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DESTAQUES 
 

O cenário doméstico segue favorável à queda da Selic com as expectativas de inflação 
ainda em declínio, a atividade em fraca recuperação e o câmbio “comportado”.  
A divulgação do Relatório de Inflação (RI-1º tri) confirmou um cenário mais favorável à 
queda das expectativas futuras de inflação. As projeções de inflação para 2017 e 2018 
apresentadas pelo BC ficaram abaixo da meta neste ano e ligeiramente abaixo da meta 
em 2018 nos cenários apresentados, porém, na opinião do BC, a intensificação do 
ritmo de flexibilização da política monetária se dará de forma moderada.  
 

O CMN reduziu a TJLP de 7,5% para 7,0%, passando a vigorar no segundo trimestre de 
2017 e também anunciou um novo cálculo para a taxa que terá variação mensal e será 
calculada com base na estrutura a termo dos títulos públicos NTN-B de cinco anos 
passando a ser chamada de TLP.  
 

O IPCA-15 de março apresentou variação de 0,15%, resultado abaixo da nossa projeção 
(0,17%), mas em linha com a mediana das expectativas. Desde março de 2009, quando 
o índice se situou em 0,11%, não há registro de resultado mais baixo para os meses de 
março. 
 

A composição da inflação segue benigna, com recuo em diversos componentes, 
inclusive serviços. As projeções de IPCA no relatório Focus para 2017 recuaram de 
4,36% para 4,10% e para 2018 permaneceram em 4,50%. As projeções de PIB para 
2017 recuaram ligeiramente e agora indicam um crescimento de apenas 0,47%, sendo 
que para 2018 voltaram a subir e passaram indicar um crescimento de 2,50% ante 
2,37% no mês passado.  
 

Do lado fiscal, a necessidade em cumprir a meta desse ano fez o Governo anunciar um 
contingenciamento dos gastos da ordem de R$ 42 bilhões, além de buscar outras 
fontes de receita como o aumento de IOF, leilões de hidrelétricas e reoneração da 
folha de pagamentos em vários setores. O Relator da reforma da Previdência Arthur 
Maia sinalizou mudanças no texto original e seu parecer está previsto para ser 
divulgado ainda em abril, e votação em 1º turno na Câmara no primeiro semestre do 
ano. 

 

Curva de Juros 
 

Os juros domésticos voltaram a registrar novas mínimas. As apostas em um corte mais 
agressivo da taxa básica Selic pelo Banco Central se intensificaram e boa parte da curva 
atingiu taxas de apenas 1 dígito. O juro com vencimento em 1 ano iniciou o mês em 
10,24% e registrou uma queda de 52 bps encerrando o mês em 9,72%. O juro futuro 
para 5 anos iniciou o mês em 10,16% e mesmo passando por momentos de realização 
e abertura das taxas, foi cedendo ao longo da segunda quinzena do mês encerrando 
em 9,93% com uma queda de 23 bps. Na parte longa da curva, o juro futuro com  



 

                            

 
 
 
vencimento superior a 10 anos também acompanhou esse movimento e terminou o 
mês em 10,29%, cedendo apenas 14 bps. 
 

Os juros reais voltaram a ceder ao longo do mês de março. Em toda curva, confirmou-
se um cenário inflacionário em torno da meta, e com isso, a queda dos juros reais foi 
equivalente à queda nos juros nominais, se traduzindo em uma inflação implícita 
estável. Na parte curta da curva, observada pelo vértice 2021, a queda no cupom real 
foi de 25 bps, de 5,43% para 5,18%, o que resultou em uma inflação implícita em torno 
de 4,45%, mesmo nível observado no final do mês anterior. Na parte longa, o 
movimento foi de estabilidade e o juro real fechou ligeiramente acima em 5,14%, 
culminando em uma pequena queda na inflação implícita de apenas 10 bps. 
 

CENÁRIO MACRO – Internacional 
 

Nos EUA, Trump sofre a primeira derrota e FED eleva novamente a taxa de juros.  
  

O segundo mês de Donald Trump na presidência dos EUA não contou com tanta 
polêmica como em seus primeiros dias no poder. Sem as falas agressivas 
características de seus pronunciamentos, Trump afirmou ao Congresso que é preciso 
controlar as fronteiras para proteger o país do terrorismo e defendeu pela primeira vez 
uma reforma no sistema de imigração, adotando um sistema baseado no mérito e nas 
qualificações do imigrante. Apesar de o teor do restante do discurso não mudar, com 
críticas ao Obamacare e promessa de construção do muro na fronteira com o México, 
o tom conciliador e convencional utilizado por Trump pode indicar que o presidente 
dos EUA pretende melhorar sua comunicação e tentará estancar a queda de sua 
popularidade observada no início do mandato. Sobre a agenda econômica, apesar de 
Trump prometer que em breve anunciará um pacote fenomenal de estímulo fiscal, os 
detalhes da agenda para o crescimento seguem vagos.  
  

Na Zona do Euro, ECB mostra conforto com atual direção da política monetária . 
  

Apesar de a inflação ter atingido a meta de 2,0% pela primeira vez em quatro anos, o 
ECB decidiu manter inalteradas as taxas de juros e não anunciou mudanças em seu 
programa de estímulo. A aceleração da inflação tem alimentado críticas à política do 
ECB e aumentado as pressões para mudança da atual política monetária acomodatícia. 
Por conta das surpresas dos últimos meses com os índices de inflação e dados de 
atividade sólidos, o ECB elevou as expectativas de inflação para 2017 e 2018. No 
entanto, o presidente do ECB, Mario Draghi, mostra-se pouco convencido sobre a 
sustentabilidade da alta, explicando que o avanço tem sido provocado, principalmente, 
pelos custos da energia e que as pressões inflacionárias subjacentes permanecem 
fracas. De fato, o último número de inflação corrobora o cenário cauteloso de Draghi e  

 

 



 

                            

 

 

 

confere tempo ao ECB. Em março, o índice de preços ao consumidor da Zona do Euro 
desacelerou para alta de 1,5%, após marcar 2,0% em fevereiro.  
 

No campo político, a eleição presidencial na França se aproxima, porém, o risco de 
vitória da candidata de extrema direita, Marine Le Pen, reduziu. As pesquisas indicam 
Marine Le Pen com desvantagem de mais de 20 p.p. para o candidato Emmanuel 
Macron no segundo turno.  
 

Na China, desempenho da atividade surpreende no primeiro bimestre e permite 
PBoC apertar gradualmente a política monetária. . 
  

Os indicadores de atividade do primeiro bimestre surpreenderam positivamente e 
indicam manutenção do ritmo forte de crescimento. Nos primeiros dois meses do ano, 
a produção industrial cresceu 6,3% na comparação anual, superando o registrado em 
dezembro (6,0%). Os investimentos em ativos fixos avançaram 8,9%, resultado acima 
do esperado (8,3%). Somente as vendas do varejo frustraram. Por conta do menor 
subsidio para compra de carros, o comércio apresentou crescimento de 9,5%, após 
mostrar alta de 10,9% em dezembro. O bom desempenho dos índices no primeiro 
bimestre do ano e a manutenção dos PMI´s de março acima de 50 pontos trazem 
tranquilidade para o PBoC, uma vez que sem riscos de desaceleração abrupta da 
atividade, o Banco Central chinês pode manter a política monetária relativamente mais 
apertada para reduzir a alavancagem financeira, conter os riscos de bolhas financeiras 
e gerenciar o crescimento do crédito.  
 

CENÁRIO MACRO – Doméstico 
 

Atividade: 
 

De acordo com o IBGE, a produção industrial avançou somente 0,1% em fevereiro após 
recuo de 0,2% em janeiro. O resultado ficou bem abaixo das expectativas (0,6%). Na 
comparação anual, a indústria apresentou queda de 0,8%, após avançar 1,4% em 
janeiro. – O resultado bem mais fraco do que o esperado da produção industrial em 
fevereiro não altera a perspectiva de crescimento para a indústria no primeiro 
trimestre. Afinal, o carrego estatístico segue favorável (1,6%) e os primeiros 
indicadores coincidentes de março apontam para pequeno aumento (0,1%) da 
produção industrial no mês. No entanto, este número abaixo do esperado somado às 
frustrações com os índices de comércio e serviços de janeiro indicam riscos para baixo 
na projeção para o PIB do primeiro trimestre (0,4%). – Pelo lado do emprego, a taxa de 
desemprego subiu para 13,2% em fevereiro, após marcar 12,6% em janeiro. Com 
ajuste sazonal, a taxa de desemprego passou de 12,9% para 13,1% entre janeiro e 
fevereiro.  
 
 



 

                            

 
 
Inflação: 
 

O IPCA-15 de março apresentou variação de 0,15%, resultado em linha com as 
expectativas, mas ainda a menor taxa para um mês de março desde 2009. No 
acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA-15 desacelerou para 4,73%, após marcar 
5,02% em fevereiro. Em março, por categoria de uso, os Serviços desaceleraram para 
0,25% após aumento de 1,01% em fevereiro. Na comparação anual, a categoria de uso 
Serviços recuou de 6,09% para 6,04% no período.  
 

Fiscal: 
 

O saldo primário do Governo Central registrou déficit de R$ 26,3 bilhões em fevereiro, 
o pior resultado primário para o mês da série histórica. Com este resultado, o déficit 
alcançou R$ 151,3 bilhões, ou 2,4% do PIB, após marcar R$ 150,1 bilhões, ou 2,4% do 
PIB, em janeiro.  
 

No que tange ao Governo Consolidado, com o superávit de R$ 5,3 bilhões dos 
governos regionais no mês, o déficit do Governo Consolidado foi de R$ 23,5 bilhões em 
fevereiro. Com este resultado, no acumulado dos últimos 12 meses, o déficit do 
governo consolidado passou de R$ 147,0 bilhões em janeiro, para déficit de R$ 147,4 
bilhões em fevereiro. Como proporção do PIB, o déficit permaneceu em 2,3%.  
 

Setor Externo: 
 

O saldo em transações correntes atingiu déficit de US$ 935 milhões em fevereiro, 
resultado melhor do que o observado em fevereiro de 2016 (déficit de US$ 1,9 bilhão). 
Assim, o déficit acumulado nos últimos 12 meses passou de US$ 23,8 bilhões em 
janeiro para US$ 22,8 bilhões em fevereiro. Como proporção do PIB, o déficit recuou 
para 1,2% em fevereiro, depois de marcar 1,3% em janeiro.  
 

Pelo lado do financiamento, os investimentos diretos no país somaram US$ 5,3 bilhões 
em fevereiro. Assim, em 12 meses, o IDP desacelerou de US$ 85,0 bilhões em janeiro 
para US$ 84,4 bilhões em fevereiro. Como proporção do PIB o IDP passou de 4,7% em 
janeiro para 4,6%.  
 

Política monetária: 
 

O Banco Central sinalizou no Relatório de Inflação do primeiro trimestre que 
intensificará o ritmo de flexibilização monetária. De acordo com o Banco Central, a 
consolidação do cenário de desinflação mais difundida, que abrange os componentes 
da inflação mais sensíveis ao ciclo econômico e à política monetária, fortalece a 
possibilidade de uma intensificação moderada do ritmo de flexibilização da política  
monetária, em relação ao ritmo imprimido nas duas últimas reuniões do Copom. A 
menção a uma intensificação moderada sugere que a próxima redução da Selic será de  
 



 

                            

 
 
 
100 pontos base. No cenário de mercado do Relatório de Inflação, a projeção para o 
IPCA de 2017 caiu para 4,0% e para 2018 permaneceu em 4,5%.  
 

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.  


