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Copom manteve a Selic em 6,50%

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu ontem, por unanimidade, manter a taxa básica de juros em
6,50% ao ano, em linha com o esperado por nós e pelo mercado. As projeções utilizando o cenário de
mercado do Focus apontam variações do IPCA de 4,2% neste ano (com Selic de 6,50% e câmbio de R$/US$
3,63 no final do período) e de 3,7% para 2019 (juros de 8,00% e câmbio encerrando o ano em R$/US$ 3,60).
No encontro de maio, tais projeções foram de 3,60% e 3,90%, respectivamente, com o cenário vigente à
época (Selic em 6,25% e câmbio de R$/US$ 3,40 no final dos dois períodos). Já no cenário com a Selic
constante no atual patamar e câmbio de R$/US$ 3,70 (nível médio nos dias imediatamente anteriores à
reunião), as projeções de inflação ficam “em torno” de 4,2% em 2018 e 4,1% em 2019 – eram de 4,0%
anteriormente nos dois anos. Vale registrar que as metas de inflação são de 4,50% e 4,25%,
respectivamente, neste e no próximo ano-calendário.

No que se refere à atividade econômica, a autoridade monetária pontuou que a recente paralisação dos
caminhoneiros dificulta a leitura dos dados recentes, mas que o cenário básico é o de continuidade do
processo de recuperação, em ritmo “mais gradual”. Anteriormente, falava-se em “recuperação consistente,
mas gradual”. A greve, ainda, deverá ter impactos “altistas significativos, mas temporários” sobre os preços,
segundo explicitado pelo colegiado, porém com os núcleos de inflação seguindo em níveis baixos.

Na avaliação do quadro internacional, a visão é de que o cenário desafiador para países emergentes, e de
volatilidade, em grande medida por conta da normalização da política monetária em algumas economias
avançadas, se intensificou. Apontando que o cenário prescreve a manutenção de uma política monetária
estimulativa, o Copom enfatizou que “não há relação mecânica entre os choques recentes e a política
monetária”, que deve reagir apenas aos efeitos secundários desses choques sobre as projeções de inflação e
o balanço de riscos, separando mudanças de preços relativos de processos inflacionários. Esse ponto está
muito alinhado com os discursos recentes do presidente da instituição, Ilan Goldfajn, afastando o uso de
juros para conter pressões diretas da depreciação cambial. Nesse contexto, segundo o comunicado, os
próximos passos da política monetária dependerão da evolução da inflação, das expectativas, da atividade e
do balanço de riscos. Com isso, mantemos a nossa expectativa de taxa básica para o final de 2018 em 6,50%
ao ano.

Destaques do dia

o Copom manteve a Selic em 6,50%

o Influenciada pelos efeitos da paralisação no setor de transportes, confiança da indústria recuou em junho

o Criação de vagas formais em maio ficou abaixo do esperado

o Índice de Confiança do Empresário Industrial recuou em junho, segundo a CNI, ficando abaixo da média
histórica

o Atividade da indústria de aço bruto recuou de forma significativa em maio, refletindo a greve dos
caminhoneiros

o Fluxo cambial apresentou superávit de US$ 46 milhões na terceira semana de junho, acumulando saldo
positivo de US$ 23,6 bilhões no ano

o Reino Unido: BoE manteve as condições monetárias inalteradas
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Atividade

Influenciada pelos efeitos da paralisação no setor de transportes, confiança da indústria recuou em
junho
O Índice de Confiança da Indústria caiu 1,4 ponto entre maio e junho, alcançando 99,7 pontos, segundo os
dados preliminares da Sondagem da Indústria, divulgados há pouco pela FGV. Essa retração, terceira
consecutiva, foi explicada principalmente pela queda de 6,2 pontos no índice da situação atual, que
atingiu 94,4 pontos, embora o componente de expectativas tenha avançado 3,3 pontos, em 104,9 pontos.
Cabe registrar que o nível neutro é de 100 pontos. No mesmo sentido, o nível de utilização da capacidade
instalada retraiu de 76,5% para 76,3%, na série livre de efeitos sazonais. Vale destacar que os dados
reportados refletem os impactos da greve dos caminhoneiros ocorrida nas últimas semanas de maio, com
redução da atividade econômica no período.

Criação de vagas formais em maio ficou abaixo do esperado
Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados ontem pelo Ministério
do Trabalho e Emprego, registraram abertura líquida de 33,7 mil vagas formais em maio. Esse resultado
foi inferior ao esperado pela mediana das projeções do mercado (criação de 65 mil) e da nossa (criação de
55 mil). Descontados os efeitos sazonais, foram criadas menos de mil vagas de emprego, desacelerando
em relação aos 12,8 mil postos criados em abril. O número de admitidos avançou 4,4% na margem,
enquanto o volume de desligados cresceu 5,5%. Assim, a média trimestral de geração de vagas recuou de
12,5 mil para 10,2 mil, ainda na série livre de efeitos sazonais. Ao mesmo tempo, o salário médio dos
admitidos apresentou ligeira desaceleração, mantendo-se em patamar baixo. Dessa forma, o resultado de
maio indica que a recuperação do mercado de trabalho está aquém do esperado e deverá ser mais
gradual, sem pressões salariais significativas, o que constitui vetor benigno para a inflação, cujo balanço
de riscos ficou mais desafiador nas últimas semanas, por conta do cenário global e dos efeitos da greve
dos caminhoneiros.

Índice de Confiança do Empresário Industrial recuou em junho, segundo a CNI, ficando abaixo da média
histórica
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) registrou queda de 5,9 pontos na passagem de maio
para junho, atingindo 49,6 pontos, de acordo com a pesquisa divulgada ontem pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI). Esse resultado ficou abaixo tanto do nível neutro (50 pontos), pela primeira
vez desde janeiro de 2017, quanto da média histórica (54,2 pontos), capturando os efeitos derivados da
recente greve dos caminhoneiros. O movimento baixista refletiu o recuo dos dois componentes do ICEI: o
de condições atuais recuou 7,7 pontos, alcançando 42,4 pontos, enquanto o de expectativas caiu 5,0
pontos, para 53,2 pontos, porém, ainda permanecendo acima do patamar neutro. Apesar dos resultados
mais fracos nos dados, esperamos uma recuperação gradual da atividade industrial ao longo dos próximos
meses.

Atividade da indústria de aço bruto recuou de forma significativa em maio, refletindo a greve dos
caminhoneiros
A produção de aço bruto somou 2,7 milhões de toneladas em maio, segundo dados divulgados ontem pelo
Instituto Aço Brasil (IABr). Esse resultado corresponde a uma queda de 10,4% de abril para maio,
considerando a série com ajuste sazonal realizado por nós. Em relação ao mesmo mês de 2017, o recuo
foi de 8,5%. A produção de aços semi-acabados, por sua vez, recuou 7,0% na margem. Já a produção de
laminados foi menos afetada pela paralisação, pois, segundo o Instituto, as empresas utilizaram seus
estoques. Com isso, houve crescimento de 0,9% na margem nesse segmento. As exportações totais de aço
tiveram quedas significativas, de 48% na comparação interanual, e de 37,3% na margem. As importações,
por sua vez, recuaram 1,3% em relação ao mês passado, mas avançaram 3,9% ante maio do ano passado.
Com isso, a produção de aço bruto acumulou 14,3 milhões de toneladas neste ano. Esses dados, assim
como os demais indicadores coincidentes já conhecidos, indicam que a produção industrial de maio deve
ter sido bastante impactada no mês passado.
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Setor Externo

Fluxo cambial apresentou superávit de US$ 46 milhões na terceira semana de junho, acumulando saldo
positivo de US$ 23,6 bilhões no ano
O fluxo cambial registrou saldo positivo de US$ 46 milhões na terceira semana de junho, de acordo com
dados divulgados ontem pelo Banco Central. As contas comercial e financeira caminharam em sentidos
opostos entre os dias 11 e 15 do mês, ao registrarem saída líquida de US$ 361 milhões na primeira e
entrada de US$ 406 milhões na segunda. O déficit da conta comercial foi resultado de câmbio contratado
para exportações de US$ 4,7 bilhões, inferiores aos US$ 5,1 bilhões contratados para importações. Já o
saldo positivo da conta financeira foi reflexo das compras de US$ 10,9 bilhões, acima das vendas de US$
10,5 bilhões. Com esse resultado, o fluxo cambial acumula superávits de US$ 4,8 bilhões no mês e de 23,6
bilhões no ano.

Internacional

Reino Unido: BoE manteve as condições monetárias inalteradas
Como esperado, o Banco Central da Inglaterra (Bank of England, BoE) não alterou seu programa de
compras de títulos na reunião de política monetária realizada hoje. Ademais, a instituição manteve a taxa
básica de juros em 0,5% ao ano. Neste mês, novamente, a decisão não foi unânime: três membros
votaram por uma elevação do juro para 0,75% e os demais seis membros votaram pela manutenção da
taxa. No comunicado divulgado, o BoE manteve a leitura de que a desaceleração da atividade observada
no primeiro trimestre foi temporária, e deve se recuperar no segundo trimestre. Além disso, a autoridade
considerou que a inflação pode ficar pressionada no curto prazo por conta da depreciação cambial e da
elevação dos preços do petróleo. Em relação aos estímulos monetários, o banco central sinalizou que
estes deverão ser reduzidos somente quando a taxa de juros estiver em torno de 1,5% (não mais 2,0%,
como no comunicado anterior). Com isso, acreditamos que os sinais ambíguos para o ritmo de
crescimento da atividade no segundo trimestre e a gradual desaceleração da inflação reduzem o senso de
urgência para aperto nas condições monetárias. Dessa forma, postergamos a nossa expectativa de
elevação da taxa de juros para o final deste ano.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam majoritariamente no campo negativo nesta manhã, após um breve alívio
ontem, com as atenções voltadas às incertezas relacionadas às disputas comerciais entre as duas
principais economias globais. Em coletiva de imprensa realizada hoje, o porta-voz do ministério do
comércio chinês afirmou que a China está preparada para utilizar medidas a fim de defender seus
interesses na disputa comercial. Com isso, as bolsas asiáticas encerraram o pregão em baixa, com exceção
de Tóquio, cujo índice avançou 0,6%. Os mercados europeus, assim como os índices futuros das bolsas
norte-americanas, operam no campo negativo.

Nesse cenário, o dólar ganha força ante as principais moedas dos países desenvolvidos e emergentes, com
exceção do iene, que segue praticamente estável. As cotações das principais commodities também
recuam: os preços do petróleo mantêm tendência de queda, com as atenções voltadas à reunião de
amanha da Opep, na qual o cartel pode discutir uma flexibilização do rígido controle de oferta que vinha
sendo praticado. As principais commodities agrícolas e metálicas também recuam.

No Brasil, o mercado deve reagir às sinalizações contidas no comunicado da última reunião do Copom,
realizada ontem, e ao resultado do IPCA-15, que será conhecido nesta manhã. Esse dado deve mostrar o
primeiro impacto da greve dos caminhoneiros na inflação. Esperamos alta de 1,04% e lembramos que, nos
próximos meses, essa pressão tende a se dissipar.
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Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: IPCA-15 (jun) 1,04% (m/m)

09:30 EUA EUA: Índice de atividade do Fed Filadélfia (jun) 28,0

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

15:00 México Banco Central anunciará decisão de política monetária 7,75% 7,75%
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Indicadores do Mercado

20/06/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,50 0,00 0,00 -3,75

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,91 0,06 0,87 -1,03

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7,04 0,01 0,36 -2,03

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 8,65 0,09 0,89 -0,99

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 0,00 -5,57 -5,08 -5,52

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 0,00 -5,95 -5,57 -5,57

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 271,02 -11,03 74,90 33,59

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,77 0,69 0,96 13,36

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 72.123 1,02 -13,19 18,69

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 29.731 1,01 -12,79 17,49

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.767 0,17 2,00 13,55

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 258,31 0,31 -2,65 -1,20

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.555 1,24 -1,64 11,49

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.916 0,27 -8,69 -7,14

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,94 0,04 -0,12 0,78

Euro - US$/€ (**) 1,16 -0,2 -1,7 3,9

Iene - ¥/US$ (**) 110,36 0,3 -0,4 -1,0

Libra - US$/£ (**) 1,32 0,0 -2,2 4,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 20,36 -0,8 2,0 11,9

Yuan - RMB/US$ (**) 6,47 -0,2 1,5 -4,9

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 194,98 1,2 -8,7 25,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 74,74 -0,5 -4,8 62,4

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.271 -0,3 -1,6 2,4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 890 0,1 -10,9 -4,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 354 0,1 -12,0 -4,3

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 140 -0,3 -0,3 11,1

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

Equipe Técnica 
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