em maio. Com este 
resultado o IDP em 12 meses apresenta entrada líquida de US$ 79,4 bilhões ou 4,6% do PIB, financiando, 
portanto, completamente o déficit em transações correntes.  
 

Política monetária: 
 

O relatório de inflação de junho e a primeira entrevista oficial de Ilan Goldfajn como presidente do Banco 
Central indicaram que o início do ciclo de corte da taxa de juros pode ser postergado. Além de o relatório de 
inflação mostrar que no cenário de mercado a estimativa do Banco Central para o IPCA de 2017 aumentou e 
permanece acima de 5,5% até o final do segundo trimestre de 2018, o Banco Central reforçou que o cenário 
central não permite trabalhar com a hipótese de flexibilização das condições monetárias. Adicionalmente, Ilan 
Goldfajn descartou a possibilidade de utilizar metas de inflação ajustadas e afirmou que o objetivo do Banco 
Central é que a inflação chegue ao centro da meta de 4,5% em 2017. Para Ilan Goldfajn, este é um objetivo 
ambicioso, porém crível. De acordo com Ilan Goldfajn, as condições para que a inflação projetada convirja 
para a meta dependem essencialmente da evolução da política fiscal. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

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.  


