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Os destaques em novembro da economia norte americana continuou sendo o

cenário político, com os desdobramentos da tramitação da proposta da reforma tributária

no Congresso americano. As principais divergências entre as propostas tramitando nas

duas casas são: o ano de início de vigência da reforma, o valor da alíquota mínima de

tributação e quais deduções serão eliminadas para financiar o déficit gerado por uma

menor arrecadação tributária. O impacto previsto pelos economistas com a aprovação

desta reforma, seria inicialmente uma força adicional de estímulos para uma economia que

já opera próxima do pleno emprego e de seu PIB potencial; a médio e longo prazo haveria

uma piora nas contas públicas; e a curto prazo traria como consequência um aumento da

inflação e, consequentemente, um ajuste monetário mais intenso, com um ritmo mais

acelerado de elevação de juros.

No Brasil, tivemos o resultado do PIB brasileiro do 3º trimestre de 2017. Segundo o

IBGE, o país produziu 0,1% a mais entre julho e setembro que no semestre anterior e na

comparação com o mesmo período de 2016 o PIB teve crescimento de 1,4%. O resultado

é tímido e menor que os crescimentos dos dois trimestres anteriores, mas ainda assim é o

terceiro resultado positivo consecutivo, o que não acontecia no Brasil desde 2012.

Já no início de dezembro, tivemos a reunião do Copom e o anuncio de corte da taxa

Selic em 50 pontos base, ficando em 7,00% e atingindo seu menor patamar histórico. Essa

redução já era amplamente esperada pelo mercado. Além disso, o Banco Central sinalizou

ser apropriada uma redução adicional na próxima reunião. Desta forma, considerando o

balanço de riscos e as menores chances de aprovação da reforma da previdência no curto

prazo, espera-se que o próximo passo seja um corte de 25 p.b., com o BC finalizando o

atual ciclo de flexibilização em 6,75%, patamar que deve ser mantido durante 2018.

O cenário internacional demonstra a continuidade das políticas monetárias adotadas

anteriormente, entre elas, manutenção da liquidez monetária, incentivo a crescimento e

movimentos cautelosos de elevação de juros, sempre respaldados por novos dados de

expectativa de emprego e inflação. Entretanto, esse ambiente global favorável pode estar
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chegando ao fim, dependendo das políticas econômicas e as agendas de reformas nos

EUA.

Do lado doméstico, temos um ingrediente a mais de incerteza com a sinalização de

uma postergação das aprovações das reformas fiscais, em especial a Reforma da

Previdência. Tivemos com isso a repercussão negativa nos preços dos ativos no mês.

Lembrando que o mercado mantém como expectativa a aprovação da reforma da

previdência, visto como um marco no médio prazo para a convergência da economia

brasileira em retomar um ciclo sustentável de crescimento.

Economia Internacional

Nos EUA, em sua última reunião, o Fed decidiu, por unanimidade, pela manutenção

da taxa básica de juros entre 1,00% e 1,25% ao ano (em linha com o esperado). No

comunicado após a decisão, o comitê melhorou a sua avaliação sobre o crescimento

econômico e o mercado de trabalho, admitindo, por outro lado, que as leituras de inflação

continuam baixas. As recorrentes surpresas baixistas na inflação têm elevado a dúvidas

quanto à necessidade de novas altas. Assim, a dinâmica da inflação nos próximos meses

e os discursos do novo presidente do Fed serão fundamentais para determinar o ritmo de

alta na taxa de juros.

A taxa de desemprego ficou estável em 4,1% e a divulgação do mercado de

trabalho referente a novembro continuou mostrando sólida criação de vagas, porém com

detalhes menos robustos. A ausência de pressões em salários, a despeito da forte queda

na taxa de desemprego observada durante o ano, continua a surpreender. Desta forma, é

esperado que o nível de preços aos consumidores norte-americanos apresente gradual

tendência altista nos próximos trimestres.

À frente, a expectativa de mais três elevações de juros em 2018 também se

mantém diante da robustez observada nos dados de atividade nos EUA, porém ainda

condicionada a confirmação desse cenário de inflação voltando a acelerar nos próximos

meses.



Na Europa, a atividade econômica continua em expansão, ao passo que a inflação

de novembro mais uma vez frustrou as expectativas do mercado e avançou 1,5% na

comparação anual, ante expectativa de 1,6%. Com a manutenção do indicador em

patamar aquém  das estimativas, a inflação da região permanece abaixo da meta oficial.

Apesar do bom momento da atividade, as pressões inflacionárias na região da Zona do

Euro continuam bastante contidas mesmo com a melhora gradual no mercado de trabalho,

com a taxa de desemprego recuando para 8,8% em novembro e atingindo o menor

patamar em nove anos. As leituras mais favoráveis de atividade, conjugadas com baixas

pressões de inflação, corroboram o cenário de continuidade do Quantitative Easing (QE)

na região, mas em ritmo cada vez menor, conforme já sinalizado pelo BCE recentemente.

No campo da atividade, os destaques positivos foram os números de PMI, que

seguem em expansão na esteira de condições mais favoráveis de crédito e estímulo fiscal.

Enquanto o PMI de manufatura avançou para 60, atingindo o maior nível em 17 anos, o

PMI composto, que compila informações de manufatura e serviços, avançou para 57,5 -

maior nível em 79 meses.

O PIB da zona do Euro registrou expansão de 0,6% no terceiro trimestre, após

crescimento de 0,7% no trimestre anterior e superando o consenso de mercado (+0,5%).

Na China, todas as atenções estão voltadas para os efeitos das medidas

implementadas pelo governo chinês com o objetivo de tornar o crescimento econômico

mais sustentável a longo prazo. Um dos efeitos mais relevantes observados ao longo do

mês de novembro foi a forte queda nos principais índices acionários da China. A razão por

trás da queda são planos do governo chinês em tornar mais rígida a regulação para

investimentos financeiros e empréstimos alternativos, em uma iniciativa para diminuir o

alto nível de alavancagem financeira da economia chinesa.

Por outro lado, os números de PMI mostraram resiliência da expansão econômica

chinesa. O PMI Industrial avançou para 51,8 em novembro após registrar 51,6 em outubro.

Já o PMI não-manufatureiro apresentou aumento de 0,5 p.p., atingindo 54,8. Os

indicadores de atividade vêm sendo impulsionados por dois principais fatores, forte

demanda externa e altas margens de lucro industrial, suportados pelo aumento dos preços

das commodities. Contudo, os dados de atividade sinalizam moderação do crescimento no

quarto trimestre. A produção industrial, as vendas no varejo e os investimentos registraram

em novembro uma manutenção dos dados observados em meses anteriores. Esse

resultado dos indicadores vai em linha com a expectativa de moderação gradual do

crescimento da economia chinesa. Após ter surpreendido e crescido 6,8% na comparação



anual no terceiro trimestre, estima-se que a economia desacelere gradualmente o ritmo de

crescimento, para 6,4% em termos anuais, no último trimestre do ano.

Economia Brasileira

No Brasil, tivemos nas últimas semanas uma pequena prévia do ambiente que

teremos em 2018, com muita volatilidade da Bolsa e câmbio, refletindo o humor do

mercado de acordo com novos dados do âmbito político e probabilidades de eventuais

candidatos serem elegíveis a presidência.

Uma semana após a Câmara dos Deputados rejeitar a segunda denúncia contra

Temer, o presidente admitiu em reunião com os líderes da Casa que a reforma poderia

não ser votada em seu mandato. O tom de conformismo de Temer com a possibilidade de

aprovação da Reforma não foi bem recebido pela equipe econômica e por membros da

base do governo. A preocupação generalizada com a provável desistência da votação da

matéria serviu de alerta para o governo, que imediatamente tentou desfazer o mal

entendido com as declarações de Temer e voltou a defender a urgência em votar a

Reforma da Previdência.

Na esfera econômica, os dados da atividade mantém a trajetória de recuperação,

enquanto a inflação segue com dinâmica favorável. Acredita-se que a economia brasileira

continuará em expansão nos próximos meses, apresentando um crescimento mais

difundido entre os setores. A prévia da inflação, por sua vez, desacelerou em novembro e

manteve o cenário inflacionário favorável. O IPCA-15 registrou alta de 0,32% em

novembro, após alta de 0,34% em outubro. Além da variação abaixo do esperado pelo

mercado, as medidas qualitativas da inflação seguem bem comportadas. Nesse caso, a

inflação de serviços subjacentes cedeu para 3,6% de 4% em outubro, e a média dos

núcleos da inflação desacelerou para 3,5% de 3,7% no mês anterior.

As surpresas com o desempenho da receita são acompanhadas de novas revisões

para o crescimento. De acordo com o IBGE, o PIB cresceu 0,1% no terceiro trimestre.

Apesar de o resultado ficar abaixo das expectativas (0,3%), o terceiro avanço consecutivo

do PIB na comparação trimestral trouxe notícias positivas. Primeiramente, o IBGE realizou

ajuste das séries trimestrais nas contas anuais até 2015 e reestimou os dois primeiros

trimestres de 2017. Com estas revisões, o PIB do primeiro trimestre subiu para 1,3% de



1,0% na comparação trimestral e para 0,0% de -0,4% em termos anuais. Já no segundo

trimestre, a revisão passou de 0,2% para 0,7% na comparação trimestral e na comparação

anual passou de 0,3% para 0,4%. Assim, com as revisões efetuadas nos trimestres

anteriores e o melhor desempenho do PIB na comparação anual no terceiro trimestre, o

carrego estatístico para o PIB de 2017 fica em 1,0%.

 De acordo com o relatório Focus, a projeção mediana para o crescimento de 2017

passou de 0,73% para 0,89% entre o final de outubro e começo de dezembro. Para 2018,

o consenso passou de crescimento de 2,5% para alta de 2,6% no período.

Câmbio

No mês de novembro o dólar recuou 0,47% frente ao real, no acumulado do ano

apresenta uma rentabilidade de 0,08% e em 12 meses demonstra uma desvalorização de

3,98%. Para a precificação da paridade real versus dólar, veremos nos próximos meses

incertezas internas derivadas do cenário político, em especial ao timing e aprovação da



reforma da Previdência, que devem continuar gerando volatilidade na cotação do dólar no

curto prazo.

Um dos fatores que devemos manter atenção, se trata da reforma tributária em

tramitação nos Estados Unidos. Se aprovada, veremos novos estímulos em uma economia

que já opera acima de seu potencial, o que sugere desequilíbrios que podem levar os

mercados a anteciparem um ajuste monetário mais intenso e um ritmo mais forte de

elevação de juros na economia americana. Embora não seja o cenário mais provável, este

risco deve estar no radar dos mercados, dados os impactos no dólar e nas taxas de juros.

Além disso, o governo sofrerá uma piora considerável nas contas públicas nos próximos

anos, algo que deve acentuar as preocupações sobre a dinâmica já adversa da dívida do

país.

Além do aumento já esperado na reunião do Fomc desta semana, dia 13 de

dezembro, a aposta majoritária contida na curva de juros aponta duas elevações no

próximo ano. O cenário comumente utilizado pelo mercado é o que contempla três ajustes

para o próximo ano, com a taxa dos Fed Funds encerrando 2018 no intervalo entre 2,00%

e 2,25%. No entanto, este cenário, pode não estar sendo totalmente levado em

consideração para os investidores, o que a curto prazo agregaria pressões adicionais no

dólar e nos juros dos treasuries,  que por sua vez, poderiam trazer impactos adversos à

demanda privada (efeito crowding out), limitando assim os ganhos econômicos da reforma.



O Índice Bovespa apresentou recuo de 3,15% em novembro. Já no acumulado do

ano e em 12 meses registra valorização de 19,50% e 16,26%, respectivamente.

As discussões em torno da aprovação da Reforma da Previdência continuaram em

evidência ao longo do mês. O governo elaborou uma versão mais branda da proposta e

fez alterações ministeriais, a fim de angariar os votos necessários até o início de

dezembro, porém, ainda encontra resistência, com isso o mercado reagiu negativamente à

possibilidade de discussão da reforma apenas em meados de 2018.

A Ata do Copom, referente à reunião de outubro, previa mais um corte dos juros

para dezembro – que se confirmou com a redução da Selic para 7,00%. No entanto, ainda

há incertezas quanto à magnitude da redução esperada para fevereiro, que dependerá do

andamento da economia e da aprovação (ou não) da Reforma da Previdência. Outro fator

que pode impactar na decisão é a expectativa de novas altas no preço da energia, que já
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tem afetado as projeções de inflação para o próximo ano. Essas discussões também

pesaram no desempenho da Bolsa e levaram à abertura da curva de juros.

As maiores quedas observadas no índice foram no setor elétrico, mas por razões

distintas.  A CPFL passou por uma OPA no fim do mês, reduzindo drasticamente seu free-

float, o que levou a uma corrida na última semana para vender as ações pelos acionistas

que não tinham aderido à oferta. Já a performance da Eletrobras reflete incertezas quanto

a aguardada privatização. Enquanto a Cemig foi afetada pelo rebaixamento de seu rating

global pela Moody’s, em função de atrasos em seu plano de refinanciamento, além da

divulgação de prejuízo no 3T17.

No lado positivo, destaque para a RaiaDrogasil, que já sobe 50% no ano,

impulsionada pela perspectiva de continuidade do crescimento acelerado e melhora da

eficiência. A Sabesp foi beneficiada pela elevação de recomendação por bancos de

investimento, como reflexo dos bons resultados registrados no 3T17. E a Vale favorecida

pelo maior otimismo com os preços do minérios e processo de desalavancagem.



Juros e Inflação

A respeito da curva de juros nominais, observamos uma maior inclinação (diferença

entre as taxas mais longas e mais curtas) e um forte aumento em quase todos os

vencimentos no comparativo com os meses anteriores.  Esse resultado é reflexo do

aumento da aversão ao risco dos investidores, pautado pelas expectativas menos

otimistas com a aprovação da reforma da Previdência e o cenário eleitoral conturbado que

se aproxima, deixando em aberto uma sensação de indefinição para um cenário de longo

prazo.

 No campo inflacionário, o IPCA de novembro registrou variação de 0,28%, abaixo

do observado no IPCA-15 de novembro (0,42%) e da projeção do mercado (0,35%). No

acumulado dos últimos 12 meses observamos uma variação de 2,80% em novembro, ante

2,70% acumulados até outubro.
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Para dezembro, a expectativa contempla aceleração do indicador, ainda que seja

um movimento brando. Assim, o IPCA de 2017 caminha para encerrar o ano abaixo do

limite inferior da banda de tolerância da meta de inflação. Apesar de o comportamento de

alimentos seguir muito benigno, também se observa surpresas positivas com serviços e

com os núcleos de inflação.

Em contrapartida, o efeito da redução da bandeira tarifária para vermelha patamar

um, somada à desaceleração projetada para os preços dos combustíveis, deve conter

parte das pressões altistas comentadas.



Quanto ao resultado na margem, o arrefecimento do IPCA pode ser explicado, em

grande medida, pelo comportamento do grupo Alimentação e Bebidas. A queda mais

intensa dos preços dos alimentos surpreendeu e contribuiu fortemente para o resultado

mais baixo que o esperado. Em contrapartida, a desaceleração só não foi maior em função

da aceleração registrada pelos preços dos combustíveis, que captam o período de

entressafra do etanol e o reajuste de gasolina efetuado pela Petrobras.

Na abertura dos preços livres, a inflação de serviços registrou aceleração marginal

em 12 meses na comparação com o resultado do IPCA-15 do mês, passando de 4,54%

para 4,58%. O item serviços, excluindo passagem aérea, também mostrou ligeira alta na

margem (de 4,52% para 4,56%), enquanto a medição dos serviços subjacentes passou de

3,59% para 3,63%. A expectativa continua baseada na manutenção da trajetória baixista

esperada para este conjunto de preços, ainda em função do efeito defasado da distensão

no mercado de trabalho.

Por fim, a média dos núcleos do IPCA ficou em 0,20% (2,45% em termos

anualizados), abaixo do observado na prévia (0,23% e 2,80%). A redução da média dos

núcleos entre os dois resultados tem relação estreita com a renovação das quedas dos

preços dos alimentos. À medida que os efeitos da supersafra se dissipem nos próximos

resultados, os preços de alimentos devem mostrar variações cada vez mais próximas de

sua sazonalidade, pressionando os núcleos para cima.

Com a inflação corrente mais baixa e sem mudanças em seu cenário base, o Banco

Central não surpreendeu e reduziu a taxa Selic em 50 bps na reunião de dezembro para

7,0% a.a. Em relação aos próximos passos, o Banco Central afirmou que caso o cenário

básico evolua conforme esperado, e em razão do estágio do ciclo de flexibilização, o

Comitê entende como adequada uma nova redução moderada na magnitude de

flexibilização monetária.

No entanto, a autoridade monetária deixa claro que essa visão para a próxima

reunião é mais suscetível a mudanças na evolução do cenário e seus riscos que nas

reuniões anteriores. Ou seja, apesar de o plano inicial do Banco Central ser de um novo

corte de 25 bps em fevereiro, mais do que nunca esta opção está dependente da evolução

do cenário.

As taxas de juros nominais médias e longas abriram, levando a inclinação da curva

a patamares altos em relação ao histórico de meses passados. As taxas mais curtas, após

leve abertura, fecharam o mês ligeiramente abaixo do patamar do mês passado,

demonstrando a expectativa de novos cortes na taxa Selic no curto prazo. As taxas das



NTN-Bs também apresentaram elevação em menor patamar, proporcionando resultados

abaixo do CDI, ou até negativo no caso dos vencimentos mais longos, em posições já

mantidas em carteira, tanto nominais como reais.



Quadro Resumo Principais Índices

Ranking de Índices - 2011 / 2017 YTD

Período CDI IBrX-100 Fech IGP-DI IMA-B IMA-B 5 IMA-B 5+ IPCA IRF-M
nov-17 0,57% -3,38% 0,80% -0,76% 0,10% -1,40% 0,28% 0,09%

1º Tri 3,03% 8,14% 0,11% 6,89% 4,09% 8,35% 0,96% 5,91%

2º Tri 2,54% -2,52% -2,69% -1,34% 1,32% -2,63% 0,22% 2,20%

3º Tri 2,25% 17,91% 0,56% 7,30% 5,18% 8,64% 0,59% 4,92%

ANO 9,34% 19,93% -1,15% 11,87% 11,59% 11,87% 2,50% 13,78%
12 MESES 10,56% 16,87% -0,33% 15,12% 13,15% 16,02% 2,80% 15,88%
24 MESES* 12,29% 25,59% 3,14% 19,06% 14,72% 21,76% 4,87% 18,81%
36 MESES* 12,53% 9,62% 5,57% 14,25% 14,18% 14,57% 6,71% 14,54%

*Anualizados
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