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Indicadores de emprego de março reforçaram expectativa de recuperação gradual do mercado de
trabalho
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) recuou 1,9 ponto na passagem de fevereiro para março,
atingindo 107,7 pontos, segundo dados divulgados há pouco pela FGV. Apesar da ligeira acomodação na
margem (primeira queda depois de seis altas consecutivas), o índice ainda se encontra em um nível elevado,
sugerindo recuperação gradual do mercado de trabalho nos próximos meses. O Indicador Coincidente de
Desemprego (ICD), por sua vez, recuou 0,9 ponto, mostrando uma melhora gradual na percepção das
condições de emprego. Além disso, o índice de medo de desemprego da Confederação Nacional da Indústria
(CNI), divulgado ontem, mostrou uma ligeira melhora em relação ao trimestre anterior. O indicador passou
de 65,7 em dezembro de 2017 para 63,8 pontos em março deste ano, mas ainda se encontra acima da
média histórica, de 49,2 pontos. Tais resultados, ao sugerirem uma melhora gradual das percepções dos
empresários e trabalhadores com o mercado de trabalho, reforçam nossa expectativa de recuperação ao
longo dos próximos meses, ainda que vejamos uma queda mais gradual da taxa de desocupação.

Atividade

MCC e SNIC: índices de construção imobiliária e de despacho de cimento recuaram em março
O Índice de Atividade da Construção Imobiliária (IACI) registrou recuo de 1,7% na passagem de fevereiro
para março, 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 do índice de acabamento, enquanto o componente referente à fase de fundação apontou sinais
de recuperação do setor imobiliário, registrando alta de 25,2% em março. Por sua vez, o índice de
lançamentos, que apresenta defasagem de dois meses em relação ao IACI, retraiu 5,9% na passagem de
dezembro para janeiro, valor que reverte parte da alta do mês anterior (6,6%). No mesmo sentido, o
despacho de cimento totalizou 4,4 milhões de toneladas em março, segundo dados divulgados pelo
Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC), o equivalente a uma queda de 1,5% na margem, na série
dessazonalizada. Apesar do resultado negativo observado em março nesses dois dados, continuamos com
um cenário de retomada gradual da atividade imobiliária, assim como apontado pelo índice de atividade na
fase de fundação do IACI.

Setor Externo

MDIC: balança comercial registrou superávit de US$ 1,5 bilhão na primeira semana de abril
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 1,5 bilhão na primeira semana deste mês, de
acordo com dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Em termos
anualizados e levando em consideração os ajustes sazonais, esse resultado é equivalente a um superávit de
US$ 63,0 bilhões. Entre os dias 2 e 6 de abril, as exportações somaram US$ 4,5 bilhões, superando as
importações, que ficaram em US$ 3,1 bilhões. Na comparação com as médias diárias do mesmo período do
ano passado, houve queda de 7,9% dos embarques e crescimento de 2,9% das compras externas. A retração
das exportações foi explicada pela queda das vendas de básicos (-16,5%) e manufaturados (-3,1%),
enquanto as vendas de semimanufaturados cresceram 17,8%. Em relação às importações, cresceram os
gastos principalmente com farmacêuticos e com veículos automotores e partes, em 54,2% e 42,1%, nessa
ordem. Assim, a balança comercial acumulou superávit de US$ 15,4 bilhões no ano.
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Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam no campo positivo, após o discurso com tom conciliatório do presidente da
China, Xi Jinping, em Pequim nesta manhã. Em sua fala, Xi sinalizou que irá aumentar o acesso aos mercados
chineses neste ano e suavizar as restrições impostas sobre setores importantes, como o automobilístico e o
financeiro. Reagindo a essas sinalizações, as principais bolsas asiáticas avançaram no final do pregão,
fechando todas no campo positivo. As principais bolsas europeias operam com ganhos, assim como os
índices futuros das bolsas norte-americanas.

Com o recuo da aversão ao risco, o dólar deprecia ante as principais moedas dos países desenvolvidos, com
exceção do iene. Dentre as moedas dos emergentes, destaca-se a forte depreciação do rublo russo em
resposta ao aumento das tensões do país com os Estados Unidos, consequência dos acontecimentos
recentes no Oriente Médio.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo seguem em recuperação, sustentadas pelo
arrefecimento das tensões comerciais entre EUA e China. Os principais metais industriais são negociados em
alta, enquanto as principais agrícolas recuam, com exceção da soja.

No mercado de juros doméstico, o foco estará no resultado do IPCA, a ser divulgado nesta manhã, para o
qual esperamos alta de 0,13%. Como nas últimas leituras, as métricas de núcleo devem continuar com
elevação ao redor de 3,00%, reforçando a inércia baixista para a inflação prospectiva e dando suporte para a
manutenção do plano de voo atual do Copom, de implementar mais um corte de 0,25 p.p. da Selic em maio.

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: IPCA (mar) 0,12% (m/m) 0,13% (m/m)

09:00 Brasil IBGE: Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (mar)

- Brasil Conab: 7º Levantamento da safra de grãos 2017/2018

22:30 China Índice de preços ao consumidor (mar) 2,6% (a/a)

- Argentina Banco Central anunciará decisão de política monetária

Agenda do dia
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Indicadores do Mercado

09/04/18
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) (*) 6,38 0,04 -0,16 -3,20

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,28 0,02 -0,18 -3,24

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7,10 0,02 -0,19 -2,63

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,47 0,00 -0,11 -0,80

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,25 0,00 0,15 -0,07

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 168,01 4,54 15,99 -56,88

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,42 1,56 5,12 8,74

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 83.307 -1,78 -3,55 28,97

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 34.337 -1,74 -3,47 28,80

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.613 0,33 -6,22 10,94

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 253,25 0,17 -0,55 -0,81

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.678 0,51 0,97 16,15

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.138 0,23 -5,11 -4,51

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,78 0,01 -0,11 0,40

Euro - US$/€ (**) 1,23 0,3 0,1 16,3

Iene - ¥/US$ (**) 106,77 -0,1 0,0 -3,9

Libra - US$/£ (**) 1,41 0,3 2,0 14,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,35 0,3 -1,4 -1,7

Yuan - RMB/US$ (**) 6,31 0,0 -0,5 -8,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 194,97 2,7 -0,2 7,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 68,65 2,3 4,8 24,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.336 0,3 0,9 6,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.047 1,3 1,7 11,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 391 0,6 2,0 8,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 144 -0,1 -0,8 6,2

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

Equipe Técnica 
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