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DESTAQUES 
 

O mês de novembro trouxe de volta um cenário de incertezas e foi marcado pelo retorno da 
volatilidade. No cenário internacional, após o resultado inesperado das eleições americanas e com a 
vitória do candidato republicano Donald Trump, os mercados ficaram turbulentos, o que levou os 
investidores a redimensionarem suas posições. Por enquanto, os investidores têm focado a atenção à 
política econômica do presidente eleito. Donald Trump disse que não irá mais ceder o “país ou seu 
povo à falsa cantiga da globalização” e a principal especulação é de que ele injetará estímulos fiscais 
de bilhões de dólares para reaquecer a economia americana, via corte de impostos e investimentos 
em infraestrutura, o que resultaria em uma inflação mais alta e, consequentemente, juros 
americanos mais elevados além de uma reprecificação do dólar frente às principais moedas 
internacionais. Nos EUA, a expectativa é que o FED aumente o juro americano em 0,25% nesse mês 
(dezembro), porém a vitória do republicano colocou em xeque o gradualismo do FED para fazer o 
ajuste da política monetária.  
 

Outro destaque no cenário internacional foi a o preço do petróleo que passou grande parte do mês 
acumulando perdas em reação a um salto recorde nos estoques brutos dos EUA e cautela diante do 
ceticismo de que a Opep consiga chegar a um acordo para reduzir a oferta global pelos produtores.  
No campo doméstico, a vitória inesperada de Trump é uma reviravolta do cenário político-econômico 
nos EUA, adicionada aos os riscos domésticos com a crise dos estados, a tensão social e a Lava-Jato 
fizeram o BC dar uma guinada na política cambial e voltar a ofertar contratos de swap tradicional, 
equivalentes à venda de dólares no futuro e com isso conter a forte depreciação do câmbio, além de 
oferecer recompras em operações envolvendo títulos públicos com vencimentos longos com o 
estrangeiro liquidando posições nos países emergentes. A prévia da inflação dos preços ao 
consumidor de novembro (IPCA-15) ficou em 0,26%, abaixo das nossas expectativas (0,28%) e foi 
explicada mais uma vez desaceleração dos preços de alimentos. No relatório Focus, as projeções de 
inflação foram revisadas para baixo: para o ano de 2017 recuaram levemente de 5,00% para 4,93%, 
mas pelo grupo top5 o recuo foi ainda maior, de 5,03% para 4,80%, no entanto, as projeções para a 
Selic para final de 2017 se mantiveram inalteradas em 10,75%. Devido as incertezas no mercado 
internacional, a forte depreciação cambial e um cenário interno bastante desafiador, o Copom 
reduziu a taxa Selic em apenas 0,25% em sua última reunião do ano, para 13,75%. 
 

Curva de Juros 
 

O mercado de juros começou o mês com muita cautela e logo foi surpreendido com o resultado das 
eleições americanas. A vitória inesperada do candidato republicano Donald Trump gerou 
desconfiança dos investidores quanto à implementação das medidas polêmicas anunciadas ao longo 
da campanha. Diante disso, a curva dos juros americanos teve uma alta expressiva e o dólar se 
valorizou diante das outras moedas globais. Aqui no Brasil, a desvalorização do real obrigou o BC a 
voltar oferecer dólares em leilões tradicionais de venda e também recomprar títulos prefixados do 
Tesouro de modo a garantir liquidez aos investidores que tivessem encontrando dificuldades em 
zerar suas posições ativas. Sendo assim, o mercado de juros que já vinha apostando no fechamento 
das taxas, seguiu essa trajetória na primeira semana do mês e foi aos poucos retirando prêmio da 
curva, mas na sequência dos fatos, esse movimento inverteu e os juros futuros registraram as 
máximas não vistas desde o final do semestre passado. Somente após os movimentos de stops 
sucessivos e as intervenções do BC e do Tesouro, o mercado deu uma trégua e retirou uma boa parte 
do prêmio embutido na curva. O juro com vencimento em 1 ano iniciou o mês em 12,42% e registrou 
um queda de 12 bps (12,30%) logo na primeira semana, voltou a subir no efeito Trump e registrou  



 

                            

 
 
 
 
12,68% no pior momento, mas acabou fechando o mês em 12,25% (-17bps). O juro futuro para 5 
anos iniciou o mês em 11,30% e, embora tenha registrado uma pequena queda no início do mês, 
subiu 112 bps em seu pior momento do mês atingindo 12,42% mas acabou cedendo um pouco e 
terminou o mês em 11,76% (+46bps). Na parte longa da curva, com vencimento superior a 10 anos, 
observou-se uma alta de 100 bps em seu pior momento, mas também cedeu após as intervenções e 
terminou o mês em 12,07% (+52 bps).  
 

CENÁRIO MACRO – Internacional 
 

Nos EUA, Donald Trump é eleito presidente dos EUA e aumentam expectativas sobre 
o pacote fiscal. 
 

Contrariando as pesquisas, no dia 09/11, o candidato republicano Donald Trump foi eleito presidente 
dos Estados Unidos. Os republicanos também mantiveram o controle da Câmara dos Deputados e 
conquistaram a maioria do Senado. Em seus primeiros discursos, Trump evitou citar propostas 
polêmicas e buscou um tom conciliador. A preferência de Trump por não focar em propostas 
polêmicas levou os mercados financeiros a darem maior importância às suas medidas econômicas. 
Trump tem o plano de ampliar os gastos com infraestrutura e pretende reduzir impostos para 
empresas e diminuir a alíquota do imposto de renda. Refletindo a perspectiva de maior crescimento 
dos EUA, fortalecimento do dólar e, consequentemente, um ciclo de aperto monetário mais intenso 
do que o anteriormente esperado, o rendimento da taxa de juros de 10 anos dos EUA subiu 53 bps 
desde a vitória de Trump até o final de novembro. O índice S&P ganhou 2,8% no período, o dólar 
valorizou 3,7% e a projeção mediana para o crescimento dos EUA aumentou de 2,1% para 2,2% no 
período. Apesar do otimismo em relação à política fiscal, ainda existem inúmeras incertezas sobre as 
políticas protecionistas e retaliações comerciais que Trump pode adotar. – Em relação à política 
monetária, além de a agenda expansionista fiscal poder exigir um aperto monetário mais intenso, em 
sua campanha, Trump atacou diretamente Yellen, dizendo que ela atua politicamente e qualificou a 
sua gestão como vergonhosa. Apesar das críticas, Yellen afirmou que sua intenção é continuar no 
comando do FED e reforçou a independência do banco central. Também à espera de detalhes da 
política de Trump, o FED não alterou sua comunicação e o comitê afirmou que a alta dos juros pode-
se tornar apropriada relativamente em breve, reforçando a expectativa de aumento da taxa de juros 
em dezembro. No entanto, Yellen apontou como risco para o próximo ano a aceleração mais rápida 
da inflação, diante da possibilidade de implementação do pacote fiscal anunciado Trump em sua 
campanha. 
 

Na Zona do Euro, ECB deixa decisão sobre programa de compras de ativos para 
reunião de dezembro.  
 

O risco imediato com a vitória de Trump é que o sentimento protecionista e crítico do sistema 
político possam estimular movimentos semelhantes em eleições primordiais na Europa. Em 2017, 
ocorrem eleições na França e na Alemanha e partidos de direita mostram crescimento nas últimas 
pesquisas. O primeiro teste político europeu ocorrerá com o referendo na Itália no começo de 
dezembro. No campo da atividade, o índice PMI composto da região mostrou novo avanço em 
novembro, indicando que a economia da região deve acelerar no quarto trimestre. O índice PMI 
composto subiu para 53,9 em novembro, após marcar 53,3 em outubro. Em relação à inflação, o 
índice mostrou nova aceleração em novembro e registrou alta de 0,6% na comparação anual após 
avanço de 0,5% em outubro. Apesar de o índice de preços seguir em trajetória de aumento, o  
 
 



 

                            

 
 
 
 
patamar extremamente baixo ainda exige que o ECB mantenha a política monetária frouxa. Assim, 
espera-se que o ECB anuncie na sua próxima reunião a extensão do programa de compras de ativos.  
 

Na China, PMI´s de novembro indicam aceleração da atividade no quarto trimestre. 
 

O Banco Central chinês seguiu sem alterar a política monetária e não deu sinalizações de mudanças 
para os próximos meses. No campo da atividade, a desaceleração dos indicadores de julho sinaliza 
moderação da economia no terceiro trimestre. A produção industrial, por exemplo, mostrou alta de 
6,0% em julho na comparação anual, resultado inferior às expectativas (6,2%) e ao observado em 
junho (6,2%). Já as vendas do varejo cresceram 10,2% em julho na comparação anual, resultado 
também inferior ao consenso (10,5%) e ao crescimento verificado em junho (10,6%). Os primeiros 
indicadores de agosto também preocuparam. Apesar de o PMI oficial avançar para 50,4 após marcar 
49,9 em julho, o PMI Caixin caiu de 50,6 para 50,0 entre julho e agosto. Caso a moderação da 
atividade seja confirmada nos dados de agosto, espera-se que o governo adote mais medidas de 
estímulo fiscal para garantir que a meta de 6,5% de crescimento neste ano seja cumprida.  
 

CENÁRIO MACRO – Doméstico  
 

Atividade:  
 

De acordo com o IBGE, o PIB recuou 0,8% no terceiro trimestre após queda de 0,4% no segundo 
trimestre. Em termos anuais, o PIB recuou 2,9% após contração de 3,6%. Pela lado da despesa, houve 
contração generalizada da absorção doméstica, com destaque para a queda do investimento (-3,1%). 
Para o quarto trimestre, a queda de 1,1% da produção industrial em outubro e o aumento do 
desemprego indicam nova contração do PIB. Assim, revisamos nossa expectativa para o PIB de 2016 
de -3,3% para -3,5%. Para 2017, continuamos projetando aumento de somente 0,5% para o PIB. 
 

Pelo lado do emprego, a taxa de desemprego ficou estável em 11,8% em outubro.Com ajuste sazonal, 
a taxa de desemprego passou de 11,8% para 12,1% entre setembro e outubro. 
 

Inflação: 
 

O IPCA-15 de novembro apresentou variação de 0,26%, resultado abaixo das expectativas (0,28%). 
Com este resultado, o IPCA-15 em 12 meses desacelerou para 7.64% após marcar 8,27% em outubro. 
Por categoria de uso, os Serviços desaceleraram para 0,42% em novembro, após aumento de 0,46% 
em outubro. No entanto, na comparação anual, a categoria de uso Serviços ficou estável em 7,07% 
em novembro. 
 

Fiscal: 
 

Com a arrecadação de R$ 45,1 bilhões do programa de repatriação, o saldo primário do Governo 
Central registrou superávit de R$ 40,8 bilhões em outubro. Com este resultado, nos últimos 12 
meses, o déficit do Governo Central alcançou R$ 137,6 bilhões, comparativamente ao déficit de R$ 
190,6 bilhões em setembro. Como proporção do PIB, o déficit diminui para 2,2% em outubro de 3,1% 
em setembro.  
 

No que tange ao Governo Consolidado, com o superávit de R$ 296 milhões dos governos regionais no 
mês, o superávit do Governo Consolidado foi de R$ 39,6 bilhões em outubro. Nos últimos 12 meses, o 
déficit do governo consolidado diminuiu para R$ 137,2 bilhões em outubro, após mostrar déficit de  



 

                            

 
 
 
 
 
R$ 188,3 bilhões em setembro. Como proporção do PIB, o déficit passou de 3,1% para 2,2% no 
período. 
 

Setor Externo: 
 

O saldo em transações correntes atingiu déficit de US$ 3,3 bilhões em outubro. Este resultado 
mostrou importante melhora em relação ao déficit observado no mês mesmo do ano anterior (US$ 
4,3 bilhões). Assim, o déficit acumulado em 12 meses passou de US$ 23,3 bilhões em setembro para 
déficit de US$ 22,3 bilhões em outubro. Como proporção do PIB, o déficit permaneceu em 1,3% em 
outubro. 
 

Pelo lado do financiamento, os investimentos diretos no país somaram US$ 8,4 bilhões em outubro. 
Com este resultado o IDP em 12 meses apresenta entrada líquida de US$ 75,1 bilhões ou 4,2% do PIB, 
financiando, portanto, completamente o déficit em transações correntes. 
 

Política monetária: 
 

Conforme o esperado, o Banco Central optou por reduzir a taxa Selic em 25 bps para 13,75%. No 
comunicado, o Banco Central deu indicações de que o ritmo da flexibilização monetária pode ser 
intensificado na próxima reunião. O Copom reconheceu que a inflação recente mostra-se mais 
favorável, admitiu que existem sinais de desinflação mais difundida e, principalmente, fez uma 
avaliação negativa sobre a atividade. Para o Banco Central, os últimos indicadores ficaram aquém do 
esperado e caso a recuperação econômica seja mais moderada e gradual do que a antecipada, o 
ritmo de desinflação pode se intensificar. A contrapartida para estes fatores positivos para a inflação 
é o cenário externo. O Copom afirma que a intensificação do processo de desinflação depende de 
ambiente externo adequado e, para o colegiado, o cenário apresenta-se especialmente incerto, uma 
vez que o aumento da volatilidade dos preços de ativos indica o possível fim do interregno benigno.  
 

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.  


