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Relatório de Inflação sinalizou a continuidade do ciclo de corte de juros 
O Relatório Trimestral de Inflação divulgado hoje indicou a continuidade do ciclo de corte de juros. As 
projeções de inflação no cenário que considera as projeções do Focus para câmbio e juros são de 3,2% e 
4,3%. Esses valores são inferiores as projeções divulgadas na ata da última reunião do Copom de 3,3% e 
4,4%, respectivamente. Vale destacar que desde o último Copom a expectativa do mercado para a taxa de 
juros no final de 2018 foi reduzida de 7,25% para 7,0% enquanto a projeção para a taxa de cambio no 
mesmo período caiu ligeiramente de R$/US$ 3,35 para 3,30. O Banco Central divulgou pela primeira vez as 
projeções de inflação para 2019 e 2020, que mostram inflação em torno da meta para ambos os períodos, 
em todas as combinações de simulações (cenários com juro/câmbio projetado pela pesquisa Focus ou 
constantes), o que significa que o juro neutro nominal que o BC utiliza em suas projeções situa-se próximo a 
8%. Ademais, o BC divulgou o resultado de uma pesquisa sobre juros reais neutros com os respondentes da 
pesquisa Focus. A mediana das respostas para os juros neutros de curto prazo situa-se em 5%, migrando 
para 4,5% nos próximos dois anos e 4,0% ao longo de cinco anos. 
 
Setor Externo 

BC: fluxo cambial registrou entradas líquidas de US$ 3,4 bilhões na terceira semana de setembro 
O fluxo cambial registrou saldo positivo de US$ 3,4 bilhões na semana compreendida entre os dias 11 e 15 
de setembro, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco Central. As contas comercial e 
financeira caminharam no mesmo sentindo, sendo essa última a mais relevante para o resultado positivo da 
semana, ao registrar superávit de US$ 2,8 bilhões. Para tanto, foram registradas compras de US$ 14,5 
bilhões e vendas de US$ 11,7 bilhões. A conta comercial apresentou saldo positivo de US$ 627 milhões, 
resultado de US$ 3,6 bilhões contratados para exportação e US$ 3,0 bilhões para importação. Com esse 
resultado, o fluxo cambial acumula superávit de US$ 2,2 bilhões em setembro e de US$ 6,3 bilhões no ano. 
 
Fiscal 

Receita: Arrecadação supera as expectativas e sobe 10,8% em agosto 
A arrecadação somou R$ 104,2 bilhões em agosto, uma alta real de 10,8% na comparação com o mesmo 
período do ano passado. Esse resultado superou a mediana das projeções de mercado de receitas de R$ 
99,4 bilhões. No ano, as receitas cresceram 1,7% em termos reais. Em agosto, chama a atenção o 
crescimento da arrecadação com IRPJ e CSLL (24,6%), dos PIS/Cofins (11,1%) e do IPI (10,0%). A recuperação 
da atividade, que esperamos que ganhe tração nos próximos trimestres, deve manter a arrecadação federal 
em recuperação. É verdade que o ritmo de agosto, acima de 10% interanual, deve desacelerar daqui para 
frente, mas esperamos resultados em tendência positiva adiante. Nesse ano, projetamos déficit primário de 
R$ 159 bilhões – a meta fiscal do governo. 

Destaques do dia 

o Relatório de Inflação sinalizou a continuidade do ciclo de corte de juros, com juros estruturais em queda 
ao longo dos próximos anos. 

o Fluxo cambial foi positivo na terceira semana de setembro, com entradas líquidas de US$ 3,4 bilhões. 

o Arrecadação Federal superou as expectativas ao crescer 10,8% em agosto, ante mesmo mês de 2016. 

o Federal Reserve mantém a taxa de juros norte-americana em 1,25% e anuncia inicio da normalização do 
balanço em outubro. 
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Internacional 

EUA: Fed mantém taxa de juros em 1,0%-1,25% e anuncia inicio da normalização do balanço em outubro  
O comitê de política monetária do Fed decidiu ontem manter a meta da taxa básica de juros no intervalo de 
1,0% a 1,25%, conforme esperado pelo mercado. No comunicado, como era esperado, o Fed anunciou que 
irá iniciar a normalização do balanço em outubro. Outro destaque do comunicado veio das revisões das 
expectativas dos membros do comitê. Houve revisões para baixo das expectativas de inflação de 2018 (de 
2,0% para 1,9%) e da projeção central da taxa de juros para 2019 (de 2,9% para 2,7%). Essas revisões 
refletem um aumento da incerteza em relação à convergência da inflação para a meta do Fed (de 2,0%), 
bem como a velocidade em que isso pode ocorrer. Dessa forma, mantemos nossa expectativa de próxima 
alta de juros em dezembro, e para 2018 mantemos nossa avaliação de que está crescendo a probabilidade 
de que tenhamos menor número de altas de juros do que as três atualmente esperadas pelo Fed. 
 
Tendências de mercado 

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta quinta-feira, após sinalizações do Fed de que 
poderá elevar a taxa de juros ainda este ano. As bolsas asiáticas fecharam o pregão no campo negativo, com 
exceção de Tóquio, cujo índice avançou 0,2%. As bolsas europeias operam em alta, enquanto os índices 
futuros dos Estados Unidos indicam que suas bolsas devem ter perdas ao longo do dia. No mercado de 
divisas, o dólar se recupera ante as principais moedas dos países desenvolvidos e emergentes, com exceção 
do euro, que aprecia à espera da fala de Mario Draghi em Frankfurt nesta manhã.  

No mercado de commodities, as cotações do petróleo recuam, à espera da reunião da Opep nesta sexta-
feira. As cotações das principais commodities agrícolas e dos metais industriais recuam. 

Na agenda doméstica, o mercado deve reagir às projeções contidas no Relatório Trimestral de Inflação (RTI), 
divulgado há pouco pelo Banco Central. Hoje conheceremos o resultado do IPCA-15 de setembro, para o 
qual projetamos uma variação de 0,16%. 

Agenda do dia 

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: IPCA-15 (set) 0,12% (m/m) 0,16% (m/m)

16:30 Brasil Caged: Geração de emprego formal (ago) 37,7 mil 72,5 mil 

16:00 Argentina PIB (2° tri.) 2,7% (a/a)
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Indicadores do Mercado 

20/09/17
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 -0,03 -4,98

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,10 0,20

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 7,58 0,00 -0,48 -4,89

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7,37 -0,02 -0,68 -4,58

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.255,42 6,87 60,70 307,59

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.450,76 0,94 98,46 503,06

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 190,88 12,29 -16,79 -80,96

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,13 -0,06 -0,44 -3,85

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 76.004 0,04 10,61 31,64

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 31.538 0,03 10,61 31,56

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.508 0,06 3,41 17,22

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 256,95 -0,07 1,96 12,43

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.310 0,05 4,31 23,15

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.366 0,27 2,98 11,35

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,27 0,02 0,07 0,58

Euro - US$/€ (**) 1,19 -0,9 1,1 6,6

Iene - ¥/US$ (**) 112,22 0,6 2,8 10,3

Libra - US$/£ (**) 1,35 -0,1 4,9 3,9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,77 -0,2 0,3 -10,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,57 -0,1 -1,4 -1,5

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 184,63 2,1 7,1 1,7

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 56,29 2,1 6,8 22,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.313 0,4 2,1 -0,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 970 0,5 3,5 -2,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 350 0,5 -0,6 2,8

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 141 -0,1 3,1 -6,9
(*) Variações em pontos percentuais 
(**) Variações percentuais 

Equipe Técnica  
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