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Avanço da produção industrial de fevereiro foi menor do que esperávamos, levando a um ajuste baixista
na projeção do PIB do primeiro trimestre
A Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada ontem pelo IBGE, apontou alta de 0,2% na passagem de
janeiro para fevereiro. Esse resultado surpreendeu negativamente o mercado, que esperava alta de 0,6%
(esperávamos avanço de 0,5%) e devolveu a surpresa negativa de janeiro. Os dados industriais continuam
apresentando volatilidade; essa ligeira elevação do indicador em fevereiro veio após a queda observada em
janeiro (revisada de -2,4% para -2,2%). Na comparação interanual, houve alta de 2,8%, o que levou a um
crescimento acumulado de 3,0% em doze meses. No dado mensal, as categorias que puxaram o resultado
para baixo foram: bens intermediários (-0,7%) e bens semi e não duráveis (-0,6%). Por outro lado, a
produção de bens de consumo duráveis apresentou crescimento de 1,7% na margem. Assim, a indústria
segue uma tendência de crescimento gradual. Os poucos indicadores coincidentes já disponíveis sugerem
uma expansão da produção do setor de 1,0% em março. Com o resultado de fevereiro mais fraco do que
esperávamos, revisamos o PIB do primeiro trimestre, de alta na margem de 0,5% para outra de 0,3%.

Atividade

Fenabrave: emplacamentos de veículos avançaram em março
Os emplacamentos de veículos, excluindo máquinas agrícolas e implementos rodoviários, somaram 290.372
unidades em março, segundo dados divulgados ontem pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos
Automotores (Fenabrave). Esse resultado corresponde ao quarto avanço consecutivo, crescendo 0,6% ante
o mês anterior, na série livre de efeitos sazonais. A alta no mês reflete principalmente a expansão das
vendas de caminhões, de 7,9% na mesma base de comparação. No sentido oposto, as vendas de comerciais
leves e ônibus sofreram queda na margem, retraindo 1,8% e 8,3%, respectivamente, também na série
dessazonalizada. Na comparação interanual, os emplacamentos totais (também descontados os
implementos rodoviários e as máquinas agrícolas) subiram 5,4%, acumulando crescimento de 12,0% no
primeiro trimestre do ano. Esses resultados, assim, reforçam nossa expectativa de recuperação gradual do
setor nos próximos meses, refletindo a melhora em curso do mercado de trabalho e das condições de
crédito. Já o crescimento das vendas de caminhões está em linha com nossa expectativa de retomada do
investimento.

ANP: produção nacional de petróleo registrou queda em fevereiro
A produção nacional de petróleo somou 73,3 milhões de barris em fevereiro valor que representa um recuo
interanual de 2,2%, contribuindo para a queda acumulada de 2,4% no primeiro bimestre de 2018, conforme
dados divulgados ontem pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Essa
queda reflete a diminuição das exportações, que caíram 41,6% quando comparadas com o mesmo mês de
2017. No sentido oposto, a produção de LGN (Líquido de Gás Natural) avançou 2,9% ante fevereiro do ano
passado, mas retraiu 1,0% no acumulado dos primeiros dois meses de 2018. Tal resultado reportado pela
ANP está em linha com a surpresa negativa da produção industrial em fevereiro.

Destaques do dia

o Com resultado mais fraco do que o esperado de produção industrial, revisamos para baixo projeção de
expansão do PIB do primeiro trimestre, de 0,5% para 0,3%

o Emplacamentos de veículos avançaram em março

o Produção nacional de petróleo registrou queda em fevereiro

o Inflação ao consumidor da Área do Euro acelerou em março, enquanto o núcleo permaneceu estável
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Internacional

Área do Euro: inflação ao consumidor acelerou em março, enquanto o núcleo permaneceu estável
O índice de inflação ao consumidor (CPI) acelerou na comparação interanual, passando de 1,1% em
fevereiro para 1,4% em março, de acordo com dados divulgados há pouco pela Eurostat. Esse resultado veio
em linha com a mediana das expectativas do mercado. A aceleração refletiu o aumento dos preços de
alimentos, álcool e tabaco (que passaram de uma elevação de 1,0% para outra de 2,2%). Já o núcleo, que
exclui os preços de energia e de alimentação, manteve-se em 1,0% em março. Dessa forma, a inflação
continua abaixo da meta do Banco Central Europeu (BCE), de 2,0% no máximo, sugerindo gradual
normalização da política monetária na região, com o fim da expansão dos estímulos quantitativos em
setembro deste ano e início da alta de juros no primeiro trimestre de 2019.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam majoritariamente no campo negativo nesta manhã, refletindo novamente o
acirramento das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China. Ontem a China anunciou retaliações
contra mais de 100 produtos norte-americanos, o que agravou a percepção de risco em torno das relações
comerciais e impactou negativamente as bolsas. Com isso, as principais bolsas asiáticas fecharam o pregão
no campo negativo, com exceção de Tóquio, cujo índice ficou praticamente estável. As principais bolsas
europeias e os índices futuros das bolsas norte-americanas acompanham as perdas na Ásia.

Nesse cenário de maior aversão ao risco, o dólar se recupera ante as principais moedas dos países
emergentes e deprecia ante o iene. O preço do ouro avança, enquanto as cotações dos principais metais
industriais e das commodities agrícolas recuam. Por sua vez, os preços do petróleo recuam à espera dos
dados semanais de estoques dos Estados Unidos.

No mercado de juros doméstico, os agentes acompanharão o noticiário local e a tendência dos mercados
internacionais.

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

10:00 Brasil Markit: Índice PMI do setor de serviços (mar)

10:00 Brasil Markit: Índice PMI composto (mar)

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

12:30 Brasil BCB: Índice Commodities Brasil (IC-Br) (mar)

09:15 EUA Geração de vagas de trabalho - pesquisa ADP (mar) 205 mil

11:00 EUA Índice ISM do setor de serviços (mar) 59 

11:00 EUA Encomendas de bens duráveis (fev) - final

Agenda do dia
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Indicadores do Mercado

03/04/18
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) (*) 6,32 0,02 -0,28 -3,30

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,24 0,01 -0,28 -3,25

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7,09 0,02 -0,38 -2,56

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 0,00 -4,32 -4,62 -5,21

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 0,00 -5,17 -5,08 -5,19

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 166,15 2,26 6,65 -59,66

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,34 0,85 2,72 7,30

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 84.623 -0,05 -1,33 29,77

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 34.857 -0,04 -1,31 29,55

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.614 1,26 -2,85 10,84

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 249,15 -0,48 0,70 -1,91

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.292 -0,45 0,52 12,16

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.137 -0,84 -3,62 -2,67

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,78 0,05 -0,09 0,46

Euro - US$/€ (**) 1,23 -0,3 -0,4 15,0

Iene - ¥/US$ (**) 106,61 0,7 0,8 -3,9

Libra - US$/£ (**) 1,41 0,1 1,8 12,6

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,22 -0,2 -3,2 -2,4

Yuan - RMB/US$ (**) 6,29 0,2 -0,9 -8,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 193,21 -0,2 -0,9 8,7

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 68,12 0,7 5,8 28,2

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.333 -0,7 0,7 6,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.038 0,2 -2,1 10,6

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 389 0,3 3,0 5,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 144 0,3 -1,4 6,6

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

Equipe Técnica 
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