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DESTAQUES 
 

Em outubro, o Comitê de Política Monetária decidiu, por unanimidade, realizar um corte 
de juros de 0,75 pp, levando a taxa Selic para 7,5%, e em seu comunicado reiterou o plano 
em diminuir o ritmo de flexibilização de forma moderada, o que levou o mercado à 
interpretação de que o ciclo de cortes já se aproxima do fim. Diante disso, a curva de juros 
interrompeu a trajetória declinante que vinha sendo registrada ao longo do ano e voltou a 
premiar toda sua estrutura a termo, registrando uma inclinação ainda mais positiva.  
No campo político, a Câmara rejeita segunda denúncia contra Temer por 251 votos a favor 
e 233 contra, passando a sinalizar foco na agenda das reformas em geral, dando ênfase na 
tramitação da reforma da Previdência.  
Os dados de atividade divulgados ao longo do mês surpreenderam negativamente e 
vieram abaixo das expectativas. A produção industrial apresentou um recuo de 0,8%, as 
vendas no varejo também mostraram um recuo de 0,5% e o mercado de trabalho 
apresentou criação de apenas 34 mil empregos formais, após ajuste sazonal. Já do lado da 
confiança, as expectativas dos empresários e do consumidor, do comércio e da 
construção civil continuam em alta e os dados divulgados vieram melhores que o 
esperado.  
O IPCA-15 de outubro apresentou variação de 0,34%, resultado acima da nossa 
expectativa (0,31%), mas ligeiramente abaixo da mediana das expectativas (0,35%). Este 
resultado ficou 0,23 ponto percentual acima da taxa de setembro (0,11%) e é o menor 
acumulado para um mês de outubro desde 2006 (2,22%).  
No relatório Focus, as projeções para o IPCA em 2017 interromperam uma longa trajetória 
de queda e foram revistas para cima, de 2,95% para 3,08%. Já para 2018 permaneceram 
praticamente estáveis em torno de 4,02%. As projeções para a taxa Selic para o final de 
2017 e final de 2018 permaneceram estáveis em 7,00%. As estimativas para o câmbio 
foram revistas de R$ 3,16 para R$ 3,19 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 0,73% (de 0,70%), e para 
2018, também de forma surpreendente, já aponta para um crescimento de 2,50%.  
 

Curva de Juros 
 

Em outubro, o comportamento da curva de juros nominais voltou a premiar toda sua 
estrutura a termo, interrompendo uma sequência de quedas consecutivas percebidas ao 
longo do ano, após o comunicado do Copom reiterar o plano em diminuir o ritmo de 
flexibilização de forma moderada e indicar que a Selic poderá chegar a 7,00% no final do 
ano, o que levou o mercado a interpretar o final do ciclo de quedas. Diante disso, a curva 
de juros interrompeu a trajetória declinante que vinha sendo registrada ao longo do ano e 
novamente voltou a inclinar-se positivamente.  
O juro com vencimento em 1 ano se mostrou estável, iniciou o mês em 7,11% e encerrou 
o mês em 7,08%. Na parte longa da curva, os juros nominais assumiram uma trajetória de  
alta, com os participantes realizando ganhos. O juro futuro para 5 anos iniciou o mês em 
torno de 9,40% e fechou o mês em 9,83% (alta de 43 bps).  



 

                            

 
 
 
Na parte curta da curva, a inflação corrente que vinha surpreendendo positivamente, 
agora sofre ameaças por reajustes no setor elétrico que, adicionada a percepção de que o 
ciclo de queda da Selic está chegando ao fim, fizeram com que os juros reais tivessem o 
mesmo comportamento dos juros nominais, inclinando-se positivamente, porém com 
destaque na parte curta da curva que cedeu ainda mais. A NTN-B 2018 iniciou o mês em 
3,07% e encerrou com queda de 0,54 p.p, em 2,53%, enquanto a NTN-B 19 iniciou o mês 
em 3,06% e encerrou com queda de 22 bps, em 2,84%. O que resultou em uma inflação 
implícita mais elevada em torno de 4,50%, após ter registrado 4,09% no mês anterior. 
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 4,06% e encerrou em alta de 0,11 p.p, 
em 4,17%, enquanto a NTN-B 2050 iniciou o mês em 5,11% e encerrou em alta de 16 bps, 
em 5,27%. O que resultou em uma inflação implícita ainda mais elevada e em torno de 
4,95%, após ter registrado 4,80% no mês anterior. 
 

CENÁRIO MACRO – Internacional 
 

Nos EUA, atividade econômica mostra solidez e os republicanos tentam avançar com a 
reforma tributária. 
   

Nos EUA, a inflação de setembro seguiu a trajetória de alta observada nos últimos meses. 
O avanço em setembro, no entanto, deveu-se principalmente aos preços de energia que 
foram distorcidos em razão dos efeitos dos furacões Harvey e Nate. A inflação cheia 
avançou 0,4% na comparação mensal e 2,2% na comparação anual, enquanto a inflação 
subjacente avançou 0,1% no mês e 1,7% na comparação anual – tanto a inflação cheia 
quanto a subjacente vieram abaixo do projetado pelo consenso de mercado. Pelo lado da 
atividade, a primeira estimativa do PIB do terceiro trimestre indicou avanço de 3.0% na 
comparação trimestral com taxa anualizada, demonstrando continuidade do bom 
momento apresentado no segundo trimestre apesar dos impactos negativos causados 
pelos furacões. Outro dado que confirma o bom momento da economia americana é a 
taxa de desemprego, que em outubro recuou 0,1% para 4,1% e atingiu o menor nível 
desde fevereiro de 2001. Com o bom momento observado na atividade e no mercado de 
trabalho, o FED em sua reunião de novembro não promoveu alterações referentes à 
condução da política monetária, mas manteve tom otimista e sinalizou novo aumento da 
taxa de juros na reunião de dezembro.  
  

No cenário político, o destaque foi o início do processo de tramitação da proposta da 
reforma tributária no Congresso americano. O primeiro passo foi a aprovação tanto na 
Câmara quanto no Senado de um orçamento que contemplasse os efeitos fiscais da 
reforma. O orçamento aprovado garante aos republicanos a possibilidade de alterar o 
sistema tributário norte americano de modo a gerar um déficit de no máximo US$ 1,5 
trilhão ao longo de 10 anos. Apesar do início da tramitação, a reforma tributária ainda é  
cercada de indefinições, como por exemplo, quais serão as fontes de receita que irão 
compensar a menor carga tributária implementada. Outro destaque político foi a 
nomeação de Jerome Powell para o cargo de presidente do Federal Reserve. A nomeação  



 

                            

 
 
 
de Powell era amplamente esperada pelo mercado e representa, de certa forma, uma 
continuação da política atualmente implementada pelo Fed, de aumento gradual nas 
taxas de juros.  
  

Na Zona do Euro, os robustos dados de atividade levaram o ECB a anunciar redução do 
ritmo de compra de ativos.  
 

Na Zona do Euro, a inflação de outubro mais uma vez frustrou as expectativas do mercado 
e desacelerou para 1,4% na comparação anual. A inflação subjacente, que exclui 
componentes voláteis como energia, também surpreendeu para baixo e desacelerou de 
1,1% para 0,9% na comparação anual.  

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 8,9% em 
outubro e atingindo o menor patamar desde janeiro de 2009. No campo da atividade, a 
primeira prévia do PIB do terceiro trimestre apontou para expansão de 0,6% q/q.  
Com dados de atividade sólidos e um mercado de trabalho apresentando sinais graduais 
de melhora, o ECB anunciou em sua última reunião de política monetária, que iniciará o 
processo de redução da política de compras mensais de títulos corporativos, introduzida 
em 2015 com objetivo de estimular a economia européia. O plano da entidade monetária 
é reduzir a compra de títulos em janeiro de 2018 para €30 bilhões, de atuais €60 bilhões, 
e estender o programa por nove meses até setembro do ano que vem.  
 

Na China, atividade econômica se mostra resiliente e o Partido Comunista Chinês 
estabelece seus objetivos de longo prazo.  
  

Na China, o dado mais importante divulgado no mês de outubro foi o PIB referente ao 
terceiro trimestre do ano. O PIB chinês desacelerou levemente em relação ao ritmo de 
crescimento apresentado no segundo quarto e avançou 6,8% na comparação anual ante 
6,9% registrado no segundo trimestre.  

Em geral, a expansão da economia chinesa mostra resiliência frente às medidas 
implementadas pelo governo chinês para atender normas ambientais mais rígidas, mitigar 
os riscos relacionados à alavancagem da economia e reduzir o excesso de capacidade da 
indústria, com os efeitos dessas medidas concentrados de forma mais intensa no setor 
manufatureiro. O primeiro indicador de outubro, o PMI oficial de manufatura, confirma 
essa tendência ao mostrar desaceleração disseminada da atividade manufatureira e 
registrar recuo de 0,8 p.p. para 51,6.  

No cenário político, o 19º Congresso do partido comunista chinês terminou sem 
novidades com o presidente chinês Xi Jinping reafirmando sua liderança e posição de 
destaque a frente do governo chinês. Ao longo do Congresso, foram definidos os objetivos 
econômicos e sociais até 2050, que incluem redução do risco sistemático da economia 
chinesa, combate a pobreza e proteção ao meio ambiente. Mais uma vez foi reiterado o 
desejo do governo chinês de alterar o foco de crescimento para ritmo mais sustentável 
em detrimento do crescimento excessivo apresentado nos últimos anos.  
 

 



 

                            

 
 

CENÁRIO MACRO – Doméstico 
 

Atividade: 
 

Os números de atividade mais fracos em agosto e o começo do mês de setembro 
frustrante impediram melhora relevante das projeções para o PIB. Em agosto, além de a 
produção industrial recuar 0,7%, as vendas no varejo no conceito restrito cederam 0,5% e 
o volume do setor de serviços contraiu 1,0% no mês. Assim, o IBC-BR de agosto 
desapontou e caiu 0,4% na comparação mensal. Para setembro, as primeiras notícias 
também não são tão animadoras, uma vez que o crescimento de 0,2% da produção 
industrial ficou aquém do esperado.  

Neste cenário, apesar de a frustração com os últimos dados de atividade não sinalizarem 
interrupção da trajetória de crescimento, uma vez que os índices de confiança seguem em 
recuperação e o índice de condições financeiras expansionista contribui para a atividade, 
os fracos números indicam que o processo de retomada da economia será errático e 
lento.  
Sobre o mercado de trabalho, em setembro, a taxa de desemprego recuou pelo sexto mês 
consecutivo. Após variação de 12,6% em agosto, a taxa de desemprego caiu para 12,4% 
em setembro. Com ajuste sazonal, a taxa de desemprego saiu de 12,5% para 12,4% no 
período  
 

Inflação: 
 

O IPCA-15 de outubro apresentou variação de 0,34%, resultado um pouco abaixo das 
expectativas (0,34%). Em setembro, o IPCA-15 havia registrado variação de 0,11%. No 
acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA-15 acelerou para 2,71%, após marcar 2,56% em 
setembro. A inflação de combustíveis (536%) e gás de botijão (5,72%) tiveram a maior 
contribuição positiva no mês. Em outubro, por categoria de uso, Serviços aceleraram para 
0,44% em outubro, após aumento de 0,35% em setembro. Na comparação anual, os 
preços de Serviços recuaram para 4,93% em outubro após mostrarem alta de 4,95% em 
setembro.  
 

Fiscal: 
 

O saldo primário do Governo Central registrou déficit de R$ 22,7 bilhões em setembro. 
Nos últimos 12 meses, o déficit do Governo Central alcançou R$ 168,6 bilhões, ou 2,6% do 
PIB, após marcar R$ 171,1 bilhões em agosto, ou 2,6% do PIB.  
No que tange ao resultado fiscal do Governo Consolidado, com o superávit de R$ 776 
milhões dos Governos Regionais, o déficit primário foi de R$ 21,3 bilhões em setembro. 
No acumulado dos últimos 12 meses, o déficit do governo consolidado passou de R$ 157,8 
bilhões em agosto para déficit de R$ 152,4 bilhões em setembro. Como proporção  
 

 
 
 



 

                            

 
 
 
Setor Externo: 
 

Em setembro, as transações correntes mostraram superávit de US$ 434 milhões, 
resultado melhor do que o déficit apresentado em setembro de 2016 (US$ 504 milhões). 
Assim, o déficit acumulado nos últimos 12 meses passou de US$ 13,6 bilhões em agosto 
para déficit de US$ 12,6 bilhões em setembro. Como proporção do PIB, o déficit recuou de 
0,7% em agosto para 0,6% em setembro. 
Pelo lado do financiamento, os investimentos diretos no país somaram US$ 6,3 bilhões 
em setembro. Com este resultado, em 12 meses, o IDP acelerou de US$ 82,3 bilhões em 
agosto para US$ 83,4 bilhões em setembro. Como proporção do PIB o IDP permaneceu 
em 4,2%.  
 

Política monetária: 
 

Como esperado, o Banco Central reduziu a taxa Selic em 75 bps na reunião de outubro, 
para 7,5% a.a. Ainda, o Copom mostrou conforto em sinalizar novamente que vê, neste 
momento, adequada uma redução moderada na magnitude de flexibilização monetária na 
próxima reunião. Assim, sem mudanças no cenário básico, o Banco Central indica que 
reduzirá a Selic para 7,0% a.a. em dezembro. Para as decisões de 2018, no entanto, o 
Copom sinalizou que os próximos passos ainda não estão definidos. O Copom afirmou que 
houve consenso em “manter liberdade de ação e adiar qualquer sinalização sobre as 
decisões futuras de política monetária de forma a incorporar novas informações sobre a 
evolução do cenário básico e do balanço de riscos”. Nesse contexto, os membros do 
Copom ressaltaram que o processo de flexibilização continuará dependendo da evolução 
da atividade, do balanço de riscos, de reavaliações da estimativa da extensão do ciclo e 
das projeções e expectativas de inflação. Assim, enquanto não restam dúvidas sobre a 
decisão do Copom na próxima reunião, as projeções benignas de inflação para 2018 
aumentam a probabilidade de o Banco Central seguir reduzindo a taxa de juros no 
começo de 2018 e a Selic terminar este ciclo abaixo de 7,0%.  
 

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.  


