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FGV: indicador antecedente de emprego de fevereiro reforçou expectativa de recuperação do mercado de
trabalho
O indicador antecedente de emprego (IAEmp) subiu 1,9 ponto na passagem de janeiro para fevereiro,
atingindo 109,6 pontos, segundo dados divulgados há pouco pela FGV. Com a sequência de seis avanços
consecutivos, o índice atingiu o maior nível da série histórica. A alta reportada ocorreu em seis dos sete
componentes do indicador. Tal resultado, ao sugerir maior otimismo dos empresários e consumidores com o
emprego, reforça a nossa expectativa de recuperação do mercado de trabalho ao longo dos próximos
meses, ainda que vejamos uma queda da taxa de desocupação em ritmo gradual.

Atividade

Serasa Experian: indicador de atividade do comércio subiu 2,0% em fevereiro, acelerando em relação à
leitura anterior
Divulgado ontem, o Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio apontou que o movimento de
consumidores nas lojas do país subiu 2,0% entre janeiro e fevereiro. Trata-se da maior variação desde abril
de 2016. Esse desempenho veio após a queda de 1,7% em dezembro e a leve alta de 0,2% em janeiro. Na
comparação interanual, houve expansão de 7,0% no mês e de 6,5% no primeiro bimestre do ano. O
indicador é construído a partir do volume de consultas mensais realizadas pelo comércio à base de dados da
Serasa. As maiores taxas de crescimento na margem foram verificadas nos segmentos de móveis,
eletroeletrônicos e informática (+5,4% ante janeiro, após dois recuos), seguido pelo de material de
construção (+4,3%, na sequência de duas quedas). Apenas o segmento de supermercados, hipermercados,
alimentos e bebidas registrou retração (-0,8%, terceira queda consecutiva).

Setor Externo

BC: fluxo cambial encerrou fevereiro com déficit de US$ 1,5 bilhão, refletindo o saldo negativo da conta
financeira
Apesar do saldo positivo de US$ 1,2 bilhão nos últimos três dias do mês, o fluxo cambial registrou déficit de
US$ 1,5 bilhão em fevereiro, de acordo com dados divulgados ontem pelo Banco Central. As contas
comercial e financeira caminharam em sentidos opostos, sendo esta última a responsável pelo saldo
negativo do mês, ao registrar saídas líquidas de US$ 4,8 bilhões. Para tanto, as compras somaram US$ 33,1
bilhões, inferiores às vendas de US$ 38,0 bilhões. A conta comercial apresentou superávit de US$ 3,4
bilhões, resultado de câmbio contratado para exportações de US$ 14,0 bilhões, superior aos US$ 10,6
bilhões destinados às importações. Em relação aos dois primeiros dias de março, o fluxo cambial registrou
déficit de US$ 565 milhões. Com esse resultado, o fluxo cambial acumula superávit de US$ 6,0 bilhões no
ano.

Destaques do dia

o Indicador antecedente de emprego, da FGV, atingiu maior nível da série histórica em fevereiro

o Indicador de atividade do comércio subiu 2,0% em fevereiro, segundo Serasa Experian

o Fluxo cambial encerrou fevereiro com déficit de US$ 1,5 bilhão, refletindo o saldo negativo da conta
financeira

o Em fevereiro, pesquisa ADP apontou criação de 235 mil vagas de trabalho no setor privado dos EUA

o Revisão do PIB japonês do quarto trimestre surpreendeu positivamente

o Saldo da balança comercial chinesa registrou superávit bem acima do esperado no mês passado
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Internacional

EUA: pesquisa ADP apontou criação de 235 mil vagas de trabalho em fevereiro
A pesquisa ADP apontou a criação de 235 mil vagas de trabalho no setor privado dos EUA no mês passado,
conforme dados divulgados ontem. Tal resultado representa uma desaceleração em relação aos 244 mil
postos gerados em janeiro, mas surpreendeu positivamente a mediana das expectativas (200 mil). Há
quatro meses a pesquisa tem apontado geração de mais de 200 mil vagas, o que corresponde a um nível
bastante robusto. A ADP não tem sido um bom previsor para o resultado do payroll, cujo dado de fevereiro
será divulgado amanhã e para o qual esperamos a criação de 190 mil postos, mas tem se somado a outros
indicadores que apontam ganho de tração no mercado de trabalho norte-americano.

Japão: revisão do PIB do quarto trimestre surpreendeu positivamente
A economia japonesa cresceu 1,6% entre o terceiro e o quarto trimestres do ano passado, em termos
dessazonalizados e anualizados, conforme divulgado ontem. Esse resultado ficou bem acima do esperado
(+1,0%) e do que foi divulgado na primeira estimativa (+0,5%). A composição desse crescimento foi bastante
positiva, com consumo privado saindo de uma queda de 2,6% no terceiro trimestre para uma alta de 2,1%
(na mesma base de comparação) e os investimentos em ativos fixos mantendo o mesmo ritmo de expansão
registrada no período anterior (4,2%). Com esse resultado, a economia japonesa acumulou alta de 1,7% em
2017. Para 2018, esperamos uma ligeira desaceleração do crescimento, para 1,3%.

China: balança comercial registrou superávit bem acima do esperado em fevereiro
O saldo da balança comercial chinesa registrou superávit de US$ 33,7 bilhões em fevereiro, bem acima do
déficit esperado de US$ 5,7 bilhões, e superior ao registrado em janeiro (US$ 20,6 bilhões). Esse resultado
reflete a forte expansão das exportações, de 44,5% na comparação com fevereiro de 2017 (esperado era de
11,0%), enquanto as importações avançaram 6,3% na mesma base de comparação (ante a expectativa de
alta de 8,0%). A surpresa pode ser explicada, em alguma medida, pelo fato de que as comemorações do ano
novo chinês ocorreram, neste ano, em fevereiro, enquanto que em 2017 ocorreram em janeiro. Dessa
forma, as comparações interanuais dos dois primeiros meses deste ano deverão apresentar distorções. As
vendas externas, de modo particular, continuam refletindo o crescimento global mais forte. Os riscos para
manutenção dessa tendência favorável dos embarques são, neste momento, os de restrições comerciais por
parte de parceiros comerciais, como os EUA.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários asiáticos encerraram o pregão em alta, mesma tendência verificada nas principais
praças europeias e os futuros dos índices norte-americanos. Esse movimento refletiu o cenário de menor
incerteza internacional, após sinalização de que as políticas norte-americanas de taxação do aço poderão
ser isentas a determinados países, como o Canadá e o México.

O desempenho positivo das bolsas asiáticas também foi suportado pela revisão altista do PIB japonês no
quarto trimestre e pela surpresa positiva com os dados de exportação da China. Além disso, o presidente do
banco do Japão reforçou ontem que os estímulos monetários não serão, necessariamente retirados em
2019, como o mercado havia interpretado anteriormente.

No mercado de divisas, o dólar se recupera frente às principais moedas. Hoje o mercado deve seguir atento
à reunião de política monetária da Área do Euro. Nesse cenário de dólar forte, as cotações do petróleo
operam em queda, enquanto as commodities agrícolas apresentam movimentos distintos.

No Brasil, acreditamos que as taxas mais longas devem registrar queda, refletindo a melhora no cenário de
risco nos mercados internacionais, enquanto as mais curtas devem reagir ao resultado mais forte do
indicador antecedente de emprego, divulgado há pouco pela FGV.
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Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado
Previsão DEPEC

09:00 Brasil IBGE: Levantamento Sistemático da Produção Agrícola 

09:45 Área do Euro Banco Central anunciará decisão de política monetária 0 0,0%

20:00 Peru Banco Central anunciará decisão de política monetária 2,75%

22:30 China Índice de preços ao consumidor (fev) 2,3% (a/a)

22:30 China Índice de preços ao produtor (fev) 3,8%  (a/a)

- Japão Banco Central anunciará decisão de política monetária
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Indicadores do Mercado

07/03/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

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

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 6,55 -0,01 -0,37 -3,49

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,45 -0,01 -0,36 -3,25

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7,36 -0,03 -0,69 -2,48

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,59 -0,01 -0,07 -0,75

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

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 150,37 -2,80 -2,65 -66,70

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,25 1,07 -0,77 4,04

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 85.484 -0,20 3,28 30,03

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 35.205 -0,20 3,10 29,80

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.727 -0,05 1,68 15,13

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 250,93 0,38 -1,99 0,69

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.253 -0,77 -1,81 9,87

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.272 -0,55 -1,14 0,90

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,88 0,00 0,05 0,36

Euro - US$/€ (**) 1,24 0,1 1,2 17,5

Iene - ¥/US$ (**) 106,07 -0,1 -3,0 -6,9

Libra - US$/£ (**) 1,39 0,1 0,1 13,9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,71 -0,2 -0,5 -4,0

Yuan - RMB/US$ (**) 6,33 0,2 0,9 -8,3

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 194,44 -2,3 2,1 6,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 64,34 -2,2 -1,8 15,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.328 -0,6 1,2 9,2

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.055 -0,9 7,3 4,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 379 -0,1 3,8 2,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 145 -0,2 -0,1 1,3

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

Equipe Técnica 
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