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DESTAQUES 
 

Após dois meses de cautela e baixa liquidez, o mês setembro de 2016 registrou um aumento no volume dos 

negócios em renda fixa. No campo doméstico foram divulgados dados econômicos fracos como as vendas de 

papelão ondulado, o tráfego de veículos pesados nas estradas e a produção de automóveis, porém, de outro 

lado, a recuperação da confiança dos empresários indica que o investimento deve registrar um crescimento 

positivo nos próximos trimestres à medida que as expectativas na economia mostram sinais de recuperação.  

 

O cenário internacional segue cauteloso, com incertezas sobre as eleições americanas e sobre o início do 

aumento dos juros pelo FED, a indefinição da OPEC sobre o acordo em reduzir a oferta global de petróleo em 

meio à indicação de desaceleração da demanda pela commodity e dúvidas sobre um acordo do Deutsche 

Bank com o Departamento de Justiça dos EUA envolvendo uma multa de $14 bilhões por irregularidades 

ligadas à venda de títulos hipotecários. 

 

A prévia da inflação dos preços ao consumidor de setembro (IPCA-15) ficou em 0,23%, bem abaixo das nossas 

expectativas (0,32%) e foi explicada pela desaceleração dos preços de alimentos, revertendo uma parte da 

alta dos últimos meses e impactando também as expectativas futuras. Além disso foi divulgado o Relatório de 

Inflação do terceiro trimestre, dando mais um passo importante na direção de uma flexibilização da política 

monetária. Em dois dos quatro cenários apresentados no RI, as projeções de inflação estão na meta de 4,5% 

para 2017 e, em três cenários, as projeções se encontram na meta ou abaixo dela para 2018. No relatório 

Focus, as projeções de inflação para o ano de 2017 recuaram levemente de 5,14% para 5,07%, porém foram 

novamente revisadas para cima pelo grupo top5 de 5,25% para 5,50%. A taxa Selic se manteve inalterada em 

13,75%, porém as expectativas para 2017 foram revisadas para baixo de 11,25% para 11%. Diante disso, 

mesmo com incertezas sobre a condução da política fiscal, as apostas para o início da flexibilização da política 

monetária aqui no Brasil se intensificaram e a curva já embute queda da taxa Selic na próxima reunião em 

outubro. 
 

Curva de Juros 
 

A curva de juros começou o mês com muita cautela ao longo da primeira quinzena do mês. As incertezas 

sobre a condução do juro americano causadas por sinais divergentes dos membros do FED e a preocupação 

em torno da eficácia das medidas de easing monetário globais adicionaram prêmio a curva de juros. Mas com 

a divulgação do IPCA-15 abaixo das projeções e com a leitura do relatório de inflação mostrando convergência 

da inflação à meta, os juros reagiram com euforia e buscaram novamente as mínimas percebidas no ano. O 

juro futuro negociado com vencimento em 1 ano, que chegou a registrar 8 bps de alta no seu pior momento 

encerrou o mês com queda de 37 bps (12,95% para 12,58%). A parte mais longa da curva também registrou 

abertura de prêmio nesse movimento de aversão global, mas acabou se rendendo ao otimismo das 

expectativas inflacionárias, recuando bastante na segunda metade do mês. O juro futuro para 5 anos chegou 

a registrar abertura de 20 bps, para encerrar o mês com queda de 48 bps (12,07% para 11,59%). Já a ponta 

longa da curva, com prazo superior a 10 anos, observou-se uma abertura de 23 bps, mas acabou fechando o 

mês também com uma queda de quase 50 bps de 12,28% para 11,79%. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 

 

 

 

 
 

A curva de juros reais se ajustou às expectativas inflacionárias, com a parte longa apresentando um 

comportamento menos intenso do que a curva de juros nominais, o que resultou em uma curva de inflação 

implícita menos inclinada. O cupom do vencimento 2018 iniciou o mês em 6,39%, mantendo-se praticamente 

estável em um primeiro momento, para vir ceder ao otimismo na segunda quinzena do mês, fechando em 

6,07%. Essa queda ocorreu em paralelo aos juros nominais e a inflação implícita esperada para esse período 

foi pouco impactada. Já na parte longa, com a queda menos intensa do juro real o resultado foi um nível de 

inflação implícita mais baixo. O cupom com vencimento em 5 anos fechou 16bps enquanto o cupom de longo 

prazo com vencimento em 2050 fechou apenas 10bps. 
 

CENÁRIO MACRO – Internacional 
 
Nos EUA, FED mostra confiança com elevação da taxa de juros nos próximos meses, mas 
indica ciclo de aperto monetário mais gradual. 
 
Conforme esperado, o FED manteve a taxa de juros estável na reunião de setembro. Apesar de o desfecho da 

reunião não surpreender, o comunicado após a decisão e as projeções do FED trouxeram indicações 

relevantes sobre a trajetória futura da política monetária dos EUA. No curto prazo, o FED indicou maior 

confiança em uma elevação da taxa de juros nos próximos meses. De acordo com a autoridade monetária, as 

justificativas para um aumento ganharam força, porém, eles decidiram esperar pela continuação do progresso 

em direção aos seus objetivos. Três membros do FED já votaram pelo aumento da taxa de juros na última 

reunião. Ao mesmo tempo em que o FED mostra-se mais seguro em elevar a taxa de juros ainda em 2016, o 

comitê também sinalizou que o ciclo de aperto monetário em curso será mais gradual. Tanto para 2017, como 

para 2018, o FED passou a projetar somente dois aumentos da taxa de juros. Anteriormente, o FED estimava 

três aumentos para os próximos anos. No campo político, após passar grande parte de setembro com queda 

nas pesquisas eleitorais, a candidata democrata Hillary Clinton obteve melhor desempenho no primeiro 

debate e voltou a ter vantagem na corrida presidencial. 

 

Na Europa, ECB mantém política monetária inalterada e melhora dos indicadores de 
atividade sugere menor urgência para novos estímulos. 
 

A reunião de setembro do ECB não trouxe surpresas e o Banco Central decidiu manter a taxa de juros de 

empréstimos e a taxa de depósitos inalteradas. Ainda, o comitê também decidiu não mudar seu programa de 

compra de ativos. Além de a política monetária não sofrer alterações, o discurso de Draghi mostrou menor 

urgência em anunciar medidas de estímulo. O presidente do ECB afirmou que o comitê não discutiu nenhuma 

reavaliação no desenho do programa e afirmou que as medidas anunciadas em março estavam funcionando 

plenamente. Sobre as projeções do ECB, as atualizações foram mínimas. De fato, como os indicadores da 

região seguem mostrando resiliência em relação ao Brexit, aumenta a resistência do ECB em anunciar 

medidas de estímulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 

 

 

 

 

Na Ásia, PIB chinês surpreende positivamente no segundo trimestre e Banco Central do 
Japão frustra expectativas. 
 

O Banco Central do Japão anunciou na reunião de setembro alteração importante na condução da política 

monetária. Conforme o esperado, o BOJ manteve a taxa de juros inalterada em -0,1%. Porém, a autoridade 

monetária anunciou que não terá mais uma meta de base monetária e sim terá como meta o controle da 

curva de juros. Assim, o BOJ definiu uma meta para a taxa de juros de títulos de 10 anos do país ao redor de 

zero. Essa medida visa aumentar o comprometimento do banco com a manutenção por um longo período de 

taxas de juros reais negativas, ancorando as expectativas dos agentes, acreditando que haverá um aumento 

da inflação até a meta de 2%. Apesar de o BOJ ainda se comprometer a continuar com a expansão da base 

monetária, a reformulação levanta questionamentos sobre o limite de contribuição da política monetária no 

Japão e sobre quais alternativas restam ao país para conseguir sair da deflação. 

 

Na China, indicadores de surpreenderam positivamente e indicam que crescimento do 
terceiro trimestre melhor do que o anteriormente esperado. 
 

Os números de agosto surpreenderam positivamente e indicaram que o crescimento do terceiro trimestre 

deve ser mais forte do que anteriormente esperado. A produção industrial, por exemplo, registrou alta de 

6,3% em agosto após avançar 6,0% em julho. O resultado também ficou acima das expectativas (6,2%). As 

vendas no varejo e os investimentos também trouxeram notícias positivas. Enquanto o comércio avançou 

10,6% em agosto, resultado acima do esperado (10,2%), os investimentos em ativos fixos mostraram 

crescimento de 8,1%, aumento também acima das expectativas (7,9%). Para setembro, os primeiros 

indicadores também são animadores. Apesar de o PMI oficial permanecer em 50,4, o PMI Caixin aumentou de 

50,0 para 50,1 entre julho e agosto. 

 

 

CENÁRIO MACRO – Doméstico  
 

Atividade:  
 
De acordo com o IBGE, a produção industrial recuou 3,8% em agosto. Este resultado interrompe cinco meses 

de resultados positivos consecutivos nesse tipo de comparação. Na comparação anual, a produção mostrou 

contração de 5,2% em agosto após queda de 6,4% em julho. Com este resultado, caso a produção industrial 

fique estável em setembro, a herança estatística para o terceiro trimestre é de -1,2%. Por ora, os indicadores 

antecedentes de setembro apontam para um avanço moderado da produção industrial. Assim, uma contração 

da indústria no terceiro trimestre não deve ser descartada e corrobora nossa expectativa de recuo de 0,4% no 

PIB no período. 

 
Pelo lado do emprego, a taxa de desemprego aumentou para 11,8% em agosto após marcar 11,6% em julho. Com ajuste 

sazonal, a taxa de desemprego passou de 11,4% para 11,8% no período. 

 
Inflação: 
 
O IPCA-15 de setembro apresentou variação de 0,23%, resultado bem abaixo das expectativas (0,33%) e 

inferior ao observado em agosto (0,45%). Com este resultado, o IPCA-15 em 12 meses desacelerou para 8,78% 

após marcar 8,95% em agosto. Por categoria de uso, com a descompressão do preço de passagem aérea, os  



 

                 

 

 

 

 

Serviços aumentaram 0,43% em setembro após marcarem 0,55% em agosto. Na comparação anual, os preços 

dos Serviços, desaceleraram para 7,19% em setembro após marcarem 7,45% em agosto. 

 

Fiscal: 
 
De acordo com o Tesouro Nacional, o saldo primário do Governo Central registrou déficit de R$ 20,3 bilhões 

em agosto, após apresentar déficit de R$ 18,6 bilhões em julho. Com este resultado, nos últimos 12 meses, o 

déficit do Governo Central alcançou R$ 172,2 bilhões, comparativamente ao déficit de R$ 156,9 bilhões em 

julho. Como proporção do PIB, o déficit aumentou para 2,8% de 2,6% em julho. 

 

No que tange ao Governo Consolidado, com o déficit de R$ 653 milhões dos governos regionais no mês, o 

déficit do Governo Consolidado foi de R$ 22,3 bilhões em agosto. Nos últimos 12 meses, o déficit do governo 

consolidado aumentou para R$ 169,0 bilhões em agosto, após mostrar déficit de R$ 154,0 bilhões em julho. 

Como proporção do PIB, o déficit aumentou de 2,54% para 2,77% no período. 

 

Setor Externo: 
 
O saldo em transações correntes atingiu déficit de US$ 579 milhões em agosto. Este resultado mostrou 

importante melhora em relação ao déficit observado no mês mesmo do ano anterior (US$ 2,6 bilhões). Assim, 

o déficit acumulado em 12 meses passou de US$ 27,9 bilhões em julho para déficit de US$ 25,8 bilhões em 

agosto. Como proporção do PIB, o déficit recuou para 1,5% em agosto de 1,6% em julho. 

 

Pelo lado do financiamento, os investimentos diretos no país somaram US$ 7,2 bilhões em agosto. Com este 

resultado o IDP em 12 meses apresenta entrada líquida de US$ 74,0 bilhões ou 4,2% do PIB, financiando, 

portanto, completamente o déficit em transações correntes. 

 

Política monetária: 
 
O relatório de inflação do terceiro trimestre reforçou a expectativa de que o ciclo de corte da taxa de juros 

começará em outubro. Primeiramente, o Banco Central alterou sua comunicação e esclareceu que o horizonte 

relevante das ações de política monetária não é estático e se desloca continuamente com o passar do tempo. 

Portanto, apesar de o Banco Central perseguir a convergência da inflação para a meta em 2017, a meta de 

inflação de 2018 passa a ter maior peso nas decisões. Além de o comitê detalhar seu horizonte de ação, todos 

os cenários de inflação traçados pela instituição mostraram o IPCA de 2018 abaixo ou ao redor do centro da 

meta. Por fim, dos três fatores de risco no cenário do Banco Central, dois apresentaram evolução positiva de 

acordo com a autoridade monetária: os preços dos alimentos e o cenário fiscal. 
 

 

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.  


