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DESTAQUES 
 

Em setembro a curva de juros voltou a retirar o prêmio em toda a sua estrutura a termo. 
Novamente o movimento mais proeminente ocorreu nos vértices mais curtos, o que 
resultou uma curva de juros ainda mais inclinada. O risco Brasil permaneceu estável e 
terminou o mês registrando 196 pontos. 
No campo político, o Senado Federal aprovou a Medida Provisória nº 777/2017 definindo 
a TLP como base nas operações de crédito pelo BNDES. A nova taxa deverá ser apurada 
mensalmente terá como base a variação do IPCA adicionado um cupom de juros 
prefixados. Desta forma o BC espera aumentar a potência da política monetária, diminuir 
a volatilidade da inflação e reduzir os juros de longo prazo. 
O IPCA-15 de setembro apresentou variação de 0,11%, resultado ligeiramente abaixo da 
nossa expectativa (0,12%) e da mediana das expectativas (0,13%). Este resultado ficou 
0,24 ponto percentual abaixo da taxa de agosto (0,35%). Foi o menor resultado para um 
mês de setembro desde 2006, quando o índice foi de 0,05%. 
O Copom voltou a reduzir a Selic em 100 bps, de forma unânime, para 8,25%, alinhado 
com as expectativas do mercado. O comunicado por sua vez, indicou que o BC deverá 
seguir com mais cortes a frente. A Ata do Copom e o Relatório Trimestral de Inflação 
reforçaram a continuidade gradual de flexibilização monetária, porém sinalizou para uma 
redução moderada e um patamar de juro ao redor de 7,00%, no final do ciclo. 
No relatório Focus, as projeções para o IPCA foram revistas de 3,38% para 2,95% em 2017 
e de 4,18% para 4,06% em 2018. As projeções para a taxa Selic no final deste ano 
recuaram de 7,25% para 7,00% e também recuaram em 2018 de 7,50% para 7,00%. As 
estimativas para o câmbio foram revistas de R$ 3,20 para R$ 3,16 no final deste ano e de 
R$ 3,35 para 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 0,70% (de 
0,54%), e para 2018, também de forma surpreendente, já aponta para um crescimento de 
2,38%. 
 

Curva de Juros 
 

Novamente tivemos um cenário inflacionário bastante favorável e o comportamento da 
curva de juros nominais se mostrou declinante em toda estrutura, voltando a ceder mais 
intensamente nos vértices mais curtos. Na parte longa, o comportamento ainda se 
mantém cauteloso com dúvidas sobre a estabilidade fiscal e a percepção de que a 
atividade já mostra sinais consistentes de recuperação. 
Diante de expectativas inflacionárias mais favoráveis, o Copom reduziu novamente a Selic 
em 100bps, além da Ata e o RTI reforçarem a continuidade gradual de flexibilização 
monetária, sinalizando para um patamar de juro ao redor de 7,00% no final do ciclo. 
O juro com vencimento em 1 ano iniciou o mês em 7,57% e encerrou o mês em 7,11% 
(queda de 46 bps) nas mínimas do ano.  
Na parte longa da curva, os juros nominais também recuaram às novas mínimas 
registradas no ano, porém ainda um pouco mais suavemente. O juro futuro para 5 anos 
iniciou o mês em torno de 9,73% e fechou o mês em 9,36% (queda de 37 bps). 



 

                            

 
 
 
Na parte curta da curva, os juros reais seguiram o movimento de retirada de prêmio, 
seguindo o mesmo comportamento dos juros nominais, uma vez que a inflação corrente 
vem surpreendendo positivamente. Devido principalmente à surpresa com IPCA-15 mais 
fraco e à queda dos juros nominais diante da manutenção do ritmo de corte da Selic, a 
curva de inflação implícita seguiu sua tendência declinante. A NTN-B com vencimento em 
2019, encerrou o mês em IPCA + 3,06% (de IPCA + 3,38%), o que se traduziu em uma 
inflação implícita em torno de 4,29%, nível abaixo do observado no final do mês anterior 
(4,44%). 
Na parte longa da curva, o movimento também foi de retirada de prêmio. A NTN-B com 
vencimento em 2050 encerrou o mês em IPCA + 5,11% , vindo de uma taxa no mês 
anterior ao redor de IPCA + de 5,29%, seguindo o comportamento observado nos juros 
nominais, o que se traduziu em uma inflação implícita estável em torno de 4,86%. 
 

CENÁRIO MACRO – Internacional 
 

Nos EUA, inflação mostra sinais de retomada e FED anuncia inicio da redução de seu 
balanço patrimonial. Trump tenta avançar com reforma tributária. 
  

Em agosto, a inflação dos Estados Unidos mostrou pela primeira vez sinais de 
recuperação. A inflação cheia avançou 0,4% na comparação mensal e 1,9% na 
comparação anual, superando o consenso de mercado em ambas as leituras. A inflação 
subjacente também surpreendeu positivamente e avançou 0,2% no mês e 1,7% na 
comparação anual. Pelo lado da atividade, a terceira estimativa do PIB americano do 
segundo trimestre, apresentou avançou de 3,1%, superando o crescimento do PIB do 
primeiro trimestre (2.6%) e também as duas estimativas preliminares que apontaram 
expansão de 2,6% e 3,0%, respectivamente. Com a retomada da inflação e o bom 
momento observado na atividade e no mercado de trabalho, o FED em sua reunião de 
setembro manteve a taxa de juros inalterada, mas anunciou o início do processo de 
enxugamento do balanço patrimonial e sinalizou maior convicção no aumento da taxa de 
juros em dezembro. 
 

No campo político, o destaque foi a divulgação de mais detalhes da reforma tributária que 
será proposta por Trump. Segundo documento divulgado pelo governo, a reforma 
reduziria o imposto corporativo de 35% para 20% e as faixas de tributação de sete para 
três, com alíquotas de 12%, 25% e 35%. Outro destaque, foi a derrota dos Republicanos 
em mais uma tentativa de aprovação da reforma no setor de saúde, que substituiria o 
Obamacare. Por fim, as tensões entre Estados Unidos e Coréia do Norte continuam sendo 
o destaque do cenário geopolítico. Em setembro, a Coréia do Norte disparou mais um 
míssil sobre o território japonês, desta vez com alcance suficiente para atingir a ilha de 
Guam, território norte americano. 
 
 

 
 



 

                            

 
 
 
 

Na Zona do Euro, dados sólidos de atividade levam ECB a se preparar para início de 
redução do programa de compras mensais de títulos. 
 

Na Zona do Euro, a inflação de setembro frustrou as expectativas do mercado de avanço 
de 1,6% na comparação anual e ficou estável em 1,5% nesta comparação. A inflação 
subjacente, que exclui componentes voláteis como energia, também surpreendeu para 
baixo e desacelerou de 1,2% para 1,1% na comparação anual. Em setembro, a taxa de 
desemprego da região permaneceu em 9,1%, o menor patamar desde fevereiro de 2009. 
No campo da atividade, após uma expansão de 0,6% do PIB no segundo trimestre, a Zona 
do Euro continuou apresentando bons números. Tanto o PMI manufatureiro quanto o 
PMI de serviços mantiveram forte ritmo de expansão e avançaram 58,1 e 55,8, 
respectivamente. 
Apesar de bons números de atividade e melhoria marginal da inflação vista desde o 
começo do ano, o ECB decidiu na reunião de setembro manter inalterada sua política 
monetária, em razão do desconforto com o comportamento do euro e seu potencial 
impacto na inflação. O ECB, no entanto, avisou que detalhará na próxima reunião os 
planos para alterar seu programa de compras mensais de títulos. 
 

Na China, dados de atividade de agosto mostram mais uma vez desaceleração a frente 
do 19º Congresso do Partido Comunista chinês. 
  

Na China, ao longo do mês de agosto foi possível observar a continuidade da 
desaceleração gradual da economia. Os três principais indicadores da atividade chinesa 
mais uma vez apresentaram crescimento limitado. A produção industrial desacelerou para 
6,0% ante 6,4% na comparação anual em julho. Na mesma comparação, as vendas no 
varejo recuaram para 10,1% de 10,4% em julho e os investimentos em ativos fixos 
mostraram a maior desaceleração, crescendo 4,9% em agosto após terem registrado 
expansão de 6,8% na comparação anual em julho. 
A desaceleração mostrada pelos três indicadores reflete, em parte, as reformas 
implementadas pelo governo chinês para alcançar um crescimento mais sustentável. Com 
essas reformas, o governo chinês busca limitar a oferta de dinheiro, mitigar os riscos 
relacionados a alavancagem da economia, reduzir o excesso de capacidade da indústria e 
atender padrões de proteção ambientais mais rígidos. 
Apesar da desaceleração do crescimento chinês, não é esperada uma queda abrupta nos 
números de atividade. Com a aproximação do Congresso do Partido Comunista chinês, o 
governo deve fornecer o impulso necessário para trazer estabilidade econômica em um 
momento politicamente sensível. Corrobora essa visão os dados de PMI da China em 
setembro. O PMI manufatureiro oficial avançou mais do que o esperado e atingiu 52,4, o 
maior nível em 5 anos. 
O PMI Caixin, que avalia empresas menores, recuou de 51,6 para 51,0, mas manteve-se 
acima dos 50 que separa expansão da contração. 
 
 
 



 

                            

 
 
 

CENÁRIO MACRO – Doméstico 
 

Atividade: 
 

Depois de o PIB do segundo trimestre surpreender positivamente, os primeiros números 
do terceiro trimestre apontam para crescimento no período também. O IBC-BR de julho, 
por exemplo, avançou 0,4% após crescimento de 0,6% em junho. Para agosto, apesar de a 
produção industrial ter mostrado forte queda (-0,8%), os detalhes do índice no mês, como 
o aumento da produção de bens de capital e recuperação dos insumos típicos da 
construção civil, apontam para alta do investimento em agosto. 
Assim, com os indicadores do terceiro trimestre indicando aceleração da atividade e os 
índices de confiança mostrando novos aumentos em um ambiente de melhora das 
condições financeiras, revisões altistas para as projeções de PIB devem continuar 
ocorrendo. 
Sobre o mercado de trabalho, em agosto, a taxa de desemprego recuou pelo quinto mês 
consecutivo. Após variação de 12,8% em julho, a taxa de desemprego caiu para 12,6% em 
agosto. Com ajuste sazonal, a taxa de desemprego saiu de 12,7% para 12,5% no período.  
 

Inflação: 
 

O IPCA de setembro apresentou inflação de 0,16%, resultado acima das expectativas 
(0,09%). Em agosto, o IPCA havia registrado variação de 0,19%. No acumulado dos últimos 
12 meses, o IPCA acelerou para 2,54%, após marcar 2,46% em agosto. A inflação de 
Alimentação (-0,41%) apresentou a maior deflação, enquanto que Transportes (0,79%) 
obteve a maior contribuição positiva no mês. Em setembro, por categoria de uso, Serviços 
aceleraram para 0,50% após variação de 0,01% em agosto. Em 12 meses, a categoria de 
uso Serviços acelerou para 4,99% após mostrar 4,81% em agosto. 
 

Fiscal: 
 

O saldo primário do Governo Central registrou déficit de R$ 9,6 bilhões em agosto. Nos 
últimos 12 meses, o déficit do Governo Central alcançou R$ 171,1 bilhões, ou 2,6% do PIB, 
após marcar R$ 181,8 bilhões em julho, ou 2,8% do PIB. 
No que tange o resultado fiscal do Governo Consolidado, com o superávit de R$ 498 
milhões dos Governos Regionais, o déficit primário foi de R$ 9,5 bilhões em agosto. No 
acumulado dos últimos 12 meses, o déficit do governo consolidado passou de R$ 170,5 
bilhões em julho para déficit de R$ 157,8 bilhões em agosto. Como proporção do PIB, o 
déficit do governo consolidado passou de 2,6% para 2,4% entre julho e agosto. 
 

Setor Externo: 
 

Em agosto, as transações correntes mostraram déficit de US$ 302 bilhões, resultado 
melhor do que o déficit apresentado em agosto de 2016 (US$ 648 milhões). Assim, o 
déficit acumulado nos últimos 12 meses passou de US$ 13,8 bilhões em julho para déficit  
 



 

                            

 
 
 
de US$ 13,5 bilhões em agosto. Como proporção do PIB, o déficit permaneceu em 0,7% 
em agosto. 
Pelo lado do financiamento, os investimentos diretos no país somaram US$ 5,1 bilhões 
em agosto. Assim, em 12 meses, IDP desacelerou de US$ 84,5 bilhões em julho para US$ 
82,5 bilhões em agosto. Como proporção do PIB o IDP saiu de 4,3% de 4,2% entre julho e 
agosto. 
 

Política monetária: 
 

Em agosto, as transações correntes mostraram déficit de US$ 302 bilhões, resultado 
melhor do que o déficit apresentado em agosto de 2016 (US$ 648 milhões). Assim, o 
déficit acumulado nos últimos 12 meses passou de US$ 13,8 bilhões em julho para déficit 
de US$ 13,5 bilhões em agosto. Como proporção do PIB, o déficit permaneceu em 0,7% 
em agosto. 
Pelo lado do financiamento, os investimentos diretos no país somaram US$ 5,1 bilhões 
em agosto. Assim, em 12 meses, IDP desacelerou de US$ 84,5 bilhões em julho para US$ 
82,5 bilhões em agosto. Como proporção do PIB o IDP saiu de 4,3% de 4,2% entre julho e 
agosto. 
 

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.  


