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Diante da explicitação do Copom de intenção de novo corte dos juros em maio, Selic deve chegar a 6,25%
no final deste ano
Em decisão unânime e alinhada com o esperado pelo mercado, ontem o Copom reduziu a taxa Selic em 0,25
p.p., para 6,5% ao ano, renovando a mínima histórica. O comunicado divulgado após a decisão apontou que
a inflação no começo deste ano evoluiu de forma mais benigna do que o esperado e que os núcleos de
inflação permaneceram favoráveis. No comunicado da decisão anterior, em janeiro, o colegiado citou que a
inflação estava evoluindo, “em boa medida”, de acordo com o esperado. Nesse sentido, o Banco Central
reconheceu nessa reunião a surpresa com os últimos dados. As projeções da instituição, utilizando o cenário
de mercado, apontam para uma alta do IPCA de 3,8% neste ano e de 4,1% em 2019, com Selic em 6,5% e
8,0%, respectivamente, no final dos dois períodos. Na reunião anterior, essas mesmas projeções eram de
4,2% para os dois anos, com 6,75% e 8,0% de juros. No que tange à atividade econômica, o texto manteve a
avaliação anterior, ao apontar uma recuperação consistente. No comunicado de ontem, o BC apontou o
peso “gradualmente crescente” de 2019 nas suas decisões (no documento de janeiro, apontou-se o peso
“menor e gradualmente crescente” do próximo ano). A grande novidade da decisão ficou mesmo por conta
do cenário prospectivo explicitado. O Copom vê para o encontro de 15 e 16 de maio, “como apropriada uma
flexibilização monetária moderada adicional”. Esse plano de voo, segundo o documento, “mitiga o risco de
convergência da inflação rumo às metas”, mas que essa visão pode se alterar se essa “mitigação se mostrar
desnecessária”, levando à interrupção do afrouxamento. Com essa indicação, o Comitê explicitou a intenção
de um corte adicional de 0,25 p.p. Ao mesmo tempo, a autoridade monetária apontou, para as reuniões
subsequentes a maio, a intenção de interromper o ciclo de queda dos juros, “salvo mudanças adicionais
relevantes no cenário básico e no balanço de riscos para a inflação”, mas que os passos seguintes
continuarão dependendo dos dados. Diante dessa comunicação e acreditando que não teremos surpresas
que mudem o balanço de riscos nos próximos 45 dias, alteramos a nossa projeção de Selic, de 6,5% para
6,25%, mantendo-se nesse patamar até o final de 2018.

Atividade

CNI: índice de confiança do empresário industrial ficou estável em março
O Índice da Confiança do Empresário Industrial (ICEI) ficou praticamente estável em março, atingindo 59,0
pontos ante os 58,8 registrados em fevereiro, segundo os dados divulgados ontem pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI). Esse avanço foi explicado tanto pelo componente de condições atuais como
pelo de expectativas. O indicador está acima do nível neutro (50 pontos) e de sua média histórica (54,2
pontos), reforçando nossa expectativa de recuperação da indústria, ainda que gradual.

Destaques do dia

o Diante da explicitação do Copom de intenção de novo corte dos juros em maio, Selic deve chegar a 6,25%
no final deste ano

o Índice de confiança do empresário industrial permaneceu elevada em março, segundo a CNI

o Demanda por transporte aéreo doméstico apresentou crescimento em fevereiro

o Fluxo cambial foi deficitário na terceira semana de março, explicado pelo saldo negativo da conta
financeira

o Fed elevou a taxa de juros em 0,25 p.p. e revisou para cima expectativas de juros

o Recuo do PMI em março reforçou o cenário de desaceleração da Área do Euro no primeiro trimestre

o Apesar da queda no índice de sentimento econômico em março na Alemanha, patamar permanece
elevado

o PIB argentino cresceu 2,9% em 2017, reforçando o cenário de recuperação consistente
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Abear: demanda por transporte aéreo doméstico apresentou crescimento em fevereiro
A demanda por transporte aéreo doméstico apresentou alta de 1,3% em fevereiro ante o mês anterior,
segundo os dados divulgados ontem pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) e
dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Esse valor recupera parte da retração observada no mês anterior (-
1,4%) e contribui positivamente para o crescimento de 4,8% no acumulado dos últimos doze meses. O
resultado foi também positivo para a oferta doméstica, que cresceu 1,6% na margem, avançando 4,2% na
comparação interanual. Em relação aos voos internacionais, tanto a demanda como a oferta registraram
aumento no mês, de 4,1% e 4,3%, nessa ordem, também na série livre de efeitos sazonais. Por fim, na
comparação interanual, a oferta internacional apresentou expansão de 22,1% e a demanda cresceu 18,7%.
Esperamos que as demandas por voos domésticos e internacionais cresçam neste ano, acompanhando a
gradual retomada da atividade econômica.

Setor externo

BC: fluxo cambial foi deficitário na terceira semana de março, explicado pelo saldo negativo da conta
financeira
O fluxo cambial registrou saldo negativo de US$ 454 milhões na semana compreendida entre os dias 12 e 16
deste mês, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco Central. As contas comercial e financeira
caminharam em sentidos opostos, sendo esta última a responsável pelo saldo negativo da semana, ao
apresentar saída líquida de US$ 1,6 bilhão. Para tanto, foram registradas compras de US$ 11,6 bilhões e
vendas de US$ 13,3 bilhões. A conta comercial, por sua vez, teve superávit de US$ 1,2 bilhão, resultado de
câmbio contratado para exportações de US$ 3,9 bilhões, acima dos US$ 2,7 bilhões contratados para
importações. Com esse resultado, o fluxo cambial acumula déficit de US$ 4,2 bilhões em março e superávit
de US$ 2,4 bilhões no ano.

Internacional

EUA: Fed elevou a taxa de juros em 0,25 p.p. e revisou para cima expectativas de juros
O comitê de política monetária do Fed (FOMC, na sigla em inglês), decidiu ontem elevar a taxa de juros para
o intervalo de 1,50% a 1,75% a.a. A decisão confirmou a expectativa do mercado e o comunicado da
decisão, pela nossa avaliação, trouxe um tom um pouco acima do observado anteriormente. O destaque
ficou por conta das revisões das expectativas dos membros do comitê. Houve revisão para cima da projeção
para o crescimento do PIB em 2018 (de 2,5% para 2,7%) e em 2019 (de 2,1% para 2,4%). As medianas das
projeções para a taxa de juros também tiveram revisão altista em 2018 (de 2,7% para 2,9%) e em 2019 (de
3,1% para 3,4%). Vale ressaltar que apesar da mediana das projeções de juros ter permanecido em três altas
para este ano, houve mudança no posicionamento de alguns membros para 4 ou mais altas. Esperamos que
nas próximas reuniões, com a confirmação da gradual retomada da inflação e dos salários, a mediana das
expectativas migre para quatro altas ao longo do ano, em linha com nosso cenário atual.

Área do Euro: recuo do PMI de março reforçou o cenário de desaceleração no primeiro trimestre
O índice PMI composto da Área do Euro recuou 1,8 ponto na passagem de fevereiro para março, segundo
leitura preliminar divulgada hoje pela Markit. Esse resultado veio abaixo da mediana das expectativas do
mercado, de uma queda de apenas 0,3 ponto. Para tanto, o índice da indústria recuou de 58,6 para 56,6
pontos, enquanto o componente de serviços passou de 56,2 para 55,0 pontos. Regionalmente, destacamos
o resultado da Alemanha, cujo índice caiu 2,2 pontos, com quedas de 1,1 ponto do índice do setor de
serviços e de 2,2 pontos da indústria. Esse resultado reforçou a expectativa de desaceleração da economia
do bloco no primeiro trimestre, ainda compatível com nossa projeção de alta de 2,2% do PIB em 2018.

Alemanha: apesar da queda no índice de sentimento econômico em março, patamar permanece elevado
O índice de sentimento econômico das empresas alemãs caiu para 114,7 pontos em março, ante os 115,4
registrados em fevereiro, segundo o instituto IFO. Esse resultado ficou em linha com o esperado. Apesar
dessa desaceleração no IFO e dos últimos indicadores de atividade do país, o patamar de confiança continua
bastante elevado, sugerindo um forte crescimento da atividade econômica no primeiro trimestre de 2018.
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Argentina: PIB cresceu 2,9% em 2017, reforçando o cenário de recuperação consistente
O PIB da Argentina cresceu 1,0% na passagem do terceiro para o quarto trimestre do ano passado, de
acordo com dados divulgados ontem pelo instituto de estatística local (INDEC). Em comparação com o
mesmo trimestre do ano passado a economia avançou 3,9%, resultado que ficou acima da mediana das
expectativas do mercado (alta de 3,6%) e praticamente em linha com a nossa expectativa (elevação de
3,8%). Esse resultado em grande medida se deve ao forte desempenho do consumo privado e dos
investimentos, que registraram expansão de 4,8% e 20,7%, respectivamente, em comparação com o último
trimestre do ano passado. Já o consumo do governo cresceu em ritmo mais modesto (1,4% na mesma base
de comparação) e as exportações líquidas contribuíram negativamente, refletindo as altas de 21,7% das
importações e de 0,4% das exportações. Pela ótica da oferta, o bom desempenho da economia se deve à
contribuição positiva do setores agrícola e de comércio e serviços, que cresceram 3,8% e 4,9%
respectivamente. Com isso, o PIB da Argentina acumulou crescimento de 2,9% no ano passado. Para 2018,
esperamos a continuidade da retomada do crescimento do país, refletindo o bom desempenho do consumo
e dos investimentos. O risco, contudo, fica por conta dos problemas climáticos que têm prejudicado a safra
de grãos na região. Além disso, a retomada da economia brasileira deve ajudar a impulsionar as exportações
argentinas.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam majoritariamente no campo negativo nesta manhã. Na Ásia, os índices de
Shangai e de Hong Kong cederam, enquanto a bolsa de Tóquio avançou 1% na volta do feriado japonês. As
principais bolsas europeias também operam no campo negativo, após os dados preliminares do PMI da área
do Euro terem mostrado ligeira desaceleração em março. Os índices futuros das bolsas norte-americanas
também recuam.

No mercado de divisas, o dólar aprecia ante as principais moedas, ainda reagindo ao comunicado após a
reunião de política monetária dos Estados Unidos, na tarde de ontem. Exceção é feita ao iene, ao dólar
canadense e ao franco suíço. Vale destacar o comportamento mais volátil da moeda peruana nos últimos
dias, diante da instabilidade política no país, que acabou resultando na renúncia do presidente Pedro Paulo
Kuczynski.

No mercado de commodities, as cotações de petróleo operam em queda, após altas significativas na tarde
de ontem refletindo a divulgação dos dados oficiais dos Estados Unidos, que trouxeram uma inesperada
queda dos estoques do produto. As cotações das principais commodities agrícolas avançam, enquanto os
preços dos metais industriais apresentam ligeira queda.

No mercado de juros doméstico, o mercado ainda deve reagir ao comunicado do Copom, onde o BC
sinalizou que poderá fazer um novo corte moderado dos juros na próxima reunião.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado
Previsão DEPEC

- Brasil CNI: Sondagem Industrial

09:30 EUA EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal)
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Indicadores do Mercado

21/03/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,50 -0,25 -0,25 -5,75

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 6,58 0,00 -0,08 -3,18

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,46 -0,01 -0,09 -3,03

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7,39 -0,02 -0,19 -2,29

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 0,00 -4,53 -4,68 -5,20

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 0,00 -5,09 -5,16 -5,17

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 161,29 5,18 5,01 -69,82

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,27 -1,14 0,14 6,02

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 84.977 0,97 -1,25 34,93

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 35.040 0,89 -1,11 34,75

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.712 -0,18 0,39 15,70

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 252,84 -0,15 -1,35 0,52

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.381 0,00 -2,68 9,89

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.281 -0,29 2,56 0,59

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,88 -0,01 -0,07 0,47

Euro - US$/€ (**) 1,23 0,8 0,4 14,1

Iene - ¥/US$ (**) 106,05 -0,5 -1,6 -5,1

Libra - US$/£ (**) 1,41 1,0 1,6 13,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,44 -1,8 -2,1 -3,5

Yuan - RMB/US$ (**) 6,33 -0,1 -0,4 -8,2

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 196,02 1,9 1,8 11,7

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 69,47 3,0 6,2 36,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.322 0,7 -0,6 6,0

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.030 0,1 -0,4 2,8

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 375 0,1 2,5 3,8

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 144 -0,3 -1,3 1,3

(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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