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DESTAQUES 
 

Em novembro, as incertezas em relação à aprovação da reforma da Previdência 
dominaram o cenário político. O desembarque do Governo pelo PSDB, as mudanças nos 
Ministérios alinhada às demandas do “Centrão” deram o tom de que não será nada fácil 
unir a base em torno desta matéria.  
O Governo lançou uma ofensiva contra os privilégios previdenciários do setor público e 
apresentou uma nova proposta para a reforma da Previdência objetivando realizar a 
votação na Câmara ainda neste ano. Na nova proposta, mais “enxuta”, foi mantida a idade 
mínima de 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres, a regra de transição, além 
de buscar um melhor equilíbrio entre os servidores públicos e os trabalhadores da 
iniciativa privada.  
Do lado inflacionário, o IPCA-15 de novembro apresentou variação de 0,32%, resultado 
abaixo da nossa expectativa (0,35%) e da mediana das expectativas (0,38%). Esse 
resultado ficou 0,02 pp, abaixo da taxa de outubro (0,34%). O acumulado no ano está em 
2,58%, inferior aos 6,38% do mesmo período de 2016. Esse foi o menor acumulado para 
um mês de novembro desde 1998 (1,52%).  
Os dados de atividade divulgados ao longo do mês surpreenderam positivamente e 
retomaram a trajetória de alta. A produção industrial, que vinha em ritmo lento, voltou a 
apresentar um crescimento de 0,2%; as vendas no varejo também mostraram um 
crescimento de 0,5% e o mercado de trabalho apresentou criação de 60 mil empregos 
formais, resultado acima das expectativas.  
No relatório Focus, as projeções para o IPCA em 2017 e 2018 se mantiveram praticamente 
estáveis. Enquanto as projeções para 2017 registraram uma ligeira queda de 3,08% para 
3,03%, as projeções para 2018 permaneceram sem alterações e seguem apontando para 
uma inflação de 4,02% ao longo do ano. As projeções para a taxa Selic para o final de 2017 
e final de 2018 novamente permaneceram estáveis em 7,00%. As estimativas para o 
câmbio foram revistas de R$ 3,19 para R$ 3,25 no final deste ano e se mantiveram 
estáveis em R$ 3,30 no final de 2018. Já para o PIB, as projeções para 2017 voltaram a 
surpreender positivamente e as estimativas já apontam um crescimento de 0,89% (de 
0,73%), e para 2018, também de forma surpreendente, já aponta para um crescimento de 
2,60%. 
 

Curva de Juros 
 

Em novembro, a inflação corrente novamente surpreendeu positivamente e o resultado 
veio abaixo de nossas expectativas, fazendo com que a parte curta da curva cedesse ainda 
mais, porém as incertezas políticas acerca da votação da reforma da Previdência se 
traduziram em cautela e toda estrutura a termo da curva de juros voltou a embutir 
prêmios e novamente assumiu uma inclinação ainda mais positiva.  
Diante deste cenário inflacionário ainda mais benigno, o juro com vencimento em 1 ano 
recuou 12 pp onde iniciou o mês em 7,08% e encerrou em 6,96%. Na parte longa da 
curva, os juros nominais assumiram uma trajetória de alta, com os participantes   
 



 

                            

 
 
 
 

novamente realizando ganhos. O juro futuro para 5 anos iniciou o mês em torno de 9,83% 
e fechou o mês em 10,20% (alta de 37 pp). Já na parte longa da curva, o juro futuro para 
10 anos iniciou o mês em torno de 10,34% e fechou o mês em 10,86% (alta de 52 pp).  
 

Na parte curta da curva, a inflação corrente surpreendeu positivamente e voltou a 
embutir apostas em uma Selic final abaixo dos 7,00% e com isso, a parte curta da curva de 
juros reais se ajustou para cima.  
Diante deste cenário inflacionário ainda mais benigno, a NTNB 2018 que havia iniciado o 
mês em 2,53%, encerrou o mês com alta de 47 pp em 3,00% enquanto a inflação implícita 
medida neste vencimento recuou de 4,36% para 3,74%, com uma queda de 62 pp. Já a 
NTNB 2019 que chegou a registrar 10 pp de queda ao longo do mês, encerrou o mês 
estável em 2,85%, enquanto a inflação implícita registrou uma ligeira queda de 5 pp.  
Na parte longa da curva, o movimento foi de alta, porém menos intensa que a percebida 
nos juros nominais. A NTN-B 2021 iniciou o mês em 4,17% e encerrou em alta de 0,21 pp, 
em 4,38%, enquanto a NTN-B 2050 iniciou o mês em 5,27% e encerrou em alta de 18 pp, 
em 5,45%, resultando em uma inflação implícita ainda mais elevada e em torno de 4,85% 
e 5,31%, após ter registrado 4,81% e 4,96% no mês anterior, respectivamente. 
 

CENÁRIO MACRO – Internacional 
 

Nos EUA, atividade econômica mostra solidez e os republicanos conquistam importantes 
vitórias no Congresso.  
 

Nos EUA, a inflação de outubro compensou parte do aumento observado no mês passado, 
causado por fatores transitórios relacionados aos furacões, e desacelerou de 2,2% para 
2,0% na comparação anual. A inflação subjacente, que exclui fatores voláteis, avançou 
1,8% e permaneceu abaixo da meta de 2,0% estipulada pelo FED. Pelo lado da atividade, a 
primeira revisão do PIB do terceiro trimestre indicou expansão de 3,3% na comparação 
trimestral com taxa anualizada, mostrando avanço em relação a primeira leitura que 
apontava para crescimento de 3,0%. Em razão dos bons números apresentados pela 
economia americana, principalmente os relacionados a atividade, o FED não deve mudar 
seus planos e deve aumentar a taxa de juros em 25 bps na reunião de dezembro. A 
reunião de dezembro será a última comandada por Janet Yellen. A partir do ano que vem, 
o presidente do Fed será Jerome Powell, cuja visão em relação à trajetória da política 
monetária americana se assemelha muito a de sua antecessora. 
 

Na Zona do Euro, indicadores de atividade seguem mostrando aceleração, mas ECB 
mantém-se cauteloso. 
  

Na Zona do Euro, a inflação de novembro mais uma vez frustrou as expectativas do 
mercado e avançou 1,5% na comparação anual, ante expectativa de 1,6%. Ainda mais 
decepcionante, a inflação subjacente, que exclui componentes voláteis como energia, 
também surpreendeu negativamente ao se manter estagnada em 0,9%.  
 



 

                            

 
 
 
 

A recuperação claudicante da inflação da Zona do Euro persiste mesmo com a melhora 
gradual no mercado de trabalho, com a taxa de desemprego recuando para 8,8% em 
novembro e atingindo o menor patamar em nove anos. No campo da atividade, os 
destaques positivos foram os números de PMI, que seguem em expansão na esteira de 
condições mais favoráveis de crédito e estímulo fiscal.  
Com atividade consistentemente surpreendendo para cima e um sólido mercado de 
trabalho, o presidente do Banco Central Europeu reforçou em discurso sua visão otimista 
em relação à economia européia, mas reafirmou que os estímulos introduzidos na 
economia ainda são fundamentais para a consolidação do bom momento da economia, 
que viria por meio de aumentos salariais mais relevantes e a convergência da inflação 
para a meta estipulada pelo ECB.  
 

Na China, os efeitos das medidas implementadas pelo governo afetam principais índices 
acionários, mas a atividade econômica mostra resiliência.  
  

Na China todas as atenções estão voltadas para os efeitos das medidas implementadas 
pelo governo chinês com o objetivo de tornar o crescimento econômico mais sustentável 
em longo prazo.  

Um dos efeitos mais relevantes observados ao longo do mês de novembro foi a forte 
queda nos principais índices acionários da China. A razão por trás da queda são planos do 
governo chinês em tornar mais rígida a regulação para investimentos financeiros e 
empréstimos alternativos, em uma iniciativa para diminuir o alto nível de alavancagem 
financeira da economia chinesa.  

Por outro lado, os números de PMI mostraram resiliência da expansão econômica 
chinesa. O PMI oficial da China surpreendentemente avançou para 51,8 em novembro 
após registrar 51,4 em outubro. Já o PMI não-manufatureiro apresentou aumento de 0,5 
p.p., atingindo 54.8. Os indicadores de atividade vêm sendo impulsionados por dois 
principais fatores: forte demanda externa e altas margens de lucro industrial, suportados 
pelo aumento dos preços das commodities.  
 

CENÁRIO MACRO – Doméstico 
 

Atividade: 
 

De acordo com o IBGE, o PIB brasileiro cresceu 0,1% no terceiro trimestre em relação ao 
segundo trimestre. Na comparação anual, o PIB do terceiro trimestre avançou 1,4%. As 
últimas leituras também sofreram revisões, com o PIB de 2016 saindo de -3.6% y/y para -
3.5% y/y, do primeiro trimestre de 1.0% q/q para 1.3% q/q e do segundo trimestre 
avançando de 0.2% q/q para 0.7% q/q. De forma geral, a agropecuária foi a responsável 
pelas revisões positivas das últimas leituras. Especificamente sobre a leitura do dado do 
terceiro trimestre, os principais fatores que contribuíram para o avanço foram o consumo 
das famílias – suportado pelo efeito FGTS e cenário descendente dos preços – além do 
investimento, que avançou pela primeira vez desde 2013 (+1.6% q/q).  



 

                            

 

 

 
 

Os primeiros dados do quarto trimestre mostram continuidade do bom momento, com a 
produção industrial avançando 0.2% m/m e 5.2% y/y com ganho disseminado por entre as 
categorias e novo avanço de bens de capital.  

Sobre o mercado de trabalho, em outubro, a taxa de desemprego recuou pelo sétimo mês 
consecutivo. Após registrar 12,4% em setembro, a taxa de desemprego caiu para 12,2% 
em outubro. Com ajuste sazonal, a taxa de desemprego manteve-se estável em 12,5% no 
período.  
 

Inflação: 

 

O IPCA-15 de novembro apresentou variação de 0,32%, resultado abaixo das expectativas 
do mercado, que apontavam para avanço de 0,38%. Em outubro, o IPCA-15 havia 
registrado variação de 0,34%. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA-15 acelerou 
para 2,77%, após marcar 2,71% em outubro. Com variação de 4,42% e 0,16 pp de 
impacto, as contas de luz responderam por metade do IPCA-15 de novembro. Por 
categoria de uso, Serviços desaceleraram para 0,05% em novembro, após aumento de 
0,44% em outubro. Na comparação anual, os preços de Serviços recuaram para 4,54% em 
novembro após mostrarem alta de 4,93% em outubro.  
 

Fiscal: 
 

O saldo primário do Governo Central registrou superávit de R$ 5.2 bilhões em outubro. 
Nos últimos 12 meses, o déficit do Governo Central alcançou R$ 204.2 bilhões, ou 3.1% do 
PIB, após marcar R$ 168,6 bilhões em setembro, ou 2,6% do PIB. O aumento significativo 
do déficit de 12 meses foi causado pela contabilização de receitas extraordinárias do 
programa de repatriação, implementado em outubro de 2016.  

No que tange ao resultado fiscal do Governo Consolidado, com o superávit de R$ 352 
milhões dos Governos Regionais, o resultado primário registrou superávit de R$ 4.8 
bilhões em outubro. No acumulado dos últimos 12 meses, o déficit do governo 
consolidado passou de R$ 152,4 bilhões em setembro para déficit de R$ 187,2 bilhões em 
outubro. Como proporção do PIB, o déficit do governo consolidado passou de 2,4% em 
setembro para 2,9% em outubro.  
 

Setor Externo: 
 

Em outubro, as transações correntes mostraram déficit de US$ 343 milhões, resultado 
melhor do que o déficit apresentado em outubro de 2016 (US$ 3.3 bilhões). Assim, o 
déficit acumulado nos últimos 12 meses passou de US$ 12,6 bilhões em setembro para 
déficit de US$ 9,6 bilhões em outubro. Como proporção do PIB, o déficit recuou de 0,6% 
para 0,5% em outubro.  

Pelo lado do financiamento, os investimentos diretos no país somaram US$ 8,2 bilhões 
em outubro. Com este resultado, em 12 meses, o IDP recuou de US$ 83,4 bilhões em  

 



 

                            

 

 

 
 

setembro para US$ 83,3 bilhões em outubro. Como proporção do PIB o IDP recuou de 
4,2% para 4.1% em outubro.  
 

Política monetária: 
 

Com a inflação corrente mais baixa e sem mudanças em seu cenário base, o Banco Central 
não surpreendeu e reduziu a taxa Selic em 50 bps na reunião de dezembro para 7,0% a.a. 
Em relação aos próximos passos, o Banco Central afirmou que caso o cenário básico 
evolua conforme esperado, e em razão do estágio do ciclo de flexibilização, o Comitê 
entende como adequada uma nova redução moderada na magnitude de flexibilização 
monetária. No entanto, a autoridade monetária deixa claro que essa visão para a próxima 
reunião é mais suscetível a mudanças na evolução do cenário e seus riscos que nas 
reuniões anteriores. Ou seja, apesar de o plano inicial do Banco Central ser de um novo 
corte de 25 bps em fevereiro, mais do que nunca esta opção está dependente da evolução 
do cenário. Por fim, como o Comitê afirmou que entende que o atual estágio do ciclo 
recomenda cautela na condução da política monetária, o Copom sinaliza que a reunião de 
fevereiro deve encerrar o ciclo de afrouxamento monetário iniciado em outubro de 2016.  
 

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.  


