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DESTAQUES 
 

A curva de juros retirou prêmio em toda a sua estrutura a termo, sendo que o movimento 
mais proeminente ocorreu nos vértices mais curtos inclinando-se a curva ainda mais. O 
risco Brasil teve uma queda significante onde o prêmio do CDS de 5 anos encerrou o mês 
com queda de 14 pbs registrando 196 pontos. 
No campo político, a Câmara dos Deputados aprovou a TLP em substituição à TJLP e a 
nova taxa será apurada mensalmente com base no rendimento dos títulos públicos 
indexados pelo IPCA (NTN-Bs) deixando o próximo passo para a votação do texto-base no 
Senado, em breve. O Governo Federal entregou ao Congresso Nacional a proposta da 
revisão das metas fiscais, revisando o déficit para cima em R$ 20 bilhões neste ano e 
também em R$ 30 bilhões em 2018. Diante disso, o Governo Federal anunciou um 
programa de privatizações envolvendo mais de 50 projetos que farão parte do Programa 
de Parcerias de Investimentos-PPI para serem oferecidos ao setor privado como um 
esforço do Governo em elevar as receitas da União. As atenções agora se voltam para o 
encaminhamento da reforma da Previdência e nos desdobramentos da reforma Política. 
Do lado inflacionário, o IPCA-15 de agosto apresentou variação de 0,35%, resultado em 
linha com a nossas expectativas, mas abaixo da mediana das expectativas (0,40%). Com 
este resultado, o resultado no ano foi para 1,79%, menor variação acumulada até agosto 
desde a implantação do Plano Real. 
A ata do Copom reiterou a indicação do comunicado para um corte de 100 bps na taxa 
Selic em seu próximo encontro, porém, a manutenção deste ritmo dependerá da 
permanência das condições descritas no cenário básico do Copom e de estimativas da 
extensão do ciclo. O ritmo de flexibilização continuará dependendo da evolução da 
atividade econômica, do balanço de riscos, de possíveis reavaliações da estimativa da 
extensão do ciclo e das projeções e expectativas de inflação. 
No relatório Focus, as projeções para o IPCA foram revistas de 3,45% para 3,38% em 2017 
e de 4,20% para 4,18% em 2018. As projeções para a taxa Selic no final deste ano 
recuaram de 7,50% para 7,25% e se mantiveram estáveis em 7,50% para o final de 2018. 
As estimativas para o câmbio foram revistas de R$ 3,25 para R$ 3,20 no final deste ano e 
de R$ 3,40 para R$ 3,35 no final de 2018. Já para o PIB, as projeções para 2017 
surpreenderam positivamente e as estimativas já apontam um crescimento de 0,50% (de 
0,34%), enquanto para 2018 ainda segue um crescimento de 2,00%, sem alteração. 
 

Curva de Juros 
 

Com um cenário inflacionário novamente bastante favorável, o comportamento da curva 
de juros nominais se mostrou declinante, cedendo em grande parte nos vértices mais 
curtos. Na parte longa, no entanto, o comportamento ainda se mantém cauteloso diante 
de novos ruídos políticos com novas delações e dúvidas sobre a estabilidade fiscal, além 
da percepção de que a atividade já começa a mostrar sinais moderados de recuperação. 
O juro com vencimento em 1 ano iniciou o mês em 7,96% e foi cedendo ao longo do mês 
diante das expectativas inflacionárias mais favoráveis. Além disso, após a ata do Copom 
 



 

                            

 
 
 
sinalizar a manutenção do ritmo em reduzir novamente a taxa Selic em 100 bps em sua 
próxima reunião, o juro recuou às mínimas e fechou o mês em 7,57% (queda de 39 bps). 
Na parte longa da curva, os juros nominais se mantiveram estáveis ao longo do mês. 
Devido à queda mais expressiva nos vértices curtos, a curva de juros nominais assumiu 
uma inclinação bastante positiva, o que premiou em grande parte os vértices longos. 
Diante disso, o juro futuro para 5 anos iniciou o mês em torno de 9,76% e fechou o mês 
em 9,73%. 
Os juros reais seguiram o movimento de retirada de prêmio, porém o comportamento foi 
bem mais comedido devido principalmente à surpresa com IPCA-15 mais fraco e à queda 
dos juros nominais diante da manutenção do ritmo de corte da Selic, o que se traduziu em 
uma curva de inflação implícita mais baixa ao longo de toda sua estrutura. 
A NTN-B com vencimento em 2019, encerrou o mês em IPCA + 3,38% (de IPCA + 3,49%), o 
que se traduziu em uma inflação implícita em torno de 4,44%, nível abaixo do observado 
no final do mês anterior (4,62%). 
Na parte longa da curva, o movimento foi praticamente de estabilidade, conforme o 
observado em juros nominais. A NTN-B com vencimento em 2050 encerrou o mês em 
IPCA + 5,29% , vindo de uma taxa no mês anterior ao redor de IPCA + de 5,30%, o que se 
traduziu em uma inflação implícita estável em torno de 4,87%. 
 

CENÁRIO MACRO – Internacional 
 

Nos EUA, atividade mostra solidez, mas inflação continua baixa. Trump segue 
pressionado por geopolítico e aprovação de reforma fiscal. 
  

Em julho, a inflação dos Estados Unidos decepcionou mais uma vez ao mostrar resultados 
abaixo do esperado tanto para a inflação cheia como para o núcleo. A não aceleração dos 
preços aumenta ainda mais a pressão no FED, que estuda o melhor momento para o início 
do processo de enxugamento de seu balanço, além de considerar mais um aumento na 
taxa de juros em dezembro. Pelo lado da atividade, o PIB americano do segundo trimestre 
foi revisto para 3.0% q/q, ante variação de 2.7% q/q na primeira divulgação. Para o 
terceiro trimestre, o furacão Harvey deve influenciar negativamente o crescimento 
econômico dos Estados Unidos. 
 

No ambiente político, as tensões aumentaram significativamente entre Estados Unidos e 
Coréia do Norte. Após disparar um míssil que passou por cima do território japonês, a 
Coréia do Norte realizou mais um teste no início de setembro, no qual foi detonada uma 
bomba de hidrogênio. Como forma de pressionar ainda mais a Coréia do Norte, Donald 
Trump ameaçou cortar laços comerciais com todos os países que ainda negociam com os 
norte-coreanos, incluindo a China. No cenário doméstico, desde o final do mês de julho, 
quatro membros da gestão Trump foram demitidos ou pediram demissão. A nomeação de 
John Kelly para o cargo de Chefe do Gabinete e a demissão de Steve Bannon do cargo de 
Estrategista-Chefe, no entanto, foram encaradas como positivas pelo mercado. O governo 
de Trump tenta com seu novo chefe de gabinete, reunir apoio suficiente para aprovação 
da reforma tributária. 



 

                            

 
 
 
 

Na Zona do Euro, ECB mostra preocupação com volatilidade do euro, mas indica que 
anunciará mudanças no programa de compras em outubro. 
 

Na Zona do Euro, o PIB do segundo trimestre cresceu 0.6% q/q, resultado em linha com a 
mediana das expectativas. Os números consolidam o bom momento da economia 
europeia e confirmam o que outros indicadores como índices de confiança e melhora do 
mercado de trabalho já mostravam desde o início do ano. Além do crescimento robusto, a 
inflação da zona do euro também mostrou sinais de recuperação. O dado cheio avançou 
para 1.5% y/y em agosto, após registrar 1.3% y/y no mês anterior. Já o núcleo da inflação 
permaneceu inalterado em 1.2% y/y – maior nível desde 2013. 
 

Com os melhores números de atividade, o ECB elevou para 2,2% sua previsão de 
crescimento para 2017, contra o 1,9% anterior. Para os próximos dois anos, o PIB deve 
desacelerar para 1,8% em 2018 e 1,7% em 2019, confirmando previsões anteriores do 
ECB. Pelo lado da inflação, a projeção de 2017 foi mantida em 1,5%. Porém, para 2018 e 
2019, a estimativa foi reduzida em 0,1 p.p. A projeção de 2018 passou de 1,3% para 1,2% 
e a de 2019 saiu de 1,6% para 1,5%. De acordo com o ECB, parte da menor pressão 
inflacionária nos próximos anos pode ser atribuída à valorização euro. Ainda, para o ECB, 
a recente volatilidade da moeda representa incerteza. No entanto, apesar do desconforto 
com o comportamento do euro e de manter inalterada sua política monetária em 
setembro, o ECB avisou que detalhará na próxima reunião os planos para alterar seu 
programa de compras mensais de títulos. 
 

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

Na China, é possível observar os primeiros sinais de desaceleração da economia. 
Os três principais termômetros da atividade econômica chinesa mostraram desaceleração 
em julho. A produção industrial chinesa desacelerou de 7,6% y/y para 6,4% y/y no mês de 
julho, enquanto que as vendas no varejo recuaram de 11% y/y para 10,4% y/y e o 
investimento em ativos fixos perdeu força no mês e foi de 8,6% y/y para 8,3% y/y. A 
desaceleração demonstrada pelos três indicadores refletem as medidas implementadas 
pelo governo chinês para limitar a oferta de dinheiro na economia e mitigar os riscos de 
uma alavancagem extremamente alta. 
 

Apesar da desaceleração do crescimento chinês, não é esperada uma queda abrupta nos 
números de atividade. Com a aproximação do Congresso do Partido Comunista chinês, o 
governo deve fornecer o impulso necessário para trazer estabilidade econômica em um 
momento politicamente sensível. Sinais de que a desaceleração da economia deverá ser 
suave são os dados de PMI manufatureiro da China. Enquanto o PMI NBS avançou para 
51,7 de 51,4, o PMI Caixin foi de 51,1 para 51,6. As duas leituras superaram as 
expectativas do consenso de mercado. 
 
 
 



 

                            

 
 
 
 

CENÁRIO MACRO – Doméstico 
 

Atividade: 
 

De acordo com o IBGE, a PIB brasileiro cresceu 0,2% no segundo trimestre, após 
apresentar avanço de 1,0% no primeiro trimestre do ano. O resultado ficou acima do 
consenso (0,0%). Além de superar as expectativas, o segundo avanço consecutivo do PIB 
na comparação trimestral confirmou o fim da recessão técnica e, mais importante, indicou 
que os efeitos da crise política foram limitados ao crescimento e que a retomada deve 
acelerar nos próximos meses. 
 

Ainda, apesar de o PIB mostrar arrefecimento em relação ao primeiro trimestre, a 
composição do crescimento no último trimestre é mais animadora. Depois de um avanço 
no primeiro trimestre explicado essencialmente pela agropecuária, o crescimento do 
segundo trimestre foi acompanhado de um aumento da absorção doméstica, puxado pelo 
consumo das famílias, e de nova contribuição positiva das exportações líquidas. 
 

No mercado de trabalho, a taxa de desemprego referente ao trimestre móvel encerrado 
em julho foi de 12,8%. Na comparação mensal, com ajuste sazonal, a PNAD contínua 
mensal também mostrou queda e passou de 12,9% para 12,6% entre junho e julho.  
 

Inflação: 
 

O IPCA de agosto apresentou inflação de 0,19%, resultado abaixo das expectativas 
(0,30%). Em julho, o IPCA havia registrado variação de 0,24%. No acumulado dos últimos 
12 meses, o IPCA desacelerou para 2,46%, após marcar 2,71% em julho. A inflação de 
Alimentação (-1.07%) apresentou a maior deflação, enquanto que Transportes (1,53%) 
obteve a maior contribuição positiva no mês. Em agosto, por categoria de uso, os Serviços 
desaceleraram para 0,01% após variação de 0,33% em julho. Em 12 meses, a categoria de 
uso Serviços desacelerou para 4,81% após mostrar alta de 5,1% em julho. 
 

Fiscal: 
 

O saldo primário do Governo Central registrou déficit de R$ 20,2 bilhões em julho, 
resultado pior do que a mediana do consenso de mercado (déficit de R$ 18,0 bilhões). 
Com este resultado, o déficit nos últimos 12 meses alcançou R$ 181,9 bilhões (2,8% do 
PIB), após marcar R$ 180,9 bilhões (2,8% do PIB) em junho. 
 

No que tange ao resultado fiscal do Governo Consolidado, com o déficit de R$ 2,6 bilhões 
dos governos regionais no mês de julho, o déficit do Governo Consolidado foi de R$ 16,1 
bilhões no mês. Nos últimos 12 meses, o déficit do Governo Consolidado passou de R$ 
167,2 bilhões em junho, para déficit de R$ 170,5 bilhões em julho. Como proporção do 
PIB, o déficit passou de 2,6% para em 2,7% entre junho e julho. 
 
 



 

                            

 
 
 
 

Setor Externo: 
 

O saldo em transações correntes atingiu déficit de US$ 3,4 bilhões em julho, resultado em 
linha com o consenso de mercado. Em junho, as transações correntes apresentaram 
superávit de US$ 1,3 bilhão. Com o resultado de julho, o déficit acumulado nos últimos 12 
meses passou de US$ 14,3 bilhões em junho para US$ 13,8 bilhões em julho. Como 
proporção do PIB, o déficit recuou para 0,7% em julho de 0,8% em junho. 
Pelo lado do financiamento, os investimentos diretos no país somaram US$ 4,1 bilhões 
em julho. Assim, em 12 meses, o IDP acelerou de US$ 80,6 bilhões em junho para US$ 85 
bilhões em julho. Como proporção do PIB o IDP aumentou de 4,2% para 4,4% entre junho 
e julho. 
 

Política monetária: 
 

Em linha com as expectativas, o Copom reduziu a taxa Selic em 100 bps, para 8,25%. 
Enquanto a decisão do Banco Central não surpreendeu, a sua comunicação trouxe 
novidades sobre os próximos passos da autoridade monetária. Primeiramente, por conta 
do estágio do ciclo de flexibilização, o Copom vê, neste momento, como adequada uma 
redução moderada na magnitude de flexibilização monetária. Além de sinalizar a intenção 
de reduzir o ritmo de corte da taxa de juros na próxima reunião, o Banco Central também 
comentou pela primeira vez o sobre o encerramento do atual ciclo. Para o Copom, o fim 
do ciclo seria feito de forma gradual, ou seja, apesar de provavelmente reduzir o ritmo de 
corte da Selic na próxima reunião, o ciclo de afrouxamento deve se estender até o final do 
ano com ajustes menores da Selic. 
 

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.  


