Research

26 de março de 2019

Macroeconomia

Juros
Ata do Copom: Selic ancorada em 6,5% no curto prazo
O Conselho de Política Monetária (Copom) publicou nesta manhã (26) a ata de sua 221ª
reunião ocorrida nos dias 19 e 20 de março, na qual ratificou seu entendimento de que
deverá acompanhar com “cautela, serenidade e perseverança” a trajetória da inflação
em direção à meta, levando em consideração a evolução da atividade econômica,
conjuntura internacional, expectativas para a inflação e agenda de reformas. Esse
contexto sinaliza ancoragem da taxa de juros no patamar atual, salvo alterações
significativas nestes fatores.
Perspectivas para a próxima reunião. Considerando os principais fundamentos
utilizados pelo Copom para a tomada de decisão, não vislumbramos mudanças
significativas nos fatores de risco até a data da próxima decisão (08/05/2019) suficientes
para uma alteração na Selic. Nesse sentido mantemos a nossa visão de que a taxa
básica de juros será mantida em 6,5% no próximo encontro.
Atividade econômica. Em seu comunicado, o Banco Central ponderou os diversos
choques que a economia sofreu ao longo de 2018 e reconheceu que os efeitos
negativos, mesmo que indiretos, ainda persistem e que a economia brasileira poderia ter
observado crescimento mais robusto caso esses choques não ocorressem. Destacou
ainda que a aceleração da economia depende de diminuição de incertezas sobre a
aprovação das reformas, em especial as de natureza fiscal, e de iniciativas voltadas
para o aumento de produtividade, eficiência e flexibilidade da economia.
Cenário Externo. No âmbito da conjuntura internacional, o Copom ponderou os
cenários que podem levar à desaceleração ou continuidade do vigor da economia
americana, destacando a decisão do Fed que passou a emitir sinais de cautela sobre os
possíveis cenários. Ressaltou também que os riscos para uma desaceleração global se
intensificaram, em especial na Europa, que apresenta sinais negativos relevantes. O
Copom finalizou a sua análise da conjuntura internacional destacando a capacidade da
economia brasileira em absorver um choque internacional por conta da robustez de sua
balança de pagamentos e das perspectivas da recuperação econômica.
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Meta de inflação. No que tange o cenário para a inflação, o Copom indicou que as
projeções se encontram em níveis confortáveis, devendo atingir seu máximo em abril ou
maio, convergindo para o centro da meta ao longo de 2019 e 2020. Destaque também
para a dependência do cenário benigno em torno da agenda de reformas, que “são
fundamentais para a manutenção do ambiente com expectativas de inflação ancoradas.”
Balanço de riscos. Conforme citado em sua decisão do último dia (20), o balanço de
riscos do Banco Central, foi considerado simétrico perante os fatores (i) nível de
ociosidade; (ii) expectativas sobre as reformas e (iii) cenário externo para economias
emergentes, sendo o primeiro responsável por uma pressão negativa para a inflação,
balanceado pelos demais fatores.
Cautela, serenidade e perseverança. Os membros do Copom reiteraram o seu
entendimento de que a taxa de juros no patamar atual tem efeito estimulativo na
economia, ponderando que o grau de estímulo depende da conjuntura econômica.
Finalizou seu julgamento destacando a importância da observação do comportamento
da economia ao longo do tempo, cuja avaliação demanda tempo e não deverá ser
concluída no curto prazo.
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A SELIC está no patamar de 6,5% desde 21 de março de 2018, ou seja, há 12 meses. Este é o menor nível da
taxa desde que foi implantado o regime de metas de inflação (1999).
Fonte: IBGE, Bloomberg, BB Investimentos Research
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Disclaimer

INFORMAÇÕES RELEVANTES
Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com
base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente,
que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do
julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as
projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento.
Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou
outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer
finalidade.
Nos termos do art. 22 da ICVM 598, o BB - Banco de Investimento S.A declara que:
1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou
com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o
Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s)
neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s)
empresa(s).
2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas
poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir
participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e
intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado.
3 – O Banco do Brasil S.A. detem indiretamente 5% ou mais, por meio de suas subsidiárias, participação acionária no capital da Cielo S.A. (cuja
participação é detida pelo BB – Banco de Investimento S.A.) e do IRB Brasil Re, companhias brasileiras listadas na bolsa de valores que podem
deter, direta ou indiretamente, participações societárias em outras companhias listadas cobertas pelo BB – Banco de Investimento S.A.
Informações Relevantes – Analistas
O(s) analista(s) de investimento, ou de valores mobiliários, envolvido(s) na elaboração deste relatório (“Analistas de investimento”), declara(m) que:
1 - As recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram
elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo.
2 – Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem remuneração adicional por serviços
prestados para o emissor objeto do relatório de análise ou pessoas a ele ligadas.
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3 – O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações
e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise.
4 – Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à
companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório.
5 – O(s) analista(s) de investimento tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de análise.
6 - As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não
implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança.
RATING
“RATING” é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de
recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. “O investidor
não deve considerar em hipótese alguma o “RATING” como recomendação de Investimento.
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