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Boletim Diário

Ata do Copom reforçou cautela na condução da política monetária
A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) manteve a mensagem
contida no comunicado publicado após a reunião da semana passada, quando a Selic foi mantida em 6,5%. O
colegiado ressaltou que as medidas de inflação subjacente se encontram em níveis “apropriados ou
confortáveis”, mas enfatizou que atuar com cautela, serenidade e perseverança nas decisões de política
monetária é a melhor estratégia para manter a inflação em direção às metas. As projeções apontadas no
documento indicam variações de inflação abaixo do centro da meta para 2019, atingindo o centro apenas
em 2020. Em relação à atividade econômica, o comitê concluiu que sua evolução tem sido consistente com o
cenário básico da equipe, diante dos choques observado ao longo do ano passado. Além disso, reforçaram
que uma aceleração do ritmo de crescimento dependerá do avanço das reformas fiscais. Na avaliação do
cenário global, o Copom reconheceu um menor risco de curto prazo em relação à normalização das taxas de
juros em economias avançadas, enquanto os riscos associados a uma desaceleração da economia global se
intensificaram. Por fim, o comitê ressaltou que os próximos passos da política monetária continuarão
dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das expectativas e projeções de
inflação. À luz das informações contidas na ata e no comunicado do banco central, bem como da evolução
recente dos indicadores econômicos, acreditamos que o Copom deverá manter a Selic estável nas próximas
reuniões.

Atividade

Vendas de papelão ondulado avançaram na passagem de dezembro para janeiro, sugerindo estabilidade
da produção industrial no período
Os indicadores coincidentes de janeiro conhecidos até o momento sugerem que a produção industrial
deverá oscilar próxima à estabilidade no período. O resultado das vendas de papelão ondulado, divulgados
ontem pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO) reforçaram tal expectativa. Foram vendidas
291.927 toneladas em janeiro, segundo os dados preliminares, representando uma queda de 0,24% na
métrica interanual. Esse resultado representa uma alta de 1,0% na margem, já descontados os efeitos
sazonais, revertendo parte da retração de 1,5% observada na leitura anterior.
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Setor Externo

Balança comercial registrou superávit de aproximadamente US$ 1,1 bilhão nas duas primeiras semanas de
fevereiro
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em quase US$ 1,1 bilhão nas duas primeiras semanas
deste mês, de acordo com os dados divulgados ontem pela Secretaria do Comércio Exterior e Assuntos
Internacionais do Ministério da Economia. Em termos anualizados e levando em consideração os ajustes
sazonais, o resultado é equivalente a um superávit de US$ 55,2 bilhões. Nos seis primeiros dias úteis de
fevereiro, as exportações somaram cerca de US$ 4,9 bilhões, superando as importações, de
aproximadamente US$ 3,8 bilhões. Comparadas as médias diárias até a segunda semana deste mês com as
de fevereiro de 2018, as exportações e as importações recuaram 14,2% e 21,0%, respectivamente. A queda
das vendas refletiu a diminuição das exportações de manufaturados e de produtos semimanufaturados,
enquanto o recuo das importações foi puxado principalmente pelos menores gastos das categorias de
combustíveis e lubrificantes e veículos, automóveis e partes. Na margem, em termos dessazonalizados e
excluindo as operações de plataforma e de petróleo, os embarques e as compras externas tiveram quedas
de 6,2% e 5,8%, nesta ordem. Com o resultado de fevereiro, a balança comercial acumula superávit de cerca
de US$ 3,3 bilhões no ano.

Internacional

Congresso dos EUA aprovou proposta orçamentária que pode por fim ao shutdown
Na noite de ontem, o Congresso norte-americano chegou a um entendimento quanto à proposta
orçamentária para o ano fiscal de 2019, ampliando também o limite de financiamento da dívida do país. Essa
aprovação possibilitará que o governo opere novamente, evitando uma nova paralização de algumas
atividades do governo federal (shutdown, em inglês). A última paralisação do governo federal foi a mais
longa da história dos EUA, fazendo com que as atividades do governo federal funcionassem parcialmente
entre 22 de dezembro e 25 de janeiro (quando o governo aprovou uma financiamento emergencial até 15
de fevereiro). O acordo costurado entre o Partido Democrata e o Partido Republicano evita que nessa sexta-
feira houvesse nova paralisação e destina US$ 1,38 bilhão de dólares para gastos com a segurança na
fronteira com o México. Vale lembrar que esse montante é bem inferior aos US$ 5,7 bilhões de dólares
requerido pelo presidente Donald Trump para a construção de um muro na fronteira entre os dois países, e
que essa proposta orçamentária precisa da sanção presidencial para entrar em vigor. Dessa forma, caso
Trump sancione a proposta bipartidária aprovada ontem, as atividades governamentais funcionarão
normalmente, afastando assim um dos riscos que estavam deprimindo a atividade econômica do país nos
últimos meses.

Tendências de Mercado

Com um alívio importante vindo de notícias do governo norte-americano, os mercados acionários operam
em alta nesta terça-feira. Ontem, democratas e republicanos chegaram a um acordo prévio para o
orçamento, evitando assim um novo shutdown (paralisação da máquina administrativa). Com isso, os índices
futuros norte-americanos operam no campo positivo, bem como os pregões asiáticos, que fecharam o dia
com ganhos – liderados pelo mercado japonês, que refletiram também um forte desempenho do setor de
fabricantes de máquinas e a recente desvalorização do iene. Já na Europa, apesar de se manterem as
incertezas quanto ao Brexit, os pregões refletem o bom humor dos investidores, registrando altas.

Com relação ao mercado de câmbio, entretanto, não há tendência única do dólar em relação às demais
moedas. Conforme anteriormente citado, o iene manteve a trajetória de depreciação observada ontem. No
mesmo sentido, a libra continua sendo destaque negativo, tendo em vista a não resolução da saída do Reino
Unido da União Europeia, num cronograma cada vez mais apertado, já que o acordo teria que ser firmado
até o final de março.
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O clima de otimismo dos investidores é refletido nas cotações das commodities nesta manhã. Os preços do
petróleo apresentam alta, após terem registrado perdas na sessão anterior. Hoje, dados sobre estoques
norte-americanos a serem divulgados pelo American Petroleum Institute (API) e projeções para o mercado
global a serem divulgadas pela Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) nortearão os preços.
As cotações das commodities agrícolas e metálicas também registram ganhos, com exceção do alumínio, do
cobre e do trigo.

No Brasil, o mercado deve reagir principalmente à Ata do Copom, divulgada há pouco pelo Banco Central.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

09:00 Brasil Conab: 5º Levantamento da safra de grãos 2018/2019

09:00 Brasil IBGE: Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (jan)
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Indicadores do Mercado

11/02/19
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,50 0,00 0,00 -0,25

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 6,57 -0,01 -0,07 -0,27

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,40 0,00 0,00 -0,32

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,51 -0,01 -0,13 -1,48

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,22 -0,04 -0,03 -0,57

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,65 0,01 0,01 -0,59

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 173,10 3,86 -10,23 9,14

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,76 0,73 1,24 13,38

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 94.413 -0,98 0,81 16,71

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 39.218 -0,95 1,05 17,57

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.710 0,07 4,37 3,45

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 242,52 0,83 3,39 -2,25

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.333 0,00 -0,13 -4,91

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.654 1,36 3,92 -15,21

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,65 0,02 -0,05 -0,20

Euro - US$/€ (**) 1,13 -0,4 -1,7 -8,0

Iene - ¥/US$ (**) 110,38 0,6 1,8 1,5

Libra - US$/£ (**) 1,29 -0,6 0,2 -7,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,30 1,2 0,8 3,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,79 0,7 0,4 8,0

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 177,11 -0,9 -1,0 -11,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 61,51 -1,0 1,7 -2,0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.307 -0,5 1,4 -0,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 905 -1,0 0,6 -7,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 373 -0,4 -1,5 3,0

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 151 -0,2 -1,0 3,8
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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