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Safra de grãos deve sofrer retração, levando a uma pressão moderada nos preços agrícolas
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou ontem a quarta estimativa para a safra 2017/18
de grãos. O relatório indicou a manutenção da área plantada em relação ao esperado à estimativa anterior,
mas o aumento da produtividade o fez revisar para cima a estimava de produção. A área plantada está
estimada em 61,5 milhões de hectares, alta de 1,1% ante a safra anterior. As principais culturas com
expansão prevista de área são o algodão (11,9%) e a soja (3,2%). No sentido contrário, a área plantada de
milho deverá ser reduzida em 2,9%. A estimativa de produção foi revisada para cima, passando de 226,9
milhões de toneladas na estimativa anterior para 227,9 milhões de toneladas. Essa estimava, entretanto, é
4,1% inferior à produção recorde registrada na safra de 2016/17. Ainda em relação à safra anterior, a
produtividade estimada está em um patamar mais baixo em função principalmente de fatores climáticos e
investimentos em tecnologia, a despeito da revisão para cima em relação ao relatório de dezembro. As
produções de arroz e de feijão devem sofrer queda de 5,7% e 2,7% em comparação com a safra de 2016/17,
respectivamente. Para o milho a produção esperada é de 92,3 milhões, caindo 5,6% ante a safra anterior,
influenciada especialmente pela retração de 17,3% da produção da 1ª safra. Já a produção de soja deve
somar 110,4 milhões de toneladas, um recuo de 3,2% na mesma base de comparação, enquanto a produção
de algodão deve subir 11,1%. Vale ressaltar que a melhor perspectiva para a produção de grãos foi
influenciada pela revisão da safra de soja, cuja estimativa aumentou 1,1% em relação a dezembro. Embora a
expectativa seja de aumento da área plantada em todas as regiões, espera-se redução da produção por
conta da diminuição da produtividade. Portanto, apesar da revisão altista da safra, o menor volume
produzido de grãos no país reforça nossa expectativa de elevação moderada dos preços agrícolas neste ano.

Atividade

IBGE: produção industrial cresceu em oito das quatorze regiões pesquisadas entre outubro e novembro
A produção industrial avançou em oito das quatorze regiões pesquisadas em novembro na comparação com
outubro, conforme os dados divulgados ontem pela Pesquisa Industrial Mensal Regional do IBGE, já
descontados os efeitos sazonais. No país como um todo, a produção industrial mostrou crescimento de
0,2%, sendo influenciada majoritariamente pela expansão de 5,8% da produção no Espírito Santo, e pelas
altas de 3,5% e 2,6%, da produção na Bahia e Pernambuco, respectivamente. No sentido oposto, seis
estados apresentaram queda, com destaque para o Amazonas (recuo de 3,7%) e o Rio de Janeiro (2,9%). No
acumulado entre janeiro e novembro do ano passado, a produção industrial brasileira avançou 2,3%, com
doze dos quatorze locais pesquisados registrando crescimento, sendo o Pará o destaque, com alta de 10,5%
da produção, desempenho influenciado pela produção extrativa. No mesmo sentido, destacamos a
expansão verificada nos estados do Paraná, Goiás, Mato Grosso e Santa Catarina, com altas de 4,8%, 4,6%,
4,5% e 4,5%, respectivamente. Essas regiões foram influenciadas pelo avanço da produção de bens de
capital, siderurgia, alimentos, produtos farmacêuticos e bens de consumo duráveis. A Bahia, por sua vez,
registrou a queda mais intensa do setor no acumulado de 2017, com retração de 2,6%, resultado puxado
pela fabricação de derivados de petróleo e etanol e de produtos metalúrgicos. O resultado reforça o cenário
de expansão da indústria ao longo de 2017, especialmente nas regiões Centro-Oeste e Sul.

Destaques do dia

o Safra de grãos deve sofrer retração, levando a uma pressão moderada nos preços agrícolas

o Produção industrial cresceu em oito das quatorze regiões pesquisadas entre outubro e novembro

o Standard & Poor’s anunciou novo rebaixamento da nota de crédito brasileira

o Surpresa positiva com economia fez BCE apontar possibilidade de política monetária menos acomodatícia

o Deflação dos preços ao produtor nos EUA em dezembro reforça visão de gradualismo no ajuste de juros

o Desaceleração das importações chinesas em dezembro reflete queda do volume de commodities
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Setor Externo

Standard & Poor’s anunciou novo rebaixamento da nota de crédito brasileira
A agência de classificação de risco Standard & Poor’s (S&P) anunciou ontem um rebaixamento da nota de
crédito do Brasil. A entidade alterou o rating brasileiro de BB para BB-, com perspectiva estável, colocando o
país três níveis abaixo do grau de investimento. Para tanto, a agência argumentou que apesar de diversos
avanços, o progresso na aprovação de medidas para corrigir os desequilíbrios fiscais e a trajetória de alta da
dívida tem ocorrido em ritmo menor que o esperado. Já a perspectiva estável indica que existe uma baixa
probabilidade de novas mudanças na classificação do país ao longo deste ano.

Internacional

BCE: com surpresa altista com atividade econômica, ata trouxe possibilidade de política monetária menos
acomodatícia
A ata da reunião de dezembro do Banco Central Europeu reforçou a surpresa altista com os dados correntes
e justificou a revisão das projeções por parte da autoridade monetária. Na ocasião, a expectativa de
crescimento de 2017 foi revisada de 2,2% para 2,4%, e para 2018, passou de 1,8% para 2,3%. Nesse sentido,
os dirigentes do BCE ganharam confiança quanto à sustentabilidade da retomada. Entretanto, apesar do
bom momento da atividade, os dados de inflação permaneceram contidos. Se houver uma aceleração mais
rápida da inflação nos próximos meses, o BCE poderá ajustar sua comunicação, gradualmente, para sinalizar
uma política monetária menos acomodatícia. Assim, a probabilidade de uma prorrogação do programa de
compra títulos para além de setembro deste ano parece ter diminuído.

EUA: deflação dos preços ao produtor de dezembro reforça expectativa de gradualismo no ajuste de juros
O Índice de Preços ao Produtor (PPI) de dezembro, divulgado ontem, registrou queda de 0,1% em relação ao
mês anterior, devolvendo parte da alta observada em novembro (0,4%) e ficando abaixo da expectativa do
mercado (alta de 0,2%). Esse resultado refletiu, principalmente, a redução dos preços de gasolina, que
caíram 3,9%, utilizando a mesma base de comparação. Porém o núcleo, que exclui alimentos e energia,
registrou queda de 0,1%, também abaixo da expectativa do mercado (alta de 0,2%) e do ritmo registrado
em novembro (alta de 0,3%). Na comparação interanual, o índice desacelerou para 2,6% em dezembro,
ante 3,1% no mês anterior. Apesar da surpresa baixista com a inflação ao produtor, acreditamos que o
índice deva voltar a acelerar em 2018, cenário condizente com nossa expectativa de mais quatro altas dos
juros ao longo de 2018, uma a cada trimestre.

China: desaceleração das importações em dezembro reflete queda do volume de commodities
Os dados da balança comercial de dezembro, divulgados na manhã de hoje, confirmaram a expectativa dos
analistas de mercado de uma desaceleração no ritmo de crescimento tanto das exportações como das
importações. Porém, a retração das importações foi muito mais intensa do que a esperada, registrando alta
interanual de 4,5% em dezembro, bem abaixo do esperado (15,1%) e da expansão de 17,6% verificada em
novembro. Esse menor ímpeto de crescimento das importações foi bastante espalhado dentre os principais
produtos, com destaque para a queda no volume importado de petróleo e derivados, minério de ferro e
cobre. Já as exportações também tiveram ligeira desaceleração, passando de 11,5% em novembro para
10,9% em dezembro na comparação com o mesmo período do ano passado, em linha com a estimativa do
mercado de alta de 10,8%. A queda das vendas externas foi disseminada entre os principais destinos, mas
concentrada entre os produtos de baixo valor agregado. De maneira geral, o comportamento das
importações chinesas continua refletindo o menor crescimento dos setores de infraestrutura e imobiliário.
Para os próximos meses esperamos gradual recuperação das importações e aceleração no crescimento das
exportações, em linha com a forte expansão da demanda global.
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Tendências de Mercado

Os mercados acionários encerram a semana com tendência de alta. As bolsas asiáticas fecharam o pregão
no campo positivo, com exceção de Tóquio, que recuou 0,2%. As bolsas europeias também apresentam alta,
mesma tendência sugerida pelos índices futuros para as bolsas norte-americanas. No mercado de divisas, o
dólar perde valor antes as principais moedas.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo são negociadas próximas à estabilidade, mantendo os
ganhos acumulados ao longo da semana. Hoje serão divulgados os dados sobre a perfuração de poços nos
EUA. As principais commodities agrícolas são negociadas em alta, à espera do relatório mensal da USDA
sobre oferta e demanda desses produtos. Já os preços dos metais industriais operam com tendência de alta,
refletindo o otimismo com a economia chinesa, após o resultado melhor que o esperado da balança
comercial do país.

Na agenda doméstica, o destaque será a Pesquisa Mensal de Serviços. Já na agenda internacional, serão
conhecidos os dados de inflação ao consumidor e vendas no varejo dos EUA.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: Pesquisa Mensal de Serviços (nov)

11:30 EUA Índice de preços ao consumidor (dez) 0,2% (m/m)

11:30 EUA Vendas no varejo (dez) 0,4% (m/m)
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Indicadores do Mercado

11/01/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 7,00 0,00 0,00 -6,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,21 0,00 0,00 -4,09

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 0,42

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,89 0,02 -0,10 -3,95

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 8,04 0,00 -0,25 -2,93

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.330,05 10,90 86,02 280,54

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.464,44 27,05 130,80 324,93

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 147,34 0,90 -19,76 -114,55

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,21 -0,66 -2,72 0,53

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 79.365 1,49 9,02 27,09

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 32.741 1,41 8,79 27,59

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.768 0,70 4,04 21,63

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 267,12 -0,29 2,18 9,27

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 23.710 -0,33 3,36 22,44

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.425 0,10 3,10 9,20

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,54 -0,02 0,15 0,16

Euro - US$/€ (**) 1,20 0,7 2,2 13,7

Iene - ¥/US$ (**) 111,26 -0,2 -2,0 -3,6

Libra - US$/£ (**) 1,35 0,2 1,5 10,8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,27 -0,1 1,1 -11,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,51 0,0 -1,7 -6,2

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 195,16 0,3 9,7 2,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 69,26 0,1 7,1 25,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.323 0,2 6,3 10,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 941 -0,7 -4,3 -6,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 349 -0,1 3,6 -2,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 147 0,0 0,2 -1,2
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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