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DESTAQUES 
 

O mês de janeiro de 2017 começou cauteloso diante das preocupações com o efeito Trump. Do lado 
internacional ainda persiste uma certa frustração dos investidores com a falta de detalhamento sobre os 
estímulos econômicos e investimentos prometidos pelo republicano durante sua campanha, além da 
presidente do Federal Reserve Janet Yellen reforçar os argumentos em torno do aperto monetário nos 
Estados Unidos ressaltando que esperar muito para subir juros pode causar surpresas desagradáveis de 
inflação alta e instabilidade, e que forçariam a precificação de maiores níveis de taxas de juros 
possivelmente levando à recessão. Tal visão reforça a cautela por parte da autoridade monetária norte-
americana.  
 

No campo doméstico, o ceticismo foi se dissipando na medida que os investidores foram se convencendo 
de que “o pior” esteja ficando no passado e as apostas se intensificaram ao longo do mês. Destaque para 
o Comitê de Política Monetária do Banco Central que iniciou o ano de 2017 reduzindo a taxa básica de 
juros de maneira surpreendente de 13,75% para 13,00% ao ano, o maior corte em cinco anos. Apesar da 
surpresa, boa parte dos economistas não viu um exagero na decisão do BC e passaram a apostar em novo 
corte de 0,75 pp em fevereiro. Outro destaque importante foi a divulgação do IPCA-15 de janeiro que 
apresentou variação de 0,31%, resultado abaixo da nossa projeção (0,34%) e bem inferior à mediana das 
expectativas (0,38%). Esse foi o menor IPCA-15 para os meses de janeiro desde 1994. As projeções de 
IPCA no relatório Focus para 2017 recuaram de 4,87% para 4,70% e para 2018 se mantiveram estáveis em 
4,50%. As projeções de PIB para 2017 indicam um crescimento de apenas 0,50% e permaneceram assim 
durante todo o mês, sendo que para 2018 tiveram um pequeno recuo de 2,30% para 2,20% de 
crescimento. Também mereceu atenção, a decisão do BC em elevar a oferta de swaps cambiais para 
rolagem dos vencimentos de fevereiro impedindo uma escalada da moeda estrangeira.  
Diante disso, o mercado segue acreditando em um corte mais agressivo do juro por parte da equipe 
econômica e a discussão passou a ser a redução da meta de inflação para os próximos anos que 
atualmente está em 4,50%. Uma meta mais baixa faria com que o BC, por cautela, pudesse reduzir o 
ritmo de queda da Selic ainda embora as projeções sigam ( e devam seguir assim nos próximos meses ) 
focando em uma taxa de juro de apenas 1 dígito. 
 

Curva de Juros 
 

Mesmo diante de um cenário internacional ainda incerto por conta do efeito Trump e dúvidas sobre os 
próximos passos do Fed, a divulgação de mais um IPCA abaixo das expectativas (revisando novamente 
para baixo as projeções no relatório Focus para inflação taxa final da Selic) e a surpresa da aceleração do 
ritmo de corte na Selic em 75 bps, trouxe “à tona” a discussão em torno da mudança da meta de inflação 
para os anos vindouros. Desta forma, as apostas na queda dos juros no Brasil se intensificaram fazendo 
com que toda estrutura da curva de juros registrasse mínimas históricas.  
O juro com vencimento em 1 ano iniciou o mês em 11,54% e registrou um queda de 63 bps (10,91%) com 
expectativas de que o BC poderá seguir reduzindo o juro na mesma intensidade. O juro futuro para 5 anos 
iniciou o mês em 11,34% e foi cedendo lentamente, mas depois da surpresa com o Copom, teve uma 
queda mais forte e terminou o mês em 10,68% cedendo 66 bps. Na parte longa da curva, o juro futuro 
com vencimento superior a 10 anos também acompanhou esse movimento e terminou o mês cedendo 55 
bps.  
 

Os juros reais voltaram a cair ao longo do mês de janeiro. Em toda curva, na medida em que foi se 
confirmando um cenário inflacionário mais benigno, a queda dos juros reais foi menos intensa à queda 
nos juros nominais e se traduziram em uma inflação implícita mais baixa em todos os vértices. Na parte 
curta da curva, observada pelo vértice 2021, a queda no cupom real foi de 11 bps, de 5,94% para 5,83%, o 
que gerou um queda de inflação de 55bps. Na parte longa, o movimento foi parecido, com queda do juro 
real em 14 bps de 5,68% para 5,54% e que também gerou uma queda na inflação implícita de 41 bps.  

 



 

                            

 
 
 

CENÁRIO MACRO – Internacional 
 

Nos EUA, Trump assume presidência e FED manteve inalterada a taxa de juros.   
 

Os primeiros dez dias de Donald Trump na presidência dos EUA confirmaram que o republicano buscará 
cumprir com rapidez as suas polêmicas promessas de campanha. Em pouco tempo no poder, Trump 
assinou cerca de 20 ordens executivas e decretos que tratam desde colocar fim às políticas de Obama até 
a lidar com questões controversas, como a imigração. Trump decretou a suspensão da admissão de 
refugiados e vetou a entrada de imigrantes de sete países de maioria muçulmana. Trump também já 
oficializou a retirada dos EUA da Parceria Transpacífico, assinou um decreto que estabelece a construção 
de um muro na fronteira com o México e anunciou que renegociará o Nafta. Não bastava rediscutir os 
acordos comerciais, Trump ainda mostrou desconforto com o fortalecimento do dólar Apesar do receio 
com as decisões protecionistas, ainda são aguardados os detalhes da política fiscal de Trump.  
 

No campo da política monetária, o FED manteve a taxa de juros inalterada em 0,75% e fez poucas 
alterações em seu comunicado. A comunicação do FED não exclui a possibilidade de um aumento da taxa 
de juros em março, porém, as mudanças feitas demonstram que o comitê prefere aguardar detalhes da 
política de Trump para ter maior conforto com seu cenário.  
 

Na Zona do Euro, dados de atividade acima do esperado e aceleração da inflação não 
levam a mudança de discurso do ECB.  
 

O PIB do quarto trimestre de 2016 avançou 0,5%, resultado acima do esperado (0,4%) e superior ao 
observado no terceiro trimestre do ano passado (0,4%). Para o primeiro trimestre de 2017, a estabilidade 
do PMI de janeiro no nível de 54,3 pontos indica que o crescimento deve manter o mesmo ritmo 
observado no quarto trimestre. Pelo lado da inflação, o índice de preços acelerou para 1,8% em janeiro, 
após mostrar alta de 1,1% em dezembro, resultado bem acima do esperado (1,5%). Apesar de a inflação 
estar próxima da meta de 2,0%, ECB manteve a taxa de juros inalterada e não fez mudanças no seu 
programa de compras de ativos. Para o ECB, a recente elevação do índice de preços ocorre, em grande 
parte, pelo efeito dos preços de energia e as pressões subjacentes à inflação permanecem fracas.  
  

No Reino Unido, Theresa May detalha processo de Brexit. 
 

Em discurso para detalhar os próximos passos sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, a 
primeira-ministra britânica, Theresa May, confirmou que a decisão deverá ser submetida ao Parlamento. 
No entanto, Theresa May deixou claro que o Reino Unido está pouco disposto a fazer concessões nas 
negociações e que os britânicos abandonarão o mercado único europeu, apesar de tentarem negociar um 
acordo comercial “o mais amplo possível” com a União Europeia. A demora do processo do Brexit e as 
incertezas sobre as negociações são obstáculos para a manutenção do ritmo robusto de crescimento 
observado nos últimos trimestres. 
 

Na China, PIB do quarto trimestre surpreende positivamente, mas PMI`s indicam 
desaceleração no começo de 2017.  
 

Em discurso para detalhar os próximos passos sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, a 
primeira-ministra britânica, Theresa May, confirmou que a decisão deverá ser submetida ao Parlamento. 
No entanto, Theresa May deixou claro que o Reino Unido está pouco disposto a fazer concessões nas 
negociações e que os britânicos abandonarão o mercado único europeu, apesar de tentarem negociar um 
acordo comercial “o mais amplo possível” com a União Europeia. A demora do processo do Brexit e as 
incertezas sobre as negociações são obstáculos para a manutenção do ritmo robusto de crescimento 
observado nos últimos trimestres. 
 



 

                            

 
 
 

CENÁRIO MACRO – Doméstico  
 

Atividade:  
 

De acordo com o IBGE, a produção industrial cresceu somente 0,2% em novembro após queda de 
1,2% em outubro. O resultado de novembro frustrou as expectativas (1,3%). Caso a produção 
industrial fique estável em dezembro, a produção industrial recuará 1,9% no quarto trimestre, 
indicando contração do PIB no período superior a 0,5%. Um desempenho da economia no quarto 
trimestre mais fraco do que o esperado anteriormente, a queda dos índices de confiança nos últimos 
meses e o contínuo aumento da taxa de desemprego colocam em risco a modesta recuperação da 
economia esperada para 2017.  
 

Pelo lado do emprego, a taxa de desemprego subiu para 11,9% em novembro, após marcar 11,8% em 
outubro. Com ajuste sazonal, a taxa de desemprego passou de 12,1% para 12,2% entre outubro e 
novembro.  
 

Inflação: 
 

O IPCA-15 de dezembro apresentou variação de 0,19%, resultado abaixo das expectativas (0,29%). 
Com este resultado, o IPCA-15 encerrou 2016 em 6,58%. Em 2015, a variação foi de 10,71%. Em 
dezembro, por categoria de uso, os Serviços aceleraram para 0,60% após aumento de 0,42% em 
novembro. No entanto, na comparação anual, a categoria de uso Serviços recuou de 7,07% para 
6,62% no período.  
 

Fiscal: 
 

O saldo primário do Governo Central registrou déficit de R$ 38,4 bilhões em novembro. Com este 

resultado, nos últimos 12 meses, o déficit do Governo Central alcançou R$ 154,6 bilhões, 
comparativamente ao déficit de R$ 137,5 bilhões em outubro. Como proporção do PIB, o déficit 
aumentou para 2,5% em novembro de 2,2% em outubro.  

No que tange ao Governo Consolidado, com o superávit de R$ 421 milhões dos governos regionais no 
mês, o déficit do Governo Consolidado foi de R$ 39,1 bilhões em novembro. Nos últimos 12 meses, o 
déficit do governo consolidado aumentou de R$ 137,2 bilhões em novembro, após mostrar déficit de 
R$ 156,8 bilhões em outubro. Como proporção do PIB, o déficit passou de 2,2% para 2,5% no 
período.  
 

Setor Externo: 
 

O saldo em transações correntes atingiu déficit de US$ 878 milhões em novembro. Este resultado 
mostrou importante melhora em relação ao déficit observado no mês mesmo do ano anterior (US$ 
2,9 bilhões). Assim, o déficit acumulado em 12 meses passou de US$ 22,3 bilhões em outubro para 
déficit de US$ 20,3 bilhões em novembro. Como proporção do PIB, o déficit recuou para 1,1% em 
novembro de 1,3% outubro.  
 

Pelo lado do financiamento, os investimentos diretos no país somaram US$ 8,8 bilhões em 
novembro. Com este resultado o IDP em 12 meses apresenta entrada líquida de US$ 78,9 bilhões ou 
4,4% do PIB, financiando, portanto, completamente o déficit em transações correntes.  
 
 
 
 
 
 



 

                            

 
 
 

Política monetária: 
 

O Relatório de Inflação do quarto trimestre não trouxe muitas alterações em relação à recente 
comunicação do Banco Central e as projeções de inflação não mostraram mudanças significativas. 
Assim, com o Copom reafirmando que o ritmo da atividade econômica está aquém do esperado e 
que o processo de desinflação é mais disseminado junto às expectativas de inflação apontando para a 
convergência para a meta em 2018, o Relatório de Inflação consolidou a perspectiva de que o Banco 
Central deve acelerar o ritmo do corte da taxa de juros para 50 bps na reunião de janeiro. De fato, o 
Banco Central reconheceu a possibilidade do fim do interregno benigno para os países emergentes. 
No entanto, para o Banco Central os impactos adversos do cenário internacional podem ser 
compensados pela melhora dos termos de troca e das condições financeiras para o Brasil.  
 

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.  


