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PMI global desacelerou em março, mas ainda sugere um crescimento forte no primeiro trimestre de 2018
O índice de atividade da indústria mundial (Purchasing Managers Index, ou PMI) caiu de 54,7 para 54,1
pontos entre fevereiro e março, conforme calculado pelo Depec-Bradesco com uma amostra que considera
35 países e a Área do Euro. O resultado sugere uma desaceleração no ritmo de crescimento da atividade
industrial no período (lembrando que valores acima de 50 pontos indicam expansão). A retração do
indicador global reflete a desaceleração no crescimento de grande parte dos países da amostra, em especial
das economias desenvolvidas. No caso dos emergentes, a ligeira alta de 0,1 ponto é explicada por China
(+1,2 ponto) e Rússia (+0,4 ponto), que mais do que compensaram as quedas dos demais países do bloco. O
indicador dos países desenvolvidos registrou uma queda de 1,3 ponto, refletindo as retrações da Área do
Euro (-2,0 pontos) e dos EUA (-1,5 ponto). O indicador dos EUA (o índice ISM) atingiu 59,3 pontos em março,
ante os 60,8 registrados no mês anterior, refletindo uma retração de todas as aberturas na margem. Em
suma, apesar dessa desaceleração da atividade industrial no mês passado, o resultado sugere uma expansão
em ritmo bastante forte para o PIB mundial no primeiro trimestre deste ano, de 4,5% em termos
dessazonalizados e anualizados, comparativamente ao último trimestre de 2017.

Atividade

Fiesp/Ciesp e CNI: resultados heterogêneos de fevereiro reforçaram cenário de recuperação gradual da
indústria
Após recuo de 1,3% na leitura anterior, o Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria paulista mostrou
avanço de 0,8% entre janeiro e fevereiro, descontados os efeitos sazonais, conforme divulgado ontem pela
Fiesp/Ciesp. Essa alta ocorreu de forma disseminada e refletiu o desempenho positivo de 15 dos 20
segmentos pesquisados, com destaque para os setores de metalurgia e de veículos automotores, cujas
atividades avançaram 5,5% e 2,8%, nessa ordem. Já o nível de utilização da capacidade (NUCI) avançou de
75,0% para 75,7%, na mesma base de comparação, porém segue abaixo da média histórica, de 80,1%. Já os
indicadores industriais da Confederação Nacional da Indústria (CNI), também divulgados ontem,
apresentaram resultados heterogêneos em fevereiro, com ligeiro aumento do faturamento e do emprego,
acompanhado por um recuo das horas trabalhadas na produção. Após relativa estabilidade na leitura
anterior, o faturamento real avançou 0,5% na passagem de janeiro para fevereiro, descontados os efeitos
sazonais. A utilização da capacidade instalada, porém, ficou praticamente estável, ao passar de 76,5% para
76,6%. O nível de emprego apresentou ligeira alta, de 0,1% na margem, enquanto o número de horas
trabalhadas recuou 0,5%. Por sua vez, a massa salarial e o rendimento médio real avançaram,
respectivamente, 1,2% e 1,8%, na mesma base de comparação. Para o resultado da Pesquisa Industrial
Mensal (PIM) de fevereiro, que será divulgado nesta manhã pelo IBGE, esperamos alta de 0,5% da produção
física, após a forte queda de 2,4% registrada na divulgação anterior.

Destaques do dia

o PMI global desacelerou em março, mas ainda sugere um crescimento forte no primeiro trimestre de 2018

o Resultados heterogêneos dos indicadores industriais de fevereiro reforçaram cenário de recuperação
gradual da indústria

o Produção de papel e de celulose avançou em fevereiro, enquanto a de derivados de petróleo seguiu
praticamente estável

o Alta das vendas reais dos supermercados em fevereiro reforçou expectativa de crescimento do comércio
varejista no período

o Aceleração do IPC-FIPE de março veio em linha com o esperado

o Balança comercial registrou superávit de US$ 6,3 bilhões em março, acumulando saldo positivo de US$
13,9 bilhões em 2018
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Ibá e ANP: produção de papel e de celulose avançou em fevereiro, enquanto a de derivados de petróleo
seguiu praticamente estável
A produção brasileira de celulose somou 1,7 milhão de toneladas em fevereiro, de acordo com os dados
divulgados ontem pela Indústria Brasileira de Árvores (Ibá). Segundo nossas estimativas, esse resultado
equivale a um avanço de 1,0% ante janeiro, recuperando parte da queda anterior (-0,7%), e refletindo a alta
de 1,2% das exportações, considerando a série com ajuste sazonal. Ante o mesmo mês do ano passado, a
produção e as exportações registraram crescimento de 18,4% e de 33,1%, respectivamente. No mesmo
sentido, a produção de papel apresentou crescimento de 3,5% na margem, com aumento de 1,6% das
vendas domésticas e recuo de 5,1% das exportações. Já os dados divulgados pela Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostraram que a produção nacional de derivados de
petróleo somou 7,7 milhões de metros cúbicos em fevereiro, o que equivale a uma ligeira queda de 0,1% na
margem, descontados os efeitos sazonais. Em relação ao mesmo mês do ano passado a retração foi de 6,7%.

Abras: alta das vendas reais dos supermercados em fevereiro reforçou expectativa de crescimento do
comércio varejista no período
As vendas reais dos supermercados apresentaram queda de 0,7% na passagem de janeiro para fevereiro, de
acordo com os dados divulgados ontem pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e
dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Esse resultado reverteu parte da alta observada no mês anterior
(1,3%). Na comparação com o mesmo período de 2017, as vendas reais apresentaram ligeira alta de 0,2%, e
em termos nominais, houve avanço de 2,8%. O resultado das vendas de supermercados em fevereiro está
em linha com nossa projeção de crescimento na margem de 0,5% do volume de vendas do comércio
varejista restrito, que será divulgado pelo IBGE neste mês.

Inflação

Fipe: aceleração da inflação de março veio em linha com o esperado
O IPC-Fipe registrou estabilidade em março. Esse resultado, que veio em linha com o esperado, corresponde
a uma aceleração em relação à taxa de fevereiro, de -0,42%. Assim, em doze meses o indicador acumulou
expansão de 1,93% A taxa do mês foi bastante influenciada pelos resultados dos grupos alimentação (de -
0,95% para +0,04%), habitação (de -0,44% para +0,11%), vestuário (de -0,24% para +0,35%) e saúde (de
+0,29% em fevereiro para +0,46% em março). Por outro lado, o grupo transportes desacelerou (de +0,45%
para +0,10%), enquanto o item despesas continuou com deflação (de -0,84% para -0,79%). Educação, por
fim, não oscilou muito (de +0,01% para +0,02%). Acreditamos que o cenário para a inflação deve continuar
favorável ao longo de 2018, apesar de esperarmos alguma aceleração em relação a 2017. Para o IPCA de
março, esperamos alta de 0,13%.

Setor Externo

MDIC: balança comercial registrou superávit de US$ 6,3 bilhões em março
O saldo comercial de março apresentou superávit de US$ 6,3 bilhões, de acordo com os dados divulgados
ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Em termos anualizados e levando em
consideração os ajustes sazonais, o resultado é equivalente a um superávit de US$ 70 bilhões. No mês, as
exportações alcançaram US$ 20,1 bilhões, enquanto as importações totalizaram US$ 13,8 bilhões. Em
relação a março de 2017, as exportações registraram crescimento de 9,6%, por conta do aumento dos
embarques das três categorias de produtos: semimanufaturados (16,8%), básicos (8,4%) e manufaturados
(8,3%). Sobre igual período do ano anterior, as importações apresentaram aumento de 16,9%, resultado do
crescimento das compras externas de todas as grandes categorias econômicas, com destaque para
combustíveis e lubrificantes (46,5%) e bens de capital (20,5%). Na margem, excluindo a conta de petróleo,
os embarques cresceram 4,5%, enquanto os desembarques permaneceram estáveis. Assim, a balança
comercial acumula superávit de US$ 13,9 bilhões no ano.
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Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: Pesquisa Industrial Mensal (fev) 0,5% (m/m)

- EUA Venda total de veículos (mar) 16,9 milhões

Agenda do dia

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam majoritariamente no campo negativo nesta manhã, ainda refletindo as
incertezas em torno das tensões comerciais globais e o desempenho mais fraco das ações de empresas de
tecnologia. Na Ásia, as principais praças encerraram o pregão com perdas, com exceção de Hong Kong, cujo
índice avançou 0,3%. As principais bolsas europeias acompanham as perdas asiáticas, enquanto os índices
futuros das bolsas norte-americanas apresentam ligeira alta.

No mercado de divisas, o dólar deprecia ante as principais moedas. Exceção é feita ao iene, que devolve
parte do movimento de ontem, quando a apreciação refletiu os comentários do presidente do Banco
Central do Japão, Haruhiko Kuroda. Segundo Kuroda, a estratégia de retirada do programa de estímulos
monetários será comunicada aos mercados no momento adequado, para evitar impactos adversos sobre os
preços.

No mercado de commodities, as cotações de petróleo operam em alta, à espera dos dados de estoques. Os
preços das principais agrícolas sobem, enquanto as cotações das metálicas industriais recuam.

No mercado de juros doméstico, as taxas mais curtas devem reagir aos dados da Pesquisa Industrial Mensal
(PIM), que será divulgada nesta manhã pelo IBGE. Estimamos expansão de 0,5% da produção manufatureira
ante janeiro, na margem. As taxas mais longas, por sua vez, devem seguir a tendência internacional.
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Indicadores do Mercado

02/04/18
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) (*) 6,30 0,01 -0,30 -3,37

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,23 0,00 -0,29 -3,28

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7,07 0,04 -0,40 -2,62

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,32 0,00 -0,30 -0,91

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,17 0,00 0,09 -0,02

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 163,89 -3,52 4,39 -64,31

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,31 0,21 1,86 6,13

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 84.666 -0,82 -1,28 30,29

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 34.871 -0,90 -1,27 30,09

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.582 -2,23 -4,06 9,28

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 250,34 0,04 1,18 -1,95

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.389 1,08 0,98 13,11

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.163 0,08 -2,81 -1,84

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,73 -0,01 -0,13 0,34

Euro - US$/€ (**) 1,23 0,0 -0,1 15,5

Iene - ¥/US$ (**) 105,89 -0,5 0,1 -4,9

Libra - US$/£ (**) 1,40 0,2 1,8 11,9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,25 0,3 -3,1 -2,5

Yuan - RMB/US$ (**) 6,28 -0,2 -1,1 -8,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 193,38 -2,0 -0,7 7,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 67,64 -3,7 5,1 28,0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.342 1,5 1,4 7,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.036 -0,9 -2,4 9,5

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 387 -0,1 2,7 6,3

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 143 -0,2 -1,7 1,7

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

Equipe Técnica 
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