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Queda da produção industrial de janeiro foi menor do que esperávamos, levando a um leve ajuste na
projeção de PIB do primeiro trimestre
A Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada ontem pelo IBGE, apontou queda de 2,4% na passagem de
dezembro para janeiro. Esse resultado foi melhor do que esperávamos (-3,0%), mas pior do que o esperado
pelo mercado (mediana das projeções em -2,1%). Trata-se da primeira queda do indicador depois de quatro
altas consecutivas e, de modo particular, após a forte elevação de dezembro (revisada de 2,8% para 3,1%).
Na comparação interanual, houve alta de 5,7%, que levou a crescimento acumulado de 2,8% em doze
meses. No dado mensal, a única categoria que registrou alta foi a de semi e não duráveis (+0,5%). Os
principais destaques negativos ficaram por conta de bens duráveis (-7,1%, após duas elevações) e bens
intermediários (-2,4%, após dois recuos). A produção de bens de capital, por sua vez, recuou 0,3%, após
nove alta seguidas. Nesse sentido, avaliamos que o resultado de janeiro da PIM seja mais uma acomodação
do que interrupção da tendência de retomada. À luz dos poucos indicadores coincidentes já conhecidos,
esperamos que a PIM de fevereiro apresente ligeira alta. Além disso, com o resultado de janeiro menos
negativo do que esperávamos, revisamos o PIB do primeiro trimestre, de alta na margem de 0,4% para
outra de 0,5%.

Atividade

Anfavea: produção de veículos sofreu queda em fevereiro, enquanto as vendas permaneceram
praticamente inalteradas
A produção total de veículos, excluindo máquinas agrícolas, somou 213,5 mil unidades em fevereiro,
segundo dados divulgados ontem pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea). Trata-se de um volume 6,2% maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado. Na série
livre de efeitos sazonais, houve queda de 4,0% na margem, valor que reverte parte das três altas
consecutivas observadas nos meses anteriores (4,3%, 1,0% e 1,5%). No mesmo sentido, as exportações
registraram recuo de 4,4% ante o mês anterior, refletindo as variações negativas de automóveis, ônibus e
caminhões. As vendas ao mercado interno, por sua vez, permaneceram praticamente inalteradas. Com isso,
os estoques apresentaram alta de 1,2% em fevereiro, também na série livre de efeitos sazonais. A despeito
do desempenho negativo do setor de veículos, esperamos que a produção industrial apresente ligeira alta
para o mês de fevereiro.

Destaques do dia

o Queda da produção industrial de janeiro foi menor do que esperávamos, levando a um leve ajuste na
projeção de PIB do primeiro trimestre

o Produção de veículos sofreu queda em fevereiro, enquanto vendas permaneceram praticamente
inalteradas

o Preços de imóveis residenciais registraram ligeira queda na passagem de janeiro para fevereiro

o Menor pressão dos preços industriais levou o IGP-DI a uma desaceleração em fevereiro

o Indicador de encomendas à indústria norte-americana recuou 1,4% em janeiro, em linha com o esperado

o Alta do PIB no quarto trimestre reforçou o cenário de expansão robusta na Área do Euro

o Produção anual de petróleo dos EUA foi revisada para cima em março
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FipeZap: preços de imóveis residenciais registraram ligeira queda na passagem de janeiro para fevereiro
Os preços nominais de venda de imóveis residenciais registraram ligeira queda (-0,05%) entre janeiro e
fevereiro, considerando 20 municípios brasileiros, conforme pesquisa divulgada ontem pela Fipe em
parceria com a empresa de busca de imóveis Zap. Individualmente, 8 das 20 cidades apresentaram recuo do
preço de venda, com destaque para Belo Horizonte (-0,41%), Niterói (-0,37%) e Brasília (-0,36%). Por outro
lado, entre as cidades que apresentaram aumento nominal de preço no período, destacam-se São Caetano
do Sul (0,56%), Vila Velha (0,51%) e Florianópolis (0,34%). No mesmo sentido, observou-se retração de
0,72% do preço médio dos imóveis residenciais nos últimos 12 meses. À frente, devemos observar preços
praticamente estáveis em termos nominais, ainda refletindo o elevado nível de estoques em algumas
cidades. Entretanto, esperamos alguma recuperação, diante da melhora gradual do mercado de trabalho,
redução das taxas de juros e ajuste de estoques de imóveis novos pelas incorporadoras.

Inflação

FGV: menor pressão dos preços industriais levou o IGP-DI a uma desaceleração em fevereiro
O IGP-DI de fevereiro desacelerou para 0,15%, ante a alta de 0,58% no mês anterior, conforme divulgado há
pouco pela FGV. Esse resultado ficou acima do esperado, por nós (0,13%) e o mercado (mediana das
expectativas de 0,11%). Acumulado em doze meses, o índice registrou queda de -0,19%. Considerando-se a
abertura, a desaceleração pode ser explicada principalmente pela desaceleração dos preços industriais no
atacado, de 0,94% em janeiro para 0,01% em fevereiro. Já os preços agrícolas subiram 0,59%, ante a
deflação de 0,52% registrada na leitura anterior. Esse movimento altista foi influenciado principalmente por
soja. O IPC oscilou de 0,69% para 0,17% no período, enquanto o INCC desacelerou de 0,31% para 0,13%.

Internacional

EUA: indicador de encomendas à indústria recuou 1,4% em janeiro, em linha com o esperado
O indicador de novos pedidos à indústria norte-americana caiu 1,4% entre dezembro e janeiro. Esse
resultado, que veio em linha com o esperado, constitui a primeira queda desde julho passado. Excluindo o
setor de transportes, o indicador avançou 0,4%, desacelerando após a alta de 0,9% registrada na leitura
anterior. O conjunto de indicadores divulgados até agora, a despeito das surpresas negativas em alguns
casos, aponta para uma expansão robusta do PIB dos EUA no primeiro trimestre, ainda que em magnitude
inferior ao esperado inicialmente.

Área do Euro: alta do PIB no quarto trimestre reforçou o cenário de expansão robusta da região em 2017
O PIB da Área do Euro cresceu 0,6% no quarto trimestre de 2017 ante o trimestre anterior, segundo leitura
final divulgada hoje pela Eurostat. O resultado veio em linha com o esperado e com o que foi reportado
previamente, com leve desaceleração em relação à expansão do terceiro trimestre (0,7%). As maiores
contribuições para essa elevação vieram das exportações (+0,9 p.p.) e dos investimentos (+0,2 p.p.),
enquanto a variação dos estoques contribuiu negativamente (-0,2 p.p.). No ano como um todo, a união
monetária cresceu 2,3%, acelerando em relação à taxa de 1,8% verificada em 2016. Assim, mantém-se o
cenário de desempenho robusto da região, enquanto os dados de inflação não têm mostrado pressões
significativas.

EIA: produção anual de petróleo dos EUA foi revisada para cima em março
O relatório mensal da Energy Information Administration , órgão vinculado ao Departamento de Energia dos
EUA, apontou ontem que a oferta global de petróleo e combustíveis líquidos atingirá o patamar de 100,6
milhões de barris/dia em 2018 (+2,7% ante 2017). Já a demanda mundial deverá alcançar 100,2 milhões de
barris/dia, um incremento de 1,7% (igual ao do documento anterior). O destaque do lado da oferta ficará
por conta da produção norte-americana, projetada em 10,7 milhões de barris/dia (100 mil barris a mais do
que o previsto antes). Trabalhamos com projeção de preço do petróleo Brent entre US$ 60 e US$ 65/barril
para o final deste ano. Cotações mais elevadas têm como restrição o quadro bastante favorável de oferta.
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Tendências de Mercado

As bolsas asiáticas encerraram o pregão em queda, mesma tendência verificada nas principais praças
europeias e os futuros dos índices norte-americanos. Essa correção baixista reflete a demissão do diretor do
conselho econômico da presidência dos EUA, Gray Cohn, diante do seu posicionamento contrário ao
aumento de tarifas de importação. Diante desse cenário, volta a crescer a possibilidade de que o governo
norte-americano intensifique as políticas comerciais protecionistas.

O dólar perde valor frente às principais moedas, exceção feita ao dólar canadense e peso mexicano (moedas
que estão mais expostas a possíveis sanções dos EUA), além do rand sul-africano.

No mercado de bens primários as cotações do petróleo operam em queda, refletindo o resultado da
pesquisa API, que sugere estoques de petróleo nos EUA acima do esperado. Nessa mesma tendência, as
principais commodities industriais e agrícolas operam em queda.

No Brasil, acreditamos que as taxas mais longas devem registrar alta, refletindo a piora no cenário de risco
nos mercados internacionais, enquanto as mais curtas devem reagir ao resultado do IGP-DI, divulgado há
pouco pela FGV.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado
Previsão DEPEC

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

- Brasil Serasa Experian: Indicador de atividade do comércio

10:15 EUA Geração de vagas de trabalho - pesquisa ADP (fev) 195 mil

20:50 Japão PIB (4º tri.) - final 0,3%

- China Balança comercial (fev)
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Indicadores do Mercado

06/03/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

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

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 6,56 0,00 -0,38 -3,47

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,46 0,00 -0,37 -3,20

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7,39 -0,02 -0,68 -2,42

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,59 -0,01 -0,06 -0,75

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,07 0,00 -0,09 -0,11

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 153,18 -4,39 -2,43 -64,75

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,21 -0,98 -1,12 2,31

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 85.653 -0,43 2,10 29,11

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 35.276 -0,43 2,02 28,94

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.728 0,26 1,22 14,85

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 249,98 0,14 -0,37 0,10

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.418 1,79 -0,89 10,52

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.290 1,00 -2,40 1,72

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,89 0,01 0,08 0,39

Euro - US$/€ (**) 1,24 0,6 0,2 17,2

Iene - ¥/US$ (**) 106,13 -0,1 -3,1 -6,8

Libra - US$/£ (**) 1,39 0,1 -0,4 13,5

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,74 -0,3 0,7 -4,4

Yuan - RMB/US$ (**) 6,31 -0,6 0,4 -8,5

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 196,76 0,1 2,0 7,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 65,79 0,4 -1,6 17,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.335 1,2 0,7 9,0

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.065 -0,2 7,9 3,7

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 380 0,4 4,5 1,9

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 145 0,2 -0,1 1,6

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

Equipe Técnica 
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