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Boletim Diário

Copom manteve Selic em 6,50%, reconhecendo simetria no balanço de riscos de inflação

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu ontem, por unanimidade, manter a taxa básica de juros em
6,50%, em linha com o esperado. No comunicado divulgado após a decisão, o colegiado reconheceu que o
desempenho da atividade econômica tem sido aquém do esperado e que o balanço de riscos para a inflação
mostra-se simétrico – alterando a avaliação dos comunicados anteriores, de assimetria.

As projeções apontadas no documento ainda indicam um quadro benigno para a variação dos preços no
médio prazo. No cenário de mercado do Focus, não houve alteração nas projeções: o IPCA previsto para
2019 está em 3,9% (Selic em 6,50% e taxa de câmbio final de R$/US$ 3,70) e em 3,8% para 2020 (taxa básica
de 7,75% e câmbio final de R$/US$ 3,75). Já no cenário com Selic constante no atual patamar e câmbio
estável em R$/US$ 3,85 (nível médio da semana passada), as projeções de inflação ficaram “em torno” de
4,1% para 2019 e 4,0% para 2020. Cabe destacar que essas estimativas estão abaixo ou no centro das metas
deste e do próximo ano, respectivamente, em 4,25% e 4,00%.

Em relação ao balanço de riscos, o BC manteve os principais fatores de acompanhamento: do lado baixista, o
risco é que o nível de ociosidade da economia leve a uma trajetória abaixo do esperado. Do lado altista,
permanecem os riscos associados à possível frustração em torno da agenda de reformas, que poderiam ser
agravados diante de uma deterioração do cenário externo. Nesse comunicado, porém, o Comitê reconheceu
simetria no balanço de riscos, além de suprimir a afirmação de que considera um peso maior dos riscos
altistas em sua avaliação.

Outro recado importante se refere aos efeitos dos choques aos quais a economia brasileira foi submetida no
ano passado. Segundo o Copom, é necessário observar o comportamento da economia ao longo do tempo, e
a avaliação dos efeitos desses choques não deve ser concluída no “curto prazo”, o que, segundo nossa
leitura, sugere que o plano de voo inicial é o de manutenção da Selic na próxima reunião. Nesse sentido, os
próximos passos da política monetária continuarão dependendo da evolução da atividade, do balanço de
riscos e das expectativas de inflação.

Na avaliação do quadro internacional, a visão é de que o cenário segue desafiador. O colegiado reconheceu
um menor risco de em relação à normalização das taxas de juros em economias avançadas, enquanto os
riscos associados a uma desaceleração da economia global avançaram.

Com isso, continuamos esperando que o Copom mantenha a Selic estável ao longo das próximas reuniões.
Reconhecemos, porém, a possibilidade de corte de juros em algum momento do ano, caso as frustrações
com a evolução da atividade econômica se materializem, em um contexto de expectativas de inflação bem
ancoradas. Entretanto, consideramos plausível que o Banco Central queira aguardar mais informações para
reavaliar seu cenário e decidir pela eventual necessidade de estímulo monetário adicional.

Destaques do dia

o Copom manteve Selic em 6,50%, reconhecendo simetria no balanço de riscos de inflação

o Fluxo cambial registrou déficit de US$ 3,164 bilhões entre os dias 11 e 15 de março

o Sem surpresas, FOMC manteve a taxa de juros inalterada, mas ajustou suas projeções, anunciando o fim
do programa de redução do seu balanço de ativos
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Setor Externo

Fluxo cambial registrou déficit de US$ 3,164 bilhões entre os dias 11 e 15 de março

O fluxo cambial registrou saldo negativo de US$ 3,164 bilhões entre os dias 11 e 15 deste mês, de acordo
com dados divulgados ontem pelo Banco Central. As contas comercial e financeira caminharam no mesmo
sentido, ao registrarem saídas líquidas de US$ 286 milhões e de US$ 2,878 bilhões, respectivamente.

O déficit da conta comercial foi resultado de câmbio contratado para exportações de US$ 3,179 bilhões,
inferiores aos US$ 3,465 bilhões contratados para importações. Já o saldo negativo da conta financeira foi
reflexo das compras de US$ 11,650 bilhões, abaixo das vendas de US$ 14,528 bilhões. Com esse resultado, o
fluxo cambial acumulou um déficit de US$ 5,077 bilhões no mês e um superávit de US$ 3,604 bilhões no ano.

Internacional

Sem surpresas, FOMC manteve a taxa de juros inalterada, mas ajustou suas projeções, anunciando o fim
do programa de redução do seu balanço de ativos

O Comitê de Política Monetária do Federal Reserve (FOMC, na sigla em inglês) decidiu manter a taxa básica
de juros inalterada (intervalo de 2,25% e 2,50% ao ano), em reunião realizada ontem. No comunicado
divulgado e na entrevista do presidente da instituição, Jerome Powell, o Fed manteve uma postura mais
dovish, ou seja, mostrando-se mais preocupado com o crescimento econômico e menos com a inflação.

No documento, o banco central salientou a desaceleração do ritmo de crescimento da economia norte-
americana neste primeiro trimestre do ano, caracterizada como sólida até o trimestre anterior. Na avaliação
explicitada no comunicado, os gastos das famílias e os investimentos registraram menor ritmo de expansão,
enquanto o mercado de trabalho permaneceu aquecido, com salários crescendo em ritmo sólido. Em linha
com esse quadro, o FOMC rebaixou as suas projeções para o crescimento do PIB, de 2,3% para 2,1% em
2019, e de 2,0% para 1,9% em 2020. Também houve ajustes na inflação esperada: de 1,9% para 1,8% em
2019, e de 2,1% para 2,0% em 2020.

Outra revisão importante foi relativa à mediana das projeções para a taxa básica de juro dos membros do
colegiado, que passou a ser de estabilidade em 2019 e apenas uma elevação de 0,25 p.p em 2020
(anteriormente, o cenário mediano era de duas altas em 2019 e uma em 2020). Por fim, a autoridade
monetária anunciou que vai alterar o ritmo em que está reduzindo seu balanço de ativos, dos atuais US$ 50
bilhões ao mês para US$ 35 bilhões ao mês a partir de maio, encerrando o processo de redução em
setembro.

Em suma, a decisão de ontem trouxe o reconhecimento do Fed de que a atividade e inflação estão mais
fracas do que o anteriormente esperado, condizente com um cenário de manutenção da taxa de juros ao
menos até o final do ano, em linha com nossa expectativa.

Tendências de Mercado

Nesta manhã, os mercados acionários operam com resultados mistos. Ontem, o Fed manteve a taxa de juros
básica, confirmando as expectativas. Além disso, a autoridade monetária norte-americana sinalizou que não
pretende subir juros neste ano, reconhecendo os sinais de desaceleração da atividade econômica global.
Com isso, os principais pregões asiáticos fecharam predominantemente em alta. Já na Europa, à espera de
novidades sobre o Brexit e da decisão de política monetária do Banco Central Europeu, os mercados não
apresentam direção única. Os índices futuros norte-americanos são cotados em baixa.

Com relação ao mercado de câmbio, o dólar não apresenta tendência única frente às moedas de países
desenvolvidos e emergentes. Por um lado, vale destacar a apreciação do krona norueguês, que vem após
decisão do Banco Central norueguês em aumentar juros. Por outro, as atenções se voltam às desvalorizações
da lira turca e da libra esterlina, sendo que a última reflete a sinalização da União Europeia de que poderá
não aceitar a extensão do prazo de saída pleiteado pelo Reino Unido.
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As cotações das principais commodities recuam nesta manhã. Os contratos de petróleo são cotados em
queda, apresentando movimento de realização de lucro, após terem registrado ganhos na sessão anterior,
por conta da queda nos estoques norte-americanos. No mesmo sentido, as metálicas seguem tendência de
queda. As agrícolas, entretanto, operam próximas à estabilidade, ainda que ligeiramente positivas.

No Brasil, na ausência de indicadores relevantes na agenda, os mercados devem reagir ao contexto
internacional, bem como ao comunicado de ontem da reunião do Copom.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

10:30 Brasil Receita Federal: Arrecadação de impostos e contribuições (fev) R$ 109,5 bi R$ 109,4 bi

09:00 Reino Unido Banco Central anunciará decisão de política monetária 0,75% 0,75%

09:30 EUA EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal)

09:30 EUA EUA: Índice de atividade do Fed Filadélfia (mar)

16:00 Argentina PIB (4º tri.) -6,5% (a/a)
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Indicadores do Mercado

19/03/19
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) (*) 6,41 0,00 -0,01 -0,16

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,36 0,00 -0,02 -1,00

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4 -0,03 -0,20 -0,67

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,39 0,00 -0,05 -0,70

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 153 -2,47 -9,49 5,21

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,79 -0,08 1,72 15,27

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 99.588 -0,41 1,98 18,68

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 41.325 -0,35 1,99 19,32

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.833 -0,01 1,90 4,41

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 258,74 0,58 4,28 2,66

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.567 -0,08 1,24 0,40

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.091 -0,18 12,17 -5,74

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,61 0,01 -0,02 -0,24

Euro - US$/€ (**) 1,14 0,12 0,10 -7,98

Iene - ¥/US$ (**) 111,40 -0,03 0,71 5,00

Libra - US$/£ (**) 1,33 0,11 1,57 -5,40

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,01 -0,22 -0,69 1,64

Yuan - RMB/US$ (**) 6,71 -0,02 -0,69 5,95

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 185,24 0,38 3,00 -7,66

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 67,61 0,10 1,75 2,36

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.307 0,38 -2,51 -0,86

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 904,00 -0,19 0,36 -11,59

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 371,25 -0,07 0,41 -1,00

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 153,20 0,20 0,92 5,91

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

Equipe Técnica 
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