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Copom reduz Selic para 8,25% e sinaliza encerramento gradual do ciclo de flexibilização monetária
Mantendo o mesmo ritmo de cortes das duas últimas reuniões, o Comitê de Política Monetária do Banco
Central (Copom) decidiu reduzir a taxa de juros de 9,25% para 8,25%. Para tanto, o Comitê levou em conta o
comportamento da inflação, que permanece bastante favorável, com diversas medidas de inflação
subjacente em níveis baixos, inclusive os componentes mais sensíveis ao ciclo econômico e à política
monetária. Além disso, o BC sinalizou, para a próxima reunião, uma redução moderada na magnitude de
flexibilização monetária, condicional à evolução da conjuntura em linha com o cenário base. Ademais, o
Comitê antevê um encerramento gradual do ciclo, o que sugere que deveremos observar quedas de juros
ao menos nas duas próximas reuniões.

Atividade

Anfavea: produção de veículos registrou crescimento em agosto
A produção total de veículos, excluindo máquinas agrícolas, somou 260.349 unidades em agosto, segundo
os dados divulgados na última quarta-feira pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea). O resultado equivale a um avanço de 3,7% na margem, descontando os efeitos
sazonais. Tal resultado refletiu as variações positivas das categorias de automóveis, comerciais leves e
caminhões, com altas de 3,8%, 3,5% e 5,1%, nessa ordem. As vendas ao mercado interno, por sua vez,
avançaram na comparação com julho, mostrando alta de 3,0% na margem, na série dessazonalizada, com
variações positivas nas categorias de automóveis e ônibus. Já as exportações subiram 9,7% no mês,
seguindo fortes em relação ao ano passado, com de 62,0% na comparação interanual. Com isso, os estoques
avançaram 1,3% na margem. Dado que os estoques encontram-se relativamente ajustados e a demanda
continua a superar a oferta, esperamos ligeiro crescimento da produção nos próximos meses.

Destaques do dia

o Copom reduz Selic para 8,25% e sinaliza encerramento gradual do ciclo de flexibilização monetária

o Surpresa baixista com o IPCA de agosto reforça cenário benigno para a inflação.

o Produção de veículos registrou crescimento de 3,7% em agosto, na série dessazonalizada

o Produção industrial cresceu em sete das catorze regiões pesquisadas na passagem de junho para julho.

o O recuo do IC-Br em agosto foi explicado pela queda dos preços das commodities agrícolas.

o Fluxo cambial encerrou agosto com déficit de US$ 698 milhões, refletindo o saldo negativo da conta
financeira

o Área do euro: BCE inicia o debate para por fim ao programa de compra de títulos

o China: recuperação das importações sugerem crescimento forte da demanda doméstica no terceiro
trimestre
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IBGE: sete das catorze regiões pesquisadas mostraram avanço da produção industrial em julho
A expansão da produção industrial em julho foi registrada em 7 das 14 regiões pesquisadas, considerando as
séries com ajuste sazonal, segundo a Pesquisa Industrial Mensal Regional, divulgada quarta-feira pelo IBGE.
Entre junho e julho, foram verificadas variações positivas da produção industrial nos estados da Bahia
(7,2%), Paraná (2,3%), Pará (2,3%), São Paulo (1,7%), Santa Catarina (0,7%) e Goiás (0,4%). Em
contrapartida, observou-se forte retração da produção industrial do Espírito Santo (-8,3%), Rio de Janeiro (-
5,9%) e Amazonas (-3,1%), além das variações negativas do Rio Grande do Sul (-1,5%), Minas Gerais (-1,0%),
Ceará (-0,7%) e Pernambuco (-0,2%). Na comparação interanual, a maior alta foi verificada no estado da
Bahia (7,7%), impulsionada pela indústria de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis. Para 2017,
projetamos uma melhora gradual da produção industrial, impulsionada pela retomada do consumo das
famílias e pela redução da taxa de juros.

Inflação

Surpresa baixista com o IPCA de agosto reforça cenário benigno para a inflação
O IPCA mostrou alta de 0,19% em agosto, segundo os dados divulgados quarta-feira pelo IBGE. O resultado
veio abaixo da nossa projeção (0,28%) e da mediana das expectativas do mercado (0,30%). A desaceleração
em relação a junho, quando o índice registrou alta de 0,24%, refletiu principalmente a redução dos preços
de alimentos e de habitação. O primeiro grupo intensificou a queda de 0,47% registrada em julho, recuando
1,07% este mês, influenciado principalmente pela maior deflação dos alimentos in natura. Já os preços de
habitação passaram de uma alta de 1,64% para outra de 0,57%, com descompressão dos preços de energia
elétrica. Por outro lado, os preços de transportes avançaram de 0,34% para 1,53%. Por sua vez, os núcleos e
a inflação de serviços continuam indicando um cenário benigno para os componentes mais sensíveis à
política monetária: a média dos núcleos apresentou alta de 0,22% em julho, em linha com a variação
verificada nos meses anteriores. Os preços de serviços, por sua vez, recuaram na margem, passando de
0,32% para 0,01%, e acumulando variação positiva de 4,9% nos últimos doze meses, ante avanço de 5,5%
no acumulado até julho. Com esse resultado, elevação do IPCA acumulada em doze meses recuou de 2,71%
para 2,46%. Para setembro, esperamos variação em torno de 0,14%.

BC: deflação das commodities agrícolas explicou o recuo do IC-Br em agosto
O IC-Br, indicador que mensura o preço das commodities em reais, recuou 2,06% em agosto, intensificando
a queda de 0,6% do mês anterior, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco Central. O
movimento foi explicado pela deflação mais intensa das commodities agrícolas, que passaram de uma
queda de 1,4% para outra de 5,5% no período. No sentido oposto, o índice referente às commodities
metálicas intensificou a trajetória altista dos meses anteriores, passando de uma elevação de 1,9% para
outra de 7,8% no período. Os preços das commodities energéticas, por sua vez, avançaram 4,75%, ante
0,6% em julho. Com isso, o indicador acumulou alta de 1,06% nos últimos 12 meses e queda de 6,5% em
2017, reforçando o cenário benigno para inflação neste ano.

Setor Externo

BC: fluxo cambial de agosto tem déficit de US$ 698 milhões, refletindo saldo negativo da conta financeira
O movimento de câmbio registrou saídas líquidas de US$ 698 milhões em agosto, de acordo com os dados
divulgados na última quarta-feira pelo Banco Central. No mês, a conta financeira foi deficitária em US$ 5,2
bilhões, resultado de vendas de US$ 39,4 bilhões, acima das compras de US$ 34,2 bilhões. A conta
comercial, por sua vez, apresentou superávit de US$ 4,5 bilhões. Para tanto, foram contratados US$ 16,6
bilhões para exportações e US$ 12,1 bilhões para importações. Em relação ao primeiro dia de setembro, o
saldo foi negativo em US$ 284 milhões. Com esse resultado, o fluxo cambial acumula saldo positivo de US$
3,8 bilhões no ano.



3

Boletim Diário

Agenda do dia

Internacional

BCE inicia o debate para por fim ao programa de compra de títulos, porém os detalhes da operação
somente serão divulgados em outubro
Na reunião de política monetária realizada ontem, o Banco Central Europeu (BCE) informou que na próxima
reunião de política monetária irá detalhar o plano de para acabar com o programa de compra de títulos,
atualmente em 60 bilhões de euros por mês. Ademais, o BCE manteve a taxa básica de juros em 0,0%, a taxa
de refinanciamento em -0,4% e o programa de compra de títulos em 60 bilhões de euros mensais, em linha
com a expectativa do mercado. No comunicado divulgado logo após a reunião, o BCE reconheceu a melhora
no crescimento econômico e a persistência da inflação abaixo da meta de 2%, o que justifica, por ora, a
manutenção da política monetária expansionista. O BCE também divulgou suas novas projeções para esse e
para os próximos anos. Reconhecendo o bom desempenho da economia nesse primeiro semestre do ano o
BCE elevou a sua expectativa de crescimento do PIB de 1,9% para 2,2% em 2017 e manteve as expectativas
de crescimento em 1,8% e 1,7% para 2018 e 2019, respectivamente. Com relação à inflação, o BCE reduziu
em 0,1 ponto percentual as projeções de 2018 e 2019, para 1,2% e 1,5%, respectivamente. Diante desse
posicionamento do BCE e do reconhecimento de que a inflação deve continuar abaixo da meta nos
próximos anos, reforçamos nossa expectativa de retirada apenas gradual dos estímulos monetários.

China: recuperação das importações em agosto sugerem um crescimento forte da demanda doméstica no 
terceiro trimestre do ano
Os dados de balança comercial de agosto trouxeram uma desaceleração das exportações e uma aceleração
no ritmo das importações, sugerindo um ritmo de crescimento mais forte da demanda doméstica no
terceiro trimestre desse ano. As importações registraram alta interanual de 13,3% no mês passado, ficando
acima do esperado (10,0%) e da expansão de 11,0% verificada em julho. Para tanto, vale destacar a alta do
volume importado de minério de ferro e de carvão, que contribuíram com as maiores altas interanuais
(9,6% e 18,6%, respectivamente). Em direção oposta, as exportações avançaram 5,5% em agosto na
comparação com mesmo período do ano passado, ante expectativa de elevação de 6,0%, e após
crescimento de 7,2% observado em julho. Essa desaceleração refletiu a menor demanda da Europa e do
Japão no período, ainda que os embarques para a Ásia tenham se mantido firmes no período. Desse modo,
esses resultados sugerem um forte ritmo de crescimento da demanda doméstica no terceiro trimestre, o
que coloca um viés de alta para nossa expectativa de 6,6% para o crescimento do PIB em 2017.

Tendências de mercado

Os mercados acionários encerram a semana em baixa. As bolsas asiáticas fecharam o pregão no campo
negativo, com exceção de Hong Kong, cujo índice avançou 0,5%. As bolsas europeias operam sem tendência
única, enquanto os índices futuros dos Estados Unidos sinalizam que as bolsas locais devem recuar ao longo
do dia. No mercado de divisas, o dólar deprecia ante as principais moedas dos países desenvolvidos e
emergentes.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo seguem em recuperação. Hoje serão divulgados os
dados semanais sobre a perfuração de novos poços dos EUA. As cotações das commodities agrícolas sobem,
enquanto os preços dos metais industriais recuam.

No Brasil, em dia com agenda fraca de indicadores domésticos, o mercado deve acompanhar menos a
tendência externa, digerindo as últimas do noticiário político dos últimos dias.

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

22:30 China Índice de preços ao consumidor (ago) 1,6% (a/a)

22:30 China Índice de preços ao produtor (ago) 5,4% (a/a)
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Indicadores do Mercado

06/09/17
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 8,25 -1,00 -1,00 -6,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,84 0,00 -0,07 -5,04

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,25 0,38

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 7,66 -0,08 -0,53 -4,84

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7,62 -0,17 -0,37 -4,28

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.252,92 10,18 -33,44 278,23

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.426,28 41,69 -56,89 392,29

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 188,50 -2,62 -11,48 -68,32

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,10 -0,56 -1,02 -3,00

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 73.412 1,75 9,74 22,09

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 30.458 1,63 9,51 22,03

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.466 0,31 -0,46 12,76

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 251,55 0,06 -2,20 7,35

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.358 -0,14 -2,98 13,32

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.385 0,03 3,78 9,53

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,10 0,04 -0,16 0,57

Euro - US$/€ (**) 1,19 0,0 1,2 5,9

Iene - ¥/US$ (**) 109,24 0,4 -1,3 7,1

Libra - US$/£ (**) 1,30 0,1 0,0 -2,9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,79 -0,6 -0,6 -2,7

Yuan - RMB/US$ (**) 6,53 -0,1 -2,8 -2,2

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,00 0,7 2,3 2,1

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 54,20 1,5 3,4 14,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.335 -0,4 6,1 -1,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 965 0,4 1,6 -1,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 347 0,8 -5,3 9,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 145 0,0 10,4 -3,6
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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