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Boletim Diário

Mercado ajustou para baixo expectativa para inflação, PIB e juros deste ano
De acordo com o Relatório Focus, divulgado há pouco pelo Banco Central, o mercado ajustou para baixo
suas expectativas de inflação, PIB e juros para 2018. No caso das expectativas para o IPCA deste ano, a
mediana caiu de 3,57% para 3,54% e recuou de 4,10% para 4,08% para 2019. Já a mediana das expectativas
para o crescimento do PIB deste ano passou de 2,89% para 2,84%, enquanto a de 2019 manteve-se em
3,00%. A mediana das expectativas para a taxa Selic no final deste ano recuou de 6,50% para 6,25%,
mantendo-se em 8,00% para o final de 2019. No que se refere ao câmbio, as expectativas ficaram estáveis
em R$/US$ 3,30 para o encerramento de 2018 e passaram de R$/US$ 3,39 para R$/US$ 3,40 no final de
2019.

Destaques da semana

Atenções no Brasil estarão voltadas para o resultado da produção industrial de fevereiro, enquanto o foco
internacional estará nos dados de mercado de trabalho dos EUA

Na agenda doméstica, a produção total de veículos referente a março (hoje) e o resultado da
produção industrial (amanhã) referente a fevereiro serão os principais destaques da semana.
Estimamos expansão de 0,5% da produção manufatureira ante janeiro, na margem. Essa taxa, se
confirmada, estará alinhada com nossa expectativa de retomada moderada da economia brasileira
no primeiro trimestre do ano, com crescimento do PIB de 0,5%. Na agenda internacional, destaque
para a divulgação dos dados de mercado de trabalho nos EUA (na sexta-feira), importantes para a
avaliação de política monetária. Vale recordar que na sua última decisão, o banco central dos
Estados Unidos mostrou um tom acima do observado anteriormente, revisando para cima as
expectativas de PIB e de juros. Nesse contexto, alguma aceleração da inflação e salários deverá ser
observada ao longo dos próximos meses, perspectiva que corrobora nosso cenário de mais três
elevações nos juros neste ano. Teremos ainda indicadores de inflação na Europa.

Destaques do dia

o Mercado ajustou para baixo expectativas para inflação, PIB e juros deste ano

o Atenções no Brasil estarão voltadas para o resultado da produção industrial de fevereiro, enquanto o
foco internacional estará nos dados de mercado de trabalho dos EUA

o Taxa de desemprego recuou novamente no trimestre encerrado em fevereiro na comparação com o
mesmo período do ano anterior, sugerindo recuperação gradual do mercado de trabalho

o A despeito dos resultados mais fracos de produção de químicos e de consumo de energia elétrica,
conjunto de indicadores coincidentes sugere ligeira alta da PIM de fevereiro

o Preços da indústria avançaram 0,41% em fevereiro, desacelerando um pouco em relação ao mês anterior

o Desaceleração do PCE norte-americano de fevereiro reforçou cenário de gradualismo no ajuste de juros
em 2018

o PMI chinês de março sugeriu aceleração da atividade no período, devolvendo parte da queda de janeiro e
fevereiro

o Primeira estimativa da safra 2018/19 nos EUA apontou para redução mais intensa da área plantada de
milho
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Atividade

IBGE: taxa de desemprego recuou novamente no trimestre encerrado em fevereiro na
comparação com o mesmo período do ano anterior
De acordo com os dados da PNAD Contínua, divulgados na quinta-feira pelo IBGE, a taxa de
desocupação no Brasil passou de 13,2% na média dos três meses encerrados em fevereiro de 2017
para 12,6% nos três meses finalizados em fevereiro de 2018. Esse resultado veio em linha com o
esperado e foi impulsionado mais pelo avanço da ocupação (alta de 2,1%, em relação ao mesmo
trimestre do ano anterior) do que pela variação da população economicamente ativa (expansão de
1,6%, na mesma base de comparação). Vale destacar que a ocupação privada sem carteira
assinada continua crescendo, enquanto o nível de ocupados com carteira tem recuado, sempre na
comparação interanual. Na série dessazonalizada, segundo nossas estimativas, a desocupação
trimestral permaneceu em 12,5% entre janeiro e fevereiro. No que tange à renda habitual real,
houve alta interanual de 1,8%, acelerando em relação ao ritmo verificado em janeiro (1,6%), mas
em patamar muito confortável, sugerindo ausência de pressões salariais. Essa percepção é
reforçada com os dados de emprego formal do Caged. Em suma, os indicadores sugerem
retomada muito gradual do mercado de trabalho e sem pressões salariais, o que constitui vetor
favorável para a inflação.

EPE e Abiquim: dois indicadores coincidentes da produção industrial apontaram recuo em
fevereiro, mas conjunto de dados sugere ligeira alta da PIM de fevereiro
O consumo de energia elétrica aumentou 1,7% em fevereiro, comparativamente ao mesmo mês
de 2017, conforme divulgado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Segundo nossas
estimativas a partir dos dados reportados, houve queda de 0,2% na margem, após duas altas
consecutivas. Nessa base de comparação, a queda foi puxada pela indústria, cujo recuo de 1,8%
entre janeiro e fevereiro, mais do que devolveu a alta de 1,6% na leitura anterior. De acordo com a
Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), a produção do setor recuou 7,8% ante
fevereiro do ano passado, o que corresponde, segundo nossas estimativas, a uma queda de 2,1%
na margem, a terceira consecutiva nessa base de comparação. Esses dados, tomados em conjunto
com outros indicadores coincidentes apontam para alta de 0,5% da produção industrial entre
janeiro e fevereiro, após a forte queda de 2,4% registrada na divulgação anterior.

Inflação

IBGE: preços da indústria avançaram 0,41% em fevereiro
O Índice de Preços ao Produtor (IPP), cujo âmbito são as indústrias extrativa e de transformação,
acumulou alta de 0,41% na passagem de janeiro para fevereiro, segundo dados divulgados na
última quinta-feira pelo IBGE. O resultado é ligeiramente menor que o apresentado em janeiro
(0,43%). Das 24 atividades, 21 apresentaram variações positivas de preços. Dentre elas, as que
tiveram as maiores variações percentuais foram metalurgia (2,51%), indústrias extrativas (2,25%) e
minerais não metálicos (2,03%). Em sentido contrário, a maior variação negativa veio do setor de
refino de petróleo e produtos de álcool, com recuo de 3,15% no mês. Na comparação interanual, a
variação de preços foi de 5,23%, puxada, principalmente, pelos setores de indústrias extrativas
(19,16%) e papel e celulose (15,96%).
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Internacional

EUA: desaceleração do PCE de fevereiro reforçou cenário de gradualismo no ajuste de juros
em 2018
O índice de preços dos gastos pessoais em consumo (PCE, na sigla em inglês), principal
referência para a meta de inflação do Fed, subiu 0,2% em fevereiro. O resultado corresponde a
uma desaceleração em relação à taxa de 0,4% registrada em janeiro, mas veio em linha com o
esperado pelo mercado. Já o núcleo do PCE, que exclui alimentos e energia, avançou 0,2%,
também em linha com a expectativa de mercado e desacelerando ante a variação anterior de
0,3%. Em doze meses, ambas as medidas têm acelerado, mas de maneira muito gradual, com
taxas de 1,8% e de 1,6%, respectivamente, para os índices cheio e o núcleo (avanço de 0,1%
cada ante o mês anterior). Essas variações, contudo, continuam abaixo da meta do banco
central norte-americano, de 2,0%. O consumo nominal, por sua vez, manteve o ritmo de
crescimento do mês anterior, avançando 0,2% em fevereiro. Essa alta foi impulsionada pelos
crescimentos dos consumos de serviços (0,3%) e de bens duráveis (0,2%) que mais do que
compensaram o recuo de bens não duráveis (-0,2%). Em suma, os dados de inflação
continuaram mostrando uma alta gradual nos preços, ao passo que os dados de consumo, um
pouco mais fracos, reduzem o senso de urgência do ajuste de juros. Diante desse cenário,
reforçamos nossa expectativa de gradualismo no ajuste de juros, com mais três altas ao longo
de 2018, uma por trimestre.

China: PMI de março sugeriu aceleração da atividade no período, devolvendo parte da queda
de janeiro e fevereiro
O PMI industrial da China registrou alta de 1,2 ponto em março, atingindo 51,5 pontos,
segundo o órgão de estatísticas oficial do governo. O resultado ficou acima do esperado (50,6).
A alta do indicador industrial é explicado principalmente pela aceleração no crescimento da
produção, que passou de 50,7 para 53,1 pontos e pelo componente de novos pedidos, que
registrou alta de 2,3 pontos no período. O indicador referente ao setor não-manufatureiro, por
sua vez, também registrou alta, porém menos intensa, passando de 54,4 para 54,6 pontos
entre fevereiro e março, em linha com a mediana da expectativa dos analistas. Dessa forma, os
indicadores de atividade de março sugerem uma aceleração no crescimento chinês no período,
devolvendo parte da queda evidenciada nos meses de janeiro e fevereiro.

USDA: primeira estimativa da safra 2018/19 nos EUA apontou para redução mais intensa da
área plantada de milho
O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) divulgou na quinta-feira a primeira estimativa
de área plantada para a safra 2018/2019 nos EUA. Segundo o órgão, a área plantada de milho
deve diminuir 2,0% ante a estimada para a safra 2017/2018, para 88 milhões de acres. Trata-se
de um patamar equivalente ao observado na safra 2015/2016. No caso da soja, a área deve
passar para 89 milhões de acres, redução de 1,0% ante a área estimada na safra anterior, que
foi recorde. No que tange ao trigo, espera-se que a área plantada alcance 47,3 milhões de
acres, uma elevação de 3%. Nesse sentido, considerando-se que os estoques de soja e de trigo
estimados para a safra atual estão em níveis confortáveis em relação ao consumo, as atenções
se voltam para as cotações de milho, cuja relação estoque/consumo está próxima da média
histórica. Assim, o monitoramento climático tende a ganhar relevância nos próximos meses, já
que se trata de uma variável fundamental para a produtividade da colheita.
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Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

10:00 Brasil Markit: Índice PMI da indústria de transformação (mar)

15:00 Brasil MDIC: Balança comercial mensal (mar) US$ 6,4 bilhões

- Brasil CNI: Indicadores industriais (fev)

11:00 EUA Índice ISM da indústria de transformação (mar) 60 

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam majoritariamente no campo negativo nesta manhã, refletindo
o retorno das tensões comerciais globais, após a China ter anunciado novas tarifas sobre
produtos agrícolas norte-americanos. Na Ásia, as principais praças encerraram o pregão em
baixa, enquanto os índices futuros das bolsas norte-americanas acompanham as perdas
asiáticas. Por conta do feriado de Páscoa, as principias bolsas europeias permanecem fechadas
nesta segunda-feira, depois de terem registrado alta no final da semana passada.

No mercado de divisas, o dólar apresenta ligeira depreciação ante as principais moedas.
Destaque para a apreciação mais intensa da libra esterlina, que devolve parte das perdas da
semana passada, enquanto o euro, o peso mexicano e o real seguem próximos à estabilidade.

No mercado de commodities, as cotações de petróleo operam em alta, após notícias de que os
Estados Unidos reduziram as atividades de perfuração. Os preços das principais commodities
agrícolas sobem, enquanto os metais industriais são negociados em alta, com exceção do
alumínio.

No mercado de juros doméstico, as taxas mais curtas devem reagir às projeções contidas no
relatório Focus, divulgado há pouco pelo Banco Central, enquanto as taxas mais longas devem
seguir a tendência internacional.

Agenda do dia
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Indicadores do Mercado

29/03/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,50 0,00 -0,25 -5,75

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 6,29 -0,03 -0,38 -3,32

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,22 -0,02 -0,35 -3,21

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7,03 -0,05 -0,52 -2,62

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,32 -0,04 -0,32 -0,88

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,17 -0,01 0,09 -0,04

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 167,41 -1,61 11,25 -66,13

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,31 -0,46 1,68 5,96

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 85.366 1,78 -0,01 30,27

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 35.186 1,74 0,04 30,25

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.641 1,38 -1,37 11,85

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 250,23 0,45 -0,89 -1,28

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.159 0,61 -2,60 10,10

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.161 1,22 -3,46 -2,49

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,74 -0,04 -0,07 0,36

Euro - US$/€ (**) 1,23 -0,1 0,3 14,2

Iene - ¥/US$ (**) 106,43 -0,4 0,2 -4,2

Libra - US$/£ (**) 1,40 -0,4 1,8 12,8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,19 -0,7 -3,5 -2,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,29 -0,1 -1,1 -8,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 195,36 1,1 1,4 10,2

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 70,27 1,1 10,1 34,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.323 -0,1 1,3 5,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.045 2,6 -1,2 7,8

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 388 3,8 2,4 8,2

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 144 -0,1 -1,3 2,9

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

Equipe Técnica 
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