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Conab: Próxima safra nacional de grãos deve recuar, podendo levar a uma elevação dos preços dos
produtos agrícolas
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou ontem a sexta estimativa para a safra 2017/18
de grãos que está em desenvolvimento no país. A área plantada está estimada em 61,1 milhões de hectares,
o que representa uma ampliação de 0,3% ante a safra anterior. As principais culturas com expansão prevista
de área são o algodão (21,8%) e a soja (3,4%). Em sentido contrário, a área plantada de milho deverá
diminuir 6,9%. A produção, por sua vez, está estimada em 226,0 milhões de toneladas, recuando 4,9% em
relação à safra passada. Já em relação ao levantamento do mês anterior houve revisão para baixo de 0,2%,
refletindo o recuo da estimativa para a produção de milho 2ª safra e de arroz. De forma detalhada, a
quantidade produzida de arroz e de feijão deve diminuir 8,5% e 2,9%, respectivamente; para o milho e a
soja também são esperadas quedas da produção de 10,8% e 0,9%, nessa ordem. Por outro lado, a produção
de algodão deverá crescer 21,0%. Dessa forma, ainda que a expectativa seja de aumento da área plantada,
espera-se uma redução da produção por conta da diminuição da produtividade. Assim, esse menor volume
produzido de grãos no país poderá levar a uma elevação dos preços agrícolas neste ano.

Atividade

A despeito da queda do índice de atividade da construção imobiliária em fevereiro, esperamos retomada
do setor nos próximos meses
O Índice de atividade da Construção Imobiliária (IACI) registrou recuo de 2,5% na passagem de janeiro para
fevereiro, na série livre de efeitos sazonais, conforme divulgado ontem no Monitor da Construção Civil
(MCC), elaborado pela consultoria Tendências em parceria com a Criactive. O resultado refletiu a retração
na margem dos índices de estrutura e acabamento. Na comparação interanual, a metragem da construção
civil recuou 16,6%. Por outro lado, o Índice de Lançamentos, que apresenta defasagem de dois meses em
relação ao IACI, ficou praticamente inalterado, acumulando ligeiro crescimento de 1,2% nos últimos três
meses. A despeito desse resultado de fevereiro, para os meses seguintes, acreditamos em incremento dos
lançamentos de imóveis, respondendo à melhora da confiança, com retomada gradual da atividade do
segmento de construção imobiliária.

Internacional

Área do Euro: BCE manteve as taxas de juros inalteradas e sinalizou que o programa de compra de ativos
será encerrado em setembro deste ano
Conforme esperado pelo mercado, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas de juros inalteradas. A
taxa de liquidez está em 0%, a de depósito em -0,40% e a de refinanciamento em 0,25%. O comunicado
divulgado logo após a reunião sinalizou uma menor possibilidade de ampliação do programa de
afrouxamento quantitativo para além de setembro deste ano. Isso porque foi retirada a menção explícita
sobre a possibilidade de ampliação do programa de compra de títulos, seja no tamanho ou na sua duração.
No entanto, na entrevista concedida logo após o anúncio da decisão, o presidente do BCE, Mario Draghi,
ponderou que apesar da retirada desse trecho, a frase sobre a permanência por um longo período do
programa foi mantida. Por fim, a autoridade monetária europeia revisou a expectativa de crescimento para
o PIB deste ano, de 2,3% para 2,4%.

Destaques do dia

o Próxima safra nacional de grãos deve recuar, podendo pressionar os preços dos produtos agrícolas.

o A despeito da queda do índice de atividade da construção em fevereiro, esperamos retomada do setor.

o BCE sinalizou que o programa de compra de ativos será encerrado em setembro deste ano.

o Estimativas de estoques mundiais de grãos foram reduzidas, sugerindo maior pressão sobre os preços.

o Frio mais intenso e ano novo lunar explicam aceleração da inflação ao consumidor em fevereiro na China.
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USDA: Estimativas de estoques mundiais de grãos foram reduzidas, sugerindo maior pressão sobre os
preços
Em relatório mensal, o USDA (Departamento de Agricultura dos EUA) novamente diminuiu suas estimativas
para o estoque mundial de grãos da safra 2017/18, principalmente o de milho. A demanda tem sido
revisada para cima nos últimos meses, em linha com o crescimento global mais robusto e disseminado.
Além disso, o levantamento deste mês trouxe uma revisão baixista nas perspectivas de oferta de milho e de
soja, pressionando a estimativa de estoque. É importante notar que essa estimativa também contempla
uma expectativa de que a safra brasileira seja menor. Assim, há vetores de alta para os preços de milho e,
em menor magnitude, para os de soja. Contudo, a relação entre estoque e consumo ainda é confortável,
voltando às médias históricas aos poucos, o que limita esse potencial de alta das cotações. No caso do trigo,
ainda há folga no mercado mundial.

China: Frio mais intenso e ano novo lunar explicaram aceleração da inflação ao consumidor em fevereiro
O índice de inflação ao consumidor da China acelerou, passando de uma alta de 1,5% janeiro para outra de
2,9% em fevereiro, ficando acima da mediana da expectativa do mercado que esperava alta de 2,5% em
fevereiro. Grande parte dessa aceleração pode ser explicada pelo efeito calendário, uma vez que em 2017 o
feriado do ano novo lunar caiu em janeiro, ao passo que esse ano o feriado caiu em fevereiro. Ademais, a
aceleração dos preços em fevereiro também se deve ao inverno mais intenso no período, que acabou
afetando os preços dos alimentos in natura. Já o índice de inflação ao produtor desacelerou, passando de
uma elevação de 4,3% em janeiro para outra de 3,7% em fevereiro. Essa desaceleração dos preços ao
produtor se deve à descompressão dos preços dos combustíveis e do minério.

Tendências de Mercado

No mercado de ações, as principais bolsas asiáticas encerraram o pregão em alta, após o anúncio do possível
encontro entre o presidente Donald Trump e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, o que poderá aliviar
as tensões geopolíticas na região. As bolsas europeias, por outro lado, operam no campo negativo nesta
manhã, após surpresa baixista com o resultado da produção industrial da Alemanha. Por sua vez, os índices
futuros das bolsas dos Estados Unidos apresentam leve alta.

No mercado de divisas, o dólar segue tendência de apreciação ante as principais moedas, com destaque
para o iene, que deprecia após a reunião de política monetário do Banco do Japão ter sinalizado que os
estímulos monetários serão mantidos. Exceção deve ser feita ao peso mexicano, ao dólar canadense e ao
dólar australiano, dada a exclusão dos respectivos países do novo imposto norte-americano sobre as
importações de aço e alumínio. Ao longo do dia, o mercado deve reagir aos dados do mercado de trabalho
dos Estados Unidos.

Nesse cenário, as cotações do petróleo operam em ligeira alta, à espera dos dados semanais sobre a
perfuração de novos poços nos EUA, enquanto as commodities agrícolas apresentam movimentos distintos.

No Brasil, o mercado de juros deve reagir ao resultado do IPCA, a ser divulgado nesta manhã, e aos dados
do Payroll, principalmente em relação à variação dos salários, que devem impactar as expectativas de
inflação e política monetária.
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Horário País Eventos
Previsão 

mercado
Previsão DEPEC

09:00 Brasil IBGE: IPCA (fev) 0,33% (m/m)

10:30 EUA Variação na folha de pagamentos (fev) 190.000

10:30 EUA Taxa de desemprego (fev) 4.00%

Agenda do dia
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Indicadores do Mercado

08/03/18
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) (*) 6.54 0.00 -0.31 -3.51

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6.46 0.00 -0.29 -3.29

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7.32 -0.04 -0.65 -2.61

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4.59 0.00 -0.13 -0.78

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5.08 0.00 -0.11 -0.14

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 152.06 1.69 1.00 -69.25

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3.27 0.65 -0.59 3.27

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 84,985 -0.58 4.23 31.32

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 35,008 -0.56 4.08 31.12

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2,739 0.45 6.12 15.91

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 253.62 1.07 0.88 1.77

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21,368 0.54 -2.39 10.98

Índice de ações China - Shanghai (**) 3,288 0.51 0.81 1.47

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2.86 -0.03 0.03 0.30

Euro - US$/€ (**) 1.23 -0.8 0.5 16.8

Iene - ¥/US$ (**) 106.23 0.2 -2.3 -7.1

Libra - US$/£ (**) 1.38 -0.6 -0.7 13.5

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18.66 -0.3 -1.3 -5.1

Yuan - RMB/US$ (**) 6.34 0.2 0.2 -8.3

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 193.66 -0.8 1.9 8.6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 63.61 -1.1 -1.9 19.8

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1,322 -0.4 0.4 9.3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1,054 -0.1 6.7 4.2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 386 1.7 5.5 5.6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 145 -0.1 -0.4 1.1

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

Equipe Técnica 
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