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DESTAQUES 
 

O mês de dezembro começou cauteloso diante da volatilidade percebida no mês anterior. No campo 
internacional, o principal destaque foi o tão esperado aumento dos juros americanos e a surpresa 
com a projeção do Federal Reserve, de três aumentos de juros, por ano, até 2019, o que estimulou 
uma reprecificação nos mercados financeiros. A mudança foi divulgada após o anúncio de elevação 
das taxas para a faixa entre 0,50% e 0,75%, por unanimidade. A presidente do Fed, Janet Yellen, disse 
esperar que a economia americana continue a ter bom desempenho, mas considerou que mudanças 
econômicas e fiscais podem alterar perspectivas para a política monetária e que ainda é cedo para 
saber como novas diretrizes podem afetar o cenário. Já no campo doméstico, o ambiente político 
ficou poluído pelas delações da Odebrecht e o principal destaque foi aprovação da PEC do teto dos 
gastos pelo Senado e que já havia sido antecipada pelo mercado, estimulando primeiramente uma 
realização de lucros. As primeiras avaliações sobre o placar da votação se dividiram. Se por um lado, a 
aprovação será fundamental para o ajuste fiscal, por outro lado alertaram para a possibilidade de 
enfraquecimento da base do governo, o que poderia ameaçar o andamento da próxima etapa, a 
reforma da Previdência. Outro destaque importante foi a divulgação do IPCA-15 em 0,19% ficando 
abaixo das nossas expectativas de 0,30%. As projeções de IPCA no relatório Focus para 2016 
recuaram de 6,69% para 6,38% ficando abaixo do teto da meta; e de 4,93% para 4,87% em 2017, 
ainda mais próximo do centro da meta; As projeções de PIB para 2016 recuaram de -3,43% para -
3,49% enquanto para 2017 recuaram de 0,80% para apenas 0,50%. A divulgação do Relatório 
Trimestral de Inflação RTI veio dentro do que o mercado esperava confirmando as expectativas, 
embora tenha sido “ofuscada” pela surpresa com a divulgação do IPCA-15 um dia antes. Diante disso, 
o mercado passou a acreditar em um corte mais agressivo por parte da equipe econômica. Além 
disso, o Governo também lançou um pacote de medidas econômicas com objetivo de reduzir os 
spreads bancários, criando assim um novo ambiente para registro de recebíveis financeiros e ainda 
aperfeiçoar o cadastro positivo e desta forma reduzir o risco de crédito contribuindo para a queda do 
spread bancário. 
 

Curva de Juros 
 
Diante da volatilidade observada ao longo do mês anterior, o mercado de juros iniciou o mês 
dezembro novamente com muita cautela. O ceticismo com a expectativa de aumento dos juros 
americanos e pistas sobre os próximos passos do Fed se traduziram em baixa liquidez e com isso, a 
curva de juros foi premiando logo no inicio do mês. Porém, as revisões de PIB e inflação pelo relatório 
Focus ao longo do mês, a aprovação da PEC do teto dos gastos, a surpresa inflacionária com IPCA-15 
e a divulgação do RTI mais dovish deram o tom de otimismo. Tal sentimento permaneceu mesmo 
após o Fed admitir um ciclo maior de aumento dos juros americanos e gradualmente o mercado foi 
reduzindo os prêmios esperados e a curva de juros futuros fechou o mês próximo às mínimas 
observadas ao longo do ano. O juro com vencimento em 1 ano iniciou o mês em 12,33% e registrou 
um queda de 68 bps (11,65%) com expectativas de que o BC poderá reduzir o juro mais rapidamente. 
O juro futuro para 5 anos iniciou o mês em 11,76% e, embora tenha acompanhado a abertura dos 
treasuries americanos e subir 59 bps em seu pior momento logo no início do mês atingindo 12,34%, 
acabou cedendo e terminou o mês em 11,34% cedendo 42bps. Na parte longa da curva, o juro futuro 
com vencimento superior a 10 anos também acompanhou o movimento das treasuries e subiu 55 bps 
mas acabou cedendo e registrou uma queda de 41 bps.  
 
 
 



 

                            

 
 
 
 
Os juros reais voltaram a cair ao longo do mês de dezembro. As taxas até subiram nos primeiros dias 
do mês acompanhando o movimento da curva de juros futuros, mas recuaram na medida em que 
foram se confirmando um cenário inflacionário mais benigno.  
Em toda curva, 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 30 bps, de 6,24% para 5,94%, o que gerou um queda de 
inflação de 19bps. Na parte longa, o movimento foi parecido, com queda do juro real em 34 bps de 
6,01% para 5,67% e que também gerou uma queda na inflação implícita de 27 bps. 
 

CENÁRIO MACRO – Internacional 
 

Nos EUA, FED sinaliza três aumentos da taxa de juros em 2017.  
 

Enquanto Donald Trump não assume a presidência dos EUA, as atenções no cenário norte americano 
ficaram voltadas para a decisão do FED. Conforme amplamente esperado, o FED elevou em 0.25 p.p. 
a taxa de juros, para o intervalo entre 0,5% e 0,75%. A surpresa, no entanto, ficou por conta das 
alterações nas projeções para a taxa de juros nos próximos anos. Para 2017, o FED elevou a 
estimativa para a taxa de juros para 1,375%, indicando que espera três aumentos no ano. Na reunião 
de setembro, o comitê apontava somente dois aumentos para 2017, com a taxa de juros chegando a 
1,12%. Ainda, o FED aumentou a projeção para a taxa de juros de longo prazo para 3,0% de 2,875%. 
As justificativas para a revisão foram a inflação acima do esperado, o recuo da taxa de desemprego 
para 4,6% e o fato de alguns membros do comitê já terem incorporados alguma alteração no cenário 
fiscal. De fato, Yellen fez questão de minimizar as mudanças e afirmar que foram revisões pontuais. 
Sobre a perspectiva de um governo de Donald Trump, Yellen deixou que claro que o cenário é de 
grande incerteza sobre as políticas que serão adotadas e que o FED esperará sinalizações antes de 
incorporar possíveis impactos no cenário.  

 

Em termos de crescimento, os dados dos EUA continuaram surpreendendo positivamente. O PIB do 
terceiro trimestre foi revisto para 3,5%, após a segunda estimativa apontar avanço de 3,2%. O 
resultado ficou acima do esperado (3,3%) e o destaque ficou por conta do consumo, que passou de 
crescimento de 2,8% para 3,0%. Outro indicador que trouxe boas notícias foi o ISM de dezembro. O 
índice avançou para 54,7 após marcar 53,2 em novembro e também surpreendeu o consenso (53,8). 
 

Na Zona do Euro, ECB faz alterações em seu programa de compras mensais de títulos.  
 

O ECB anunciou que reduzirá as compras mensais de títulos de €80 bilhões para €60 bilhões. 
Adicionalmente, o ECB afirmou que prolongará as compras por mais nove meses. A expectativa era 
de que o Banco Central Europeu mantivesse o ritmo das compras mensais em € 80 bilhões, mas 
estendesse o programa por seis meses. De acordo com Draghi, as alterações não equivalem a uma 
redução gradual de seu programa e o menor montante mensal de compras somente reflete o fato de 
que o risco de deflação desapareceu. Os últimos números de inflação e atividade estão em linha com 
o cenário do ECB de menor risco deflacionário. Enquanto a inflação de dezembro acelerou para 1,1% 
na comparação anual, o maior nível desde 2013, o PMI composto de dezembro atingiu 54,4, o maior 
patamar dos últimos cinco anos.  

 
No campo político, os italianos rejeitaram em referendo a reforma constitucional proposta. Como 
59% dos italianos disseram não às mudanças constitucionais, o primeiro-ministro italiano, Matteo 
Renzi, renunciou ao cargo.  



 

                            

 
 
 
  
Na China, indicadores reforçam perspectiva de aceleração da atividade no quarto 
trimestre, mas saída de capital volta a preocupar.  
 

Os indicadores de novembro e os PMI´s de dezembro sugerem aceleração da economia no quarto 
trimestre e indicam que governo deve superar com tranquilidade meta de 6,5% de crescimento para 
2016. Em novembro, a produção industrial cresceu 6,2% na comparação anual, mostrando aceleração 
em relação ao ritmo de crescimento de outubro (6,1%). Em dezembro, o PMI chegou a 51,4 pontos, 
resultado um pouco abaixo do registrado em novembro (51,7). O índice PMI Caixin do mês, no 
entanto, avançou de 50,9 para 51,9 no mesmo período. Ainda na China, chama a atenção o 
movimento do iuan. A moeda depreciou 0,7% em relação ao dólar em dezembro e encerrou 2016 
com queda de 6,8%. Além de o iuan perder valor em relação ao dólar, a queda das reservas 
internacionais chinesas intensificou. Em linha com a depreciação da moeda e maior saída de capital, 
o governo chinês voltou a anunciar medidas de controle de capital, alterando as regras para que as 
instituições financeiras na China façam transações domésticas e internacionais em dinheiro acima de 
50 mil iuanes.  
 

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.  


