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Cenário
Econômico

Os indicadores de confiança seguem em alta nos Estados Unidos, Zona do Euro e
China. Isso sugere uma manutenção do crescimento econômico global nos próximos
trimestres. As incertezas geopolíticas ainda persistem no radar, no entanto, para o cenário
atual a atribuição é baixa, ainda mais para alguma probabilidade de reversão da tendência
de recuperação da economia global.
O cenário internacional atual aponta para uma diferenciação maior nas políticas
monetárias. A continuidade do crescimento mantém as esperanças de que a inflação se
sustentará mais alta, permitindo que essa redução de estímulos não traga novas pressões
baixistas para a atividade.
Os Estados Unidos continuam na fronteira desse processo e a possibilidade de
implementação de política fiscal expansionista deverá sustentar essa dinâmica ao longo de
2018. Mesmo com a gradual recuperação da inflação, o FED sinalizou uma nova alta na
taxa de juros em dezembro.
A Europa permanece atrasada nesse ciclo, mantendo o hiato de produto em
território negativo, especialmente no mercado de trabalho. As atenções do mercado
seguem voltadas para o anúncio do novo programa de compra de títulos do Banco Central.
Esse ambiente global permanece favorável e auxilia na recuperação da economia
brasileira. É esperada uma aceleração do crescimento nesse e no próximo ano, com o
aperto nas principais economias abrindo espaço para a normalização da política monetária
em economias periféricas.
O Brasil deverá continuar surfando a onda de indicadores de inflação baixa, porém
o resultado eleitoral ganhará cada vez mais peso nas perspectivas de médio prazo, dado
que há projetos de país e políticas econômicas divergentes, que podem levar a uma
bifurcação nas perspectivas futuras, sendo que a política fiscal será o fator preponderante
no médio prazo para o sucesso da economia em retomar um ciclo sustentável de
crescimento.

O encontro do FMI na próxima semana promete consolidar a ideia de recuperação
da economia brasileira, bem como de um crescimento mundial robusto. De fato, o Brasil
deve ser um dos focos do debate, tendo em vista o descolamento mais favorável dos
indicadores de atividade econômica nos últimos meses.
Outro foco de debate neste fórum será a mudança da condução de política
monetária nas principais economias desenvolvidas. De forma geral, devido ao cenário
internacional de inflação baixa, acredita-se que as conclusões não terão efeitos negativos
sobre a perspectiva de crescimento robusto em tais economias e, consequentemente,
maior demanda internacional para os países emergentes.

Economia Internacional

Nos EUA, tivemos em setembro a confirmação do início do processo de redução do
balanço do Fed em outubro e a apresentação de um Orçamento federal que representa
uma política fiscal estimulativa. Esses dois novos eventos aumentam as chances de o Fed
continuar com o planejamento de altas de juros nos próximos trimestres, em detrimento da
precificação do mercado.
Além da política monetária, que caminha para um processo longo de normalização,
o governo Trump tenta implementar uma política fiscal expansionista, com cortes
agressivos de impostos. O foco das medidas anunciadas, (que ainda precisam ser
aprovadas pelo Congresso) é na redução da tarifa média para as empresas e reduções
nas alíquotas por classes de renda das famílias. Há também um estímulo para a
internalização de recursos que as empresas americanas mantêm em outros países.
A expectativa da administração é de que esses estímulos elevem o ritmo de
crescimento da economia para acima de 3% ao ano ao longo de 10 anos, de maneira a
gerar uma deterioração pequena nas contas fiscais. No entanto, vale ressaltar que essa
aposta em medidas expansionistas no passado recente gerou déficits crescentes, com
aumentos significativos da dívida. Dado o atual movimento do banco central e o fato de
que a taxa de desemprego já se encontrar em patamares historicamente baixos e o
crescimento econômico oscilando entre 2% e 3%, caso essa estratégia tenha sucesso,
aumenta a chance de um overheating na economia americana, abrindo margem para
política monetária mais agressiva na alta.

Na Europa, se observa um crescimento econômico positivo e aceleração da
inflação, o que deve incentivar o Banco central Europeu a reduzir a compra de títulos. O
BCE adotou postura mais comedida sobre a definição dos próximos passos para a política
de compra de títulos. Mesmo que a apreciação do euro não seja considerada um risco de
curto prazo, o fato de a inflação estar em patamar muito baixo deixa o BCE cauteloso, com
isso o cenário base é de que o ECB deverá anunciar uma redução no ritmo de compras de
títulos somente em dezembro e para um período que poderá durar o primeiro semestre de
2018, mesmo que em ritmo menor ao atual.
Os dados de atividade continuam mostrando crescimento forte, em um movimento
cíclico de recuperação desde a crise de 2011, com isso a expectativa de crescimento da
economia da Zona do Euro deve avançar 2,0% em 2017 após alta de 1,8% em 2016.
Na China, o processo de moderação da economia tem sido bastante gradual, a
inflação segue bem comportada, mas a sua dinâmica merece atenção. Caso ocorra uma
aceleração mais intensa, a política monetária pode ser revista.
Em novembro, o presidente Xi Jinping deve ser confirmado no cargo para mais
cinco anos de mandato. Esperamos novas reformas estruturais após a eleição.
Na Ásia, a atividade da região surpreendeu positivamente os analistas, primeiro,
devido aos enormes estímulos na China, segundo, à recuperação do mundo desenvolvido,
e terceiro, mas não menos importante, ao boom do setor de tecnologia na região, em
particular a produção de semicondutores e o desenvolvimento de segmentos de serviços
associados. Em meio a todo esse cenário, a expectativa de crescimento da economia
chinesa é de 6,7% em 2017.

Economia Brasileira

Diante do cenário benigno de inflação em níveis historicamente baixos, considerase que ainda há espaço para o Banco Central dar continuidade à flexibilização da política
monetária ainda esse ano.
Temos em pauta ainda a votação da nova denúncia contra o Presidente, da qual
deve ocorrer na segunda metade de outubro, podendo atrasar ainda mais o debate sobre

a reforma da Previdência. Com isso o ajuste fiscal permanece desafiador para os anos
vindouros, contudo, as incertezas políticas não têm contaminado os indicadores de
atividade.
Do lado da atividade doméstica, a economia voltou a crescer no segundo trimestre.
Para o próximo ano, a expectativa é que o Governo não fará estímulos fiscais para não
comprometer o teto dos gastos públicos nem a situação fiscal brasileira. Com o aumento
de crescimento econômico, há um aumento da arrecadação fiscal, podendo melhorar o
resultado do déficit primário.
A produção industrial apresentou queda de 0,8% m/m em agosto, mas manteve um
crescimento significativo na comparação anual (+4,0). Este resultado corrobora a
expectativa de uma recuperação moderada, embora consistente, da indústria brasileira,
refletindo a retomada da demanda doméstica (principalmente via consumo das famílias) e
a expansão das exportações (especialmente do setor automotivo). A leitura de agosto
aponta para crescimento da indústria em 0,7% t/t no 3T.
A PNAD Contínua Mensal de agosto apresentou novos sinais de melhora no
mercado de trabalho, com destaque para o ritmo acentuado de criação de postos de
trabalho, dinâmica que tem propiciado a queda na taxa de desocupados nas últimas cinco
pesquisas. Tal quadro deve seguir nos próximos meses, na medida em que o processo de
reação da atividade econômica em curso gerará impactos positivos à criação de postos de
trabalho (para 2017, projetamos média de 12,7% da taxa de desocupados).
Após avançar 1,0% no primeiro trimestre, a economia cresceu 0,2% no segundo
trimestre. A recuperação do consumo das famílias estimulou a expansão do PIB no
período. Para os próximos trimestres, as projeções são de aceleração na expansão do
PIB, com condições mais favoráveis de emprego e crédito, que devem contribuir para a
manutenção do crescimento nos próximos trimestres. Resultado de aumento do poder de
compra das famílias brasileiras, dada a redução do comprometimento de renda com juros
e empréstimos, menor incerteza e melhora na perspectiva da economia, que favoreceem a
redução da propensão à poupança das famílias.
Ademais, além da queda na poupança, fatores não recorrentes (FGTS, PIS/PASEP)
também devem dar suporte para a expansão do consumo. A economia brasileira tem
apresentado dados mais sólidos de recuperação, a taxa de desemprego já está em queda
e os ganhos de salários em alta. As quedas da inadimplência e das taxas de juros devem
intensificar a expansão do crédito no segundo semestre.

Esses dados recentes dos mercados de trabalho e de crédito seguem mostrando
uma evolução positiva, o que tende a impulsionar as decisões de consumo das famílias.
Tal comportamento está em linha com nossa expectativa de que justamente o consumo
será o principal vetor da recuperação esperada para o PIB nesse segundo semestre do
ano.
Do lado fiscal, o cenário permanece bastante desafiador nos próximos anos, a
dívida bruta deve seguir em alta nos anos vindouros. Portanto, o país ainda terá que
passar por uma consolidação fiscal significativa para estabilizar a dívida bruta, Incertezas
políticas devem atrasar a reforma da previdência. No entanto, acreditamos que esse tema
voltará para a pauta nos próximos trimestres. O resultado primário do ano que vem deve
melhorar com o aumento da arrecadação fiscal, mas a reforma da previdência deve ser
postergada.
Após o Banco Central cortar a taxa Selic em 100 p.b. em setembro, o BCB sinalizou
a moderação no ritmo de queda para a reunião de outubro. Assim, o mercado espera que
a taxa Selic encerre 2017 em 7,0% ao ano. Espera-se moderação no ritmo de corte na
reunião de outubro, com o Banco Central cortando a taxa Selic em 75 p.b. na reunião de
outubro.
A pesquisa Focus, com dados atualizados até o dia 29/09, trouxe novos ajustes nas
projeções de 2017 e 2018, destacando-se as mudanças nas medianas de inflação e
crescimento. Pelo lado do PIB, a nova elevação das medianas reforça a avaliação mais
benigna da evolução da economia pelos agentes, em linha com a trajetória positiva dos
dados de alta frequência, apesar da permanência das incertezas políticas. Desse modo, o
mercado espera crescimento de 0,68% neste ano e 2,38% no próximo.

Câmbio

No mês de setembro o dólar avançou 0,66% frente ao real, porém no acumulado do
ano apresenta redução de -2,80% e em 12 meses continua com desvalorização de 2,41%. O mês de setembro foi marcado pela retomada do tema da apreciação do dólar,
dada a confirmação do início do processo de redução do balanço do Fed em outubro.
As projeções para a taxa de câmbio recuaram com a liquidez externa e menor
prêmio de risco. No início deste mês, a taxa de câmbio real/dólar voltou a oscilar próxima a

R$ 3,10/US$, sinalizando que, a despeito das turbulências políticas que ainda persistem
no radar, os ventos continuam soprando a favor dos ativos brasileiros. No front externo, o
apetite ao risco relativamente elevado também tem fortalecido os ativos de países
emergentes, o que somado à fraqueza global do dólar acentua a pressão de baixa sobre a
taxa de câmbio.
Para a precificação do dólar, o principal condicionante continua sendo o fator
externo, que tem apresentado uma inesperada fragilidade global do dólar nos últimos
meses. Mesmo que a moeda norte-americana exiba alguma recuperação até o final do
ano, na esteira da retomada da normalização monetária pelo Fed, o movimento deve ser
contido pelo ambiente econômico e político do país.

No Brasil, os novos dados de início de um ciclo de crescimento da economia
brasileira abrem espaço para uma valorização do Real e enfraquecimento da moeda norteamericana nos próximos meses. Os riscos de uma nova trajetória de baixa do câmbio
existem, mas uma queda na direção de R$ 3,00/US$ ou abaixo se mostra menos provável.
Além disso, eventual queda excessiva do câmbio poderia ser limitada pelo Banco Central,
com a reversão da posição ainda existente de swaps cambiais.
Em suma, o cenário traçado para a taxa de câmbio nos próximos meses envolve (a)
manutenção do dólar menos fortalecido no exterior, com alguma reação mais ao final do

ano e (b) continuidade da atual orientação macroeconômica e aprovação de reforma da
Previdência mais branda.

Renda
Variável

O mercado continuou em tendência positiva no mês de setembro, com o Ibovespa
registrando alta de 4,88% no período. No ano, a valorização do Índice ficou em 23,36% e
em 21,36% no acumulado de 12 meses.

Em seus últimos dias no cargo, o então procurador geral da República Rodrigo
Janot – substituído por Raquel Dodge – anunciou o a revisão do acordo de delação dos
executivos da JBS, após a divulgação de novos áudios, indicando a omissão de

informações. Ainda durante o mês, Joesley e Wesley foram presos, acusados de se
beneficiarem com a negociação de dólares e ações da JBS antes de fazerem a delação.
Do lado governamental tivemos: consulta ao TCU para a venda de golden shares
detidas pela União – que englobariam ações da Vale, Embraer e Eletrobras –; Polícia
Federal afirmou que vê indícios de formação de organização criminosa dos integrantes do
PMDB na Câmara; abertura de novo inquérito contra Temer; e arrecadação de R$ 12,1
bilhões com a venda de usinas que eram da Cemig.
O Copom anunciou mais uma queda de 1p.p. na taxa Selic, para 8,25%. A ata da
reunião indicou que devemos ter mais dois cortes esse ano, com a taxa devendo chegar a
7,00% e permanecendo estável ao longo de 2018.
No exterior, observamos (novamente) o aumento da tensão entre EUA e Coreia do
norte; a vitória amarga de Angela Merkel na Alemanha, que perdeu votos para o partido de
ultradireita AfD; rebaixamento do rating do Reino Unido, por conta da expectativa de
redução do ritmo de crescimento, decorrente do Brexit; e a confirmação da Janet Yellen de
que haverá nova alta de juros em dezembro.

Renda
Fixa

Juros e Inflação

Os principais índices de Renda Fixa vieram com retornos positivos em setembro, a
dinâmica de preço relativa a questões internacionais foi positiva. A respeito da curva de
juros nominais, observamos uma forte queda em todos os vencimentos no comparativo
com mês de agosto. O movimento da curva de juros foi influenciado, principalmente, pelo
novo anúncio do corte das taxas de juros pelo Copom, como pela sinalização do ritmo dos
futuros cortes, além da melhora dos indicadores de crescimento do país.

No campo inflacionário, o IPCA do mês de setembro registrou um avanço de 0,16%.
Contrastando com as divulgações anteriores, o número ficou acima do mesmo período do
ano passado (0.08%). Com isso, a inflação acumulada em 12 meses permanece próxima à
banda inferior do Banco Central em 2,54%. No segmento de preços regulados, a deflação
das tarifas de energia elétrica (-2,5%), em função da bandeira tarifária vermelha para a
amarela, mais do que compensou a pressão altista vinda de combustíveis (2,7%). Sobre

os preços livres, a deflação da alimentação no domicílio (-0,7%) desacelerou ante agosto
(-1,8%), enquanto a inflação de serviços registrou alta de 0,5%. Houve uma forte inflação
de passagens aéreas (22%) explicando a maior parte da alta de serviços. Para o
fechamento do ano o mercado mantêm a expectativa em torno de 3%, a despeito da piora
do quadro hídrico e aumento das tarifas de energia no curto prazo. Além disso, os efeitos
diretos e indiretos da supersafra sobre os preços dos alimentos em domicílio estão
surpreendendo pela magnitude e duração, e apontam que o cenário para os preços de
alimentação deve continuar favorável até o fim do ano, devido a sazonalidade desfavorável
no segmento para o restante do ano.
Para o próximo ano, com a expectativa de crescimento econômico, nada mais
natural que a inflação voltando a se elevar ligeiramente na margem, mas mantendo sua
neutralidade.

Em setembro, as taxas de juros reais tiveram redução em todos os vencimentos.
Essa comparação pode ser observada pela linha azul-escura do gráfico abaixo, que
representa as taxas nas curvas de NTN-B no mês de setembro, e pela linha verde, que
mostra as taxas do mês de agosto.
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