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A saída do Reino Unido da União Europeia - conhecida como BREXIT - se destaca no noticiário neste

início de julho. A notícia pegou de surpresa o mercado financeiro que esperava resultado diferente

do anunciado. Agora, os desdobramentos são de difícil previsão mesmo a curto prazo. O Banco

Central Europeu (BCE) já tem encontrado dificuldades em coordenar medidas para retomar a

atividade económica da região e o viés deflacionário da Zona do Euro pode ser agravado deixando a

situação novamente complicada na Europa.

Nos Estados Unidos, os riscos internacionais devem manter a política monetária estável por mais

tempo, isto é, a taxa de juros deve se manter inalterada por mais alguns meses, talvez havendo uma

única elevação de juros no final do ano. Além disso, a campanha presidencial segue a todo vapor

contribuindo para a volatilidade nos mercados;

Internamente, vimos uma melhora gradual do cenário económico com as sinalizações positivas da

equipe económica. O novo presidente do Banco Central, Man Goldfajn, logo em seu primeiro discurso

disse todos os esforços estarão voltados para trazer a inflação de volta à meta, afastando a

possibilidade de corte de juros no curto prazo. Em relação ao câmbio, a tendência é que o Banco

Central assuma postura menos intervencionista e deixe a flutuação ao sabor da demanda e oferta.

Vimos ainda que timidamente uma melhora dos índices de confiança. É ainda muito pouco, mas é

um alento para a combalida economia brasileira. Ainda devemos ver aumento de desemprego e

piora dos índices económicos, mas, caso as propostas da equipe económica comecem a se

concretizar devemos ver o início da reversão dessa tendência de queda do PIB.

A votação definitiva do impeachment, marcada para o final de agosto, deve elevar os ânimos em

Brasília e acabar forçando o presidente interino Michel Temer a ceder a pressões políticas.

Ao mesmo tempo que se fata de ajuste físcaf e Reforma da Previdência como formas de estancar a

sangria de recursos, o reajuste do Judiciário e do Bolsa Família foram na contramão do que o

governo vem pregando. Enquanto isso, a operação Lava-Jato segue a todo vapor fragilizando o

governo e principalmente o PMDB.

Com relação aos mercados, vimos o Ibovespa avançando 6,30% em julho e 18,86% no acumulado de

2016. É um resultado muito bom, mas que carrega consigo elevada dose de incerteza especialmente

no momento em que as investigações da Lava-Jato atingem empresas listadas, como foi o caso da

Hypermarcase JBS.

Na renda fixa, vimos os principais índices mais uma vez apresentarem desempenho muito positivo,

com destaque para os mais longos, como IDkA20 e IMA-B5+ com 5,20% e 2,57% de rentabilidade,

respectivamente. O discurso do presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, e o Relatório Trimestral

de Inflação exerceram forte influência nas taxas de juros, ajustando para cima as curvas mais curtas e

para baixo as curvas mais longas. Por isso, o melhor desempenho dos fundos de prazos mais longos.

Já na renda variável, o índice Bovespa também teve resultado muito positivo em junho (6,30%),

resultado da melhora do otimismo em relação ao cenário económico. Embora ainda tímida, a

melhora já é refletida nos índices de confiança e na estabilização da produção industrial.
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