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Ata do Copom reforça expectativa de continuidade corte dos juros
A ata da última reunião do Comitê Política Monetária do Banco Central (Copom) reafirmou o comunicado
divulgado após a reunião quando as taxas de juros foram cortadas 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. A ata explicitou que o Comitê acredita que a conjuntura econômica
prescreve que a política monetária permaneça estimulativa e que segundo as estimativas do comitê as taxas
ex-ante atuais como inferiores à taxa estrutural. O documento apontou como riscos baixistas para o cenário
de inflação, os efeitos secundários do choque favorável nos preços dos alimentos e propagação do nível
baixo de inflação corrente para a inflação futura. Por outro lado, aponto o aumento dos prêmios de risco
com a frustração das reformas e a reversão do cenário externo favorável para os mercados emergentes. Em
linha com o comunicado da decisão, 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. Esse documento reforça nossa expectativa de que a
taxa Selic deve encerrar o ano em 7,0%.

Atividade

Fiesp/Ciesp: indústria paulista fechou 2,5 mil vagas em agosto
A geração de emprego industrial no estado de São Paulo registrou um saldo negativo de 2,5 mil postos de
trabalho em agosto, de acordo com os dados divulgados ontem pelo sistema Fiesp/Ciesp. Descontados os
efeitos sazonais, o nível de emprego industrial paulista ficou praticamente estável na comparação com
julho, com queda de 0,01%. Já na comparação interanual, houve uma retração de 3,3%. Esse resultado
reforça nossa expectativa de recuperação lenta do mercado de trabalho ao longo dos próximos trimestres,
respondendo de forma defasada à retomada da atividade econômica.

Setor Externo

Balança comercial registrou superávit de US$ 1,4 bilhão nas duas primeiras semanas de setembro,
refletindo o bom desempenho das exportações
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 1,4 bilhão nas duas primeiras semanas deste
mês, que totalizaram cinco dias úteis, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Esse resultado é equivalente a um superávit de US$ 67,2 bilhões em
termos anualizados, levando em conta os ajustes sazonais. No período, as exportações somaram US$ 4,6
bilhões, superando as importações, que alcançaram US$ 3,2 bilhões. Na comparação com as médias diárias
do mesmo período de 2016, houve crescimento de 21,2% dos embarques e de 11,5% das compras externas.

Destaques do dia

o Ata do Copom reforça expectativa de continuidade corte dos juros.

o Indústria paulista fechou 2,5 mil vagas em agosto, segundo a Fiesp/Ciesp.

o Balança comercial registrou superávit de US$ 1,4 bilhão nas duas primeiras semanas de setembro,
refletindo o bom desempenho das exportações.

o Esperamos que o Banco Central da Inglaterra mantenha os juros estáveis nesta quinta-feira, apesar da
aceleração da inflação em agosto.
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O crescimento das exportações foi explicado pelo aumento das vendas de básicos e manufaturados, ambos
de 28,7%. Por outro lado, houve queda nas vendas de semimanufaturados, de 4,7%. Em relação às
importações, cresceram os gastos principalmente com adubos e fertilizantes (81,1%) e equipamentos
eletroeletrônicos (29,1%). Na margem, excluindo a conta de petróleo, os embarques cresceram 13%
enquanto as compras externas cresceram 7%. Assim, o saldo da balança comercial acumulou superávit de
US$ 49,5 bilhões no ano.

Internacional

Reino Unido: Apesar da aceleração da inflação em agosto, esperamos que o Banco Central da Inglaterra
mantenha os juros estáveis nesta quinta-feira
O índice de preços ao consumidor do Reino Unido subiu 2,7% em agosto na comparação interanual, de
acordo com os dados divulgados hoje pelo ONS. O resultado ficou em linha com a expectativa do mercado e
acima da alta de 2,6% registrada em julho. A aceleração da inflação no último mês refletiu principalmente a
alta dos preços de vestuário e de combustíveis. Por outro lado, alimentos e bebidas desaceleraram de uma
alta de 2,6% em julho para outra de 2,1%. O indicador de núcleo, que exclui alimentos e energia também
subiu para 2,7% em agosto ante alta de 2,4% no mês anterior. Apesar dessa aceleração na inflação no curto
prazo, acreditamos que desaceleração da atividade econômica deve motivar o Banco da Inglaterra a manter
os juros estáveis na reunião desta quinta-feira.

Tendências de mercado

Os mercados acionários operam em alta nesta terça-feira. As bolsas asiáticas fecharam o pregão no campo
positivo, com destaque para Tóquio, cujo índice avançou 1,2%. As bolsas europeias operam em alta,
impulsionadas pelas ações das empresas de tecnologia, enquanto os índices futuros dos Estados Unidos
sinalizam que as bolsas locais devem avançar ao longo do dia. No mercado de divisas, o dólar ganha valor
ante o iene e o euro, enquanto a libra apresenta forte apreciação ante o dólar, após surpresa altista com a
inflação do Reino Unido.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo seguem em queda, com os mercados ainda focados
em analisar os impactos da temporada de furacões nos EUA sobre a produção e refino do produto e à
espera do relatório mensal da Opep. As principais commodities agrícolas e metais industriais são negociados
em queda.

No Brasil, o mercado deve reagir às informações contidas na ata do Copom, divulgada há pouco pelo Banco
Central. Na agenda de indicadores, o IBGE divulgará a Pesquisa Mensal do Comércio. Esperamos que as
vendas no varejo mantenham um ritmo positivo de crescimento, avançando 0,1% na margem, ainda
impulsionados pelos saques do FGTS. Além disso, a Conab divulgará seu último levantamento deste ano da
safra de grãos.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: Pesquisa Mensal de Comércio (jul) 0,4% (m/m) 0,1% (m/m)

09:00 Brasil Conab: 12º Levantamento da safra de grãos 2016/2017

- Argentina Banco Central anunciará decisão de política monetária 26,25% 
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Indicadores do Mercado

11/09/17
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 8.25 0.00 -1.00 -6.00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7.84 0.00 -0.09 -5.10

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2.54 0.00 0.16 0.32

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 7.66 0.00 -0.50 -4.92

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7.68 0.06 -0.38 -4.38

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3,251.41 -6.50 -27.48 298.38

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3,433.32 -11.93 -3.10 407.70

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 181.69 -0.39 -25.89 -63.78

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3.10 0.51 -2.84 -5.23

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 74,319 1.70 10.33 28.14

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 30,844 1.63 10.26 27.95

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2,488 1.08 1.92 16.93

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 255.29 1.02 1.94 10.11

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19,546 1.41 -0.93 15.21

Índice de ações China - Shanghai (**) 3,376 0.33 5.23 9.66

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2.13 0.08 -0.06 0.46

Euro - US$/€ (**) 1.20 -0.7 1.1 6.4

Iene - ¥/US$ (**) 109.39 1.4 0.2 6.5

Libra - US$/£ (**) 1.32 -0.3 1.1 -0.8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17.67 -0.2 -0.9 -6.5

Yuan - RMB/US$ (**) 6.53 0.5 -2.0 -2.3

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 181.66 0.5 2.1 -0.9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 53.84 0.1 3.3 12.1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1,332 -1.2 3.4 0.1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 955 -0.2 2.1 -4.3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 346 0.4 -4.2 4.7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 145 0.0 8.5 -3.9
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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