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DESTAQUES 
 

O mês de outubro de 2016 foi marcado pela retomada da confiança entre os investidores. Com resultado das 
eleições municipais no primeiro turno mostrando o fortalecimento do partido do presidente Michel Temer 
(PMDB), e do PSDB, consolidou-se enfim, um ambiente político favorável tanto à votação da PEC dos gastos 
públicos como também à adesão ao programa de repatriação de recursos no exterior. A expectativa quanto 
ao ritmo do “tão esperando” ciclo de corte da Selic, alimentou ainda mais o otimismo no mercado doméstico.  
 
Os juros futuros voltaram a cair, com baixa mais acentuada nos vencimentos de longo prazo; o dólar acelerou 
a queda ante o real, chegando a oscilar em torno de R$ 3,10; e a Bovespa sustentou os 65 mil pontos, maior 
patamar desde o início do ano. Do lado econômico, uma nova rodada de dados foram divulgados e 
novamente vieram fracos: a produção industrial mostrou a maior queda mensal desde 2012, recuando 3,8% e 
acumulando queda de 8,2% no ano; as vendas do comércio varejista também mostraram retração mensal de 
0,6%; o índice de atividade calculado pelo Banco Central (IBC-br) voltou a registrar queda de 0,91%; e os 
dados de emprego divulgados pelo Ministério do Trabalho mostraram que o Brasil perdeu 39.282 vagas. O 
cenário internacional ainda segue cauteloso com as incertezas sobre as eleições americanas e sobre o início 
do aumento dos juros pelo FED; com indicações de que o BCE irá reduzir o volume de compras e migrar para 
um programa mais enxuto; e também com a indefinição da OPEC sobre o acordo em reduzir a oferta global de 
petróleo. 
 
A prévia da inflação dos preços ao consumidor de setembro (IPCA-15) ficou em 0,19%, abaixo das nossas 
expectativas (0,22%) e foi explicada novamente pela desaceleração dos preços de alimentos. No relatório 
Focus, as projeções de juros e inflação foram revisadas para baixo: para o ano de 2017 recuaram levemente 
de 5,07% para 5,00%, mas pelo grupo top5 o recuo foi ainda maior, de 5,50% para 5,03%; a taxa Selic para o 
final do ano cedeu de 13,75% para 13,50% e as expectativas para 2017 de 11,00% para 10,75%. O Comitê de 
Política Monetária (Copom) decidiu, por unanimidade, cortar a Selic em 0,25 pp e tal decisão foi vista como 
decepcionante por parte dos economistas, outros, no entanto, viram o conservadorismo compatível com as 
incertezas que ainda persistem no ambiente econômico. Dos três itens que vinham sendo citados pelo Banco 
Central como condicionantes da política monetária, um deixou de ser problema: os alimentos. O segundo 
item, no entanto, segue preocupando: os serviços. O BC identificou uma "pausa recente" na desinflação dos 
serviços e talvez o BC siga mais cauteloso e não eleve o ritmo de cortes da Selic e o terceiro item o ajuste fiscal 
é um processo de aprovação e implementação "é longo e envolve incertezas". 
 

Curva de Juros 
 

A curva de juros começou o mês com muito otimismo ao longo da primeira quinzena do mês. Mesmo com as 
incertezas sobre a condução do juro americano e a preocupação em torno do BCE em reduzir seu programa 
de compras, os dados de atividade ainda fracos e a divulgação do IPCA-15 abaixo das projeções fizeram o 
mercado de juros reagir com euforia e buscaram novamente as mínimas percebidas no ano. O juro futuro 
negociado com vencimento em 1 ano, que chegou a registrar 24 bps de queda no seu melhor momento, 
porém, após a decisão do Copom em reduzir apenas 0,25%, encerrou o mês em torno da estabilidade com 
ligeira alta de 5 bps (12,48% para 12,53%). O juro futuro para 5 anos chegou a registrar queda de 51 bps e 
encerrou o mês com queda de apenas 28 bps (12,58% para 12,30%), devolvendo parte do ganho. Já a ponta 
longa da curva, com prazo superior a 10 anos, observou-se uma queda de 58 bps, mas acabou fechando o mês 
também com uma queda de apenas 22 bps de 11,79% para 11,57%.  
 
 
 



 

                            

 
 
 
 
A curva de juros reais se mostrou menos volátil. As taxas caíram na primeira quinzena do mês acompanhando 
a euforia nos mercados de juros, mas acabou se ajustando novamente às expectativas inflacionárias. Como o 
BC segue firme no compromisso em atingir o centro da meta em 2017, a decisão de reduzir a Selic em apenas 
0,25% fizeram as taxas de juros reais abrirem nos vértices curtos, porém a parte longa da curva se mostrou 
inalterada, e se traduziu novamente em uma curva de inflação mais baixa e menos inclinada. O cupom do 
vencimento 2018 iniciou o mês em 6,07%, mantendo-se praticamente estável em um primeiro momento, mas 
se ajustou e subiu fechando o mês em 6,24%; essa abertura ocorreu em meio à queda juros nominais curtos e 
a inflação implícita esperada para esse período recuou aos patamares em torno de 5,00%. Já na parte longa, 
com estabilidade do juro real em torno de 5,75%, o resultado foi um nível de inflação implícita ainda mais 
baixa em torno dos 5,50%. Diante disso, assumimos uma posição neutra em relação ao benchmark de modo a 
preservar ganhos obtidos com estratégias anteriores.  
 

CENÁRIO MACRO – Internacional 
 
Nos EUA, FED mostra confiança com elevação da taxa de juros em dezembro, mas crescem incertezas 
sobre eleição presidencial.  
  

Conforme amplamente esperado, o FED manteve a taxa de juros estável na reunião de novembro. Além de o 
desfecho da reunião não surpreender, o comunicado da decisão não sofreu significativas alterações e os 
poucos ajustes indicaram maior confiança do FED em uma elevação da taxa de juros em dezembro. De fato, 
os números de crescimento também contribuem para consolidar a expectativa de aumento da taxa de juros 
nos EUA em dezembro. De acordo com o Departamento de Comércio americano, o PIB do terceiro trimestre 
cresceu 2,9% após avanço de 1,4% no segundo trimestre. 
  

No campo político, contrariando as pesquisas de outubro, o candidato republicano Donald Trump foi eleito 
em 09/11, presidente dos Estados Unidos. Trump alcançou 276 delegados, ultrapassando o limite de 270 
necessários para ser o vencedor no Colégio Eleitoral. Os republicanos também mantiveram o controle da 
Câmara dos Deputados e conquistaram a maioria do Senado. Em seu primeiro discurso como presidente, 
Trump evitou citar propostas polêmicas e buscou um tom conciliador e de união. A retórica de Trump dos 
próximos meses e, principalmente, o anúncio de seus ministros indicarão quais propostas serão prioridades 
de Trump.  

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

 

A reunião do ECB não trouxe surpresas e o Banco Central decidiu manter a taxa de juros de empréstimos e as 
taxas de depósitos inalteradas. Sobre o programa de compra de ativos, apesar de o ECB não se comprometer 
com a extensão do programa, Draghi fez questão de ressaltar que as compras mensais não terminarão de 
forma abrupta. Assim, espera-se que na reunião de dezembro, quando as projeções da instituição serão 
atualizadas, o ECB anuncie mudanças em parâmetros técnicos do programa para conseguir manter o 
programa de compras pelos próximos meses. Em relação aos indicadores de atividade da região, as notícias 
seguem positivas e justificam a menor urgência do ECB em anunciar estímulos. O PIB do terceiro trimestre, 
por exemplo, cresceu 0,3%, após taxa de crescimento igual no segundo trimestre. 
 
 
 
 
 
 



 

                            

 
 
 
 
Na China, PIB do terceiro trimestre mostra estabilidade. 

  

O PIB do terceiro trimestre confirmou que o aumento dos gastos com infraestrutura e o mercado imobiliário 
aquecido foram suficientes para manter a estabilidade da economia no período. No terceiro trimestre, o PIB 
da China cresceu 6,7% na comparação anual, resultado em linha com a expectativa e semelhante ao 
observado no segundo trimestre. De fato, a produção industrial mostrou moderação no crescimento anual em 
setembro (6,1% de 6,4%), porém, o forte avanço do PMI oficial em outubro (51,2 de 50,4) indica que o 
crescimento no quarto trimestre não deve desacelerar bruscamente. Assim, o PIB da China de 2016 deve 
superar a meta 6,5% estabelecida pelo governo e a desaceleração da economia somente deve ficar clara no 
primeiro trimestre de 2017.  
 

CENÁRIO MACRO – Doméstico  
 

Atividade:  
 

De acordo com o IBGE, a produção industrial cresceu 0,5% em setembro, após queda de 3,5% em agosto. 
Entre as categorias econômicas, bens de capital mostrou queda de 5,1% no mês. Com este resultado, a 
produção industrial recuou 1,1% no terceiro trimestre e corrobora nossa expectativa de contração de 0,7% do 
PIB no período. A fraqueza dos números de comércio, aumento do desemprego e queda mais intensa das 
exportações também indicam retração do consumo no período e menor contribuição positiva do setor 
externo. A estabilidade dos índices de confiança nos últimos meses não assegura crescimento da economia no 
quarto trimestre e indica que a recuperação em 2017 será modesta.  
 
Pelo lado do emprego, a taxa de desemprego ficou estável em 11,8% em agosto. Com ajuste sazonal, a taxa 
de desemprego passou de 11,7% para 11,8% entre agosto e setembro.  

 
Inflação: 
 
O IPCA-15 de outubro apresentou variação de 0,19%, resultado abaixo das expectativas (0,21%) e inferior ao 
observado em setembro (0,23%). Com este resultado, o IPCA-15 em 12 meses desacelerou para 8,27% após 
marcar 8,78% em setembro. Por categoria de uso, com a pressão do preço da passagem aérea, os Serviços 
aceleraram para 0,46% em outubro, após aumento de 0,43% em setembro. No entanto, na comparação 
anual, os preços de Serviços desaceleraram para 7,07% em outubro, após apresentarem alta de 7,19% em 
setembro.  

 
Fiscal: 
 
De acordo com o Tesouro Nacional, o saldo primário do Governo Central registrou déficit de R$ 25,3 bilhões 
em setembro, após apresentar déficit de R$ 20,3 bilhões em agosto. Com este resultado, nos últimos 12 
meses, o déficit do Governo Central alcançou R$ 190,6 bilhões, comparativamente ao déficit de R$ 172,1 
bilhões em agosto Como proporção do PIB, o déficit aumentou para 3,1% de 2,8% em agosto.  
 
No que tange ao Governo Consolidado, com o déficit de R$ 298 milhões dos governos regionais no mês, o 
déficit do Governo Consolidado foi de R$ 26,6 bilhões em setembro. Nos últimos 12 meses, o déficit do 
governo consolidado aumentou para R$ 188,3 bilhões em setembro, após mostrar déficit de R$ 169,0 bilhões 
em agosto. Como proporção do PIB, o déficit aumentou de 2,78 % para 3,1% no período.  
 



 

                            

 
 
 

 
Setor Externo: 
 
O saldo em transações correntes atingiu déficit de US$ 465 milhões em setembro. Este resultado mostrou 
importante melhora em relação ao déficit observado no mês mesmo do ano anterior (US$ 3,1 bilhões). Assim, 
o déficit acumulado em 12 meses passou de US$ 25,8 bilhões em agosto para déficit de US$ 23,3 bilhões em 
setembro. Como proporção do PIB, o déficit recuou para 1,3% em setembro de 1,5% em agosto.  
 
Pelo lado do financiamento, os investimentos diretos no país somaram US$ 5,2 bilhões em setembro. Com 
este resultado o IDP em 12 meses apresenta entrada líquida de US$ 73,2 bilhões ou 4,1% do PIB, financiando, 
portanto, completamente o déficit em transações correntes.  
 

Política monetária: 
 

Após quatro anos sem queda da taxa de juros, o Banco Central decidiu reduzir a taxa Selic em 25 pontos base, 
para 14,0%. A decisão foi unânime. Os fatores que levaram o Copom a começar o ciclo de afrouxamento 
monetário foram os números de atividade mais fracos do que o esperado, surpresas positivas na inflação 
corrente e declínio das expectativas de inflação. O Copom justificou a decisão avaliando que a convergência 
da inflação para o centro da meta em 2017 e 2018 é compatível com uma redução moderada e gradual da 
taxa Selic. Sobre os próximos passos, o Copom afirmou que o aumento do ritmo de flexibilização dependerá 
de uma maior moderação na inflação dos serviços e do progresso na agenda 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.  


