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Ata do FOMC trouxe um tom mais otimista com o crescimento norte-americano e, ao mesmo tempo, um
discurso mais ameno em relação à convergência da inflação
A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária dos EUA (FOMC, na sigla em inglês), divulgada
ontem, voltou a apresentar uma visão mais otimista com o crescimento econômico do país, especialmente
por conta dos estímulos fiscais aprovados. Ao mesmo tempo, adotou um tom mais tranquilo sobre a
velocidade de convergência da inflação, reiterando a expectativa do Comitê de convergência para a meta
nos próximos anos. No documento, a autoridade monetária atribuiu um caráter transitório da desaceleração
da atividade no primeiro trimestre de 2018, ressaltando que a economia deve continuar crescendo acima do
potencial nos próximos trimestres. Em relação à expectativa para a inflação, o colegiado reforçou um
cenário de gradual convergência, diferentemente do que foi apontado na ata anterior, quando o FED
observava um aumento dessa velocidade de convergência dos preços. Por fim, o Comitê ressaltou que os
sinais de aceleração nos salários ainda são incipientes, mesmo com o desemprego bem abaixo do patamar
neutro. Também foi divulgado, ontem, o índice de inflação ao consumidor (CPI), que registrou um recuo na
margem, passando de +0,2% em fevereiro, para -0,1% em março, ligeiramente inferior ao esperado pelo
mercado (estabilidade). Essa deflação no mês refletiu a queda no custo da gasolina, que impactou de
maneira negativa o índice de preços do setor de energia, passando de uma alta de 0,1% em fevereiro, para
uma retração de 2,8% no mês passado. Dessa forma, o núcleo (que exclui alimentos e energia) manteve o
mesmo ritmo de crescimento do mês anterior (0,18%). Na comparação interanual, o CPI apresentou a maior
aceleração do ano, atingindo 2,4% no índice cheio e 2,1% no núcleo, principalmente refletindo o efeito
base, uma vez que em março de 2017 houve deflação. Diante desse cenário, em nossa interpretação o
banco central norte-americano deve manter a estratégia bastante gradual de normalização dos juros,
realizando mais três altas ao longo deste ano (uma por trimestre), levando a taxa básica do atual intervalo
de 1,50% a 1,75% para o intervalo de 2,25% e 2,50%.

Atividade

IBGE: produção industrial cresceu em sete das quatorze regiões pesquisadas entre janeiro e fevereiro
A produção industrial avançou em sete das quatorze regiões pesquisadas em fevereiro, na comparação com
janeiro, conforme dados divulgados ontem pela Pesquisa Industrial Mensal Regional do IBGE, já
descontados os efeitos sazonais. No país como um todo, como divulgado anteriormente, a produção
industrial mostrou ligeiro crescimento de 0,2%, sendo influenciado majoritariamente pela expansão de 3,3%
da produção do Paraná e de 2,6% do Nordeste. No sentido oposto, sete estados apresentaram queda, com
destaque para o Pará (recuo de 10,9%) e Amazonas (-5,9%). Na comparação interanual, a produção
industrial avançou em nove regiões, com destaque para as taxas do Amazonas, Santa Catarina e São Paulo,
de 16,1%, 6,2% e 4,9%, nessa ordem. Por outro lado, houve retrações de 6,3% em Minas gerais e de 6,2%
no Espírito Santo. Esse resultado indica que a indústria segue uma tendência de crescimento gradual.

Destaques do dia

o Ata do FOMC trouxe um tom mais otimista com o crescimento e mais ameno em relação à convergência
da inflação

o Produção industrial cresceu em sete das quatorze regiões pesquisadas entre janeiro e fevereiro

o Fluxo cambial apresentou superávit de US$ 2,7 bilhões na primeira semana de abril

o Produção industrial da Área do Euro frustrou as expectativas em fevereiro, mas cenário de crescimento
robusto para o ano é mantido
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Setor Externo

BC: fluxo cambial apresentou superávit de US$ 2,7 bilhões na primeira semana de abril
O fluxo cambial registrou saldo positivo de US$ 2,7 bilhões na semana compreendida entre os dias 2 e 6
deste mês, de acordo com dados divulgados ontem pelo Banco Central. As contas comercial e financeira
caminharam no mesmo sentido, colaborando para o saldo positivo da semana, ao registrarem entrada
líquida de US$ 1,5 bilhão e US$ 1,2 bilhão, nessa ordem. O superávit da conta comercial foi resultado de
câmbio contratado para exportações de US$ 4,4 bilhões, superiores aos US$ 2,9 bilhões contratados para
importações. Já o saldo positivo da conta financeira foi reflexo das compras de US$ 10,9 bilhões, acima das
vendas de US$ 9,7 bilhões. Com esse resultado, o fluxo cambial acumula superávit de US$ 5,4 bilhões no
ano.

Internacional

Área do Euro: produção industrial em fevereiro frustrou as expectativas, mas cenário de crescimento
robusto para o ano é mantido
A produção industrial da Área do Euro caiu 0,8% na passagem de janeiro para fevereiro, segundo a série
com ajuste sazonal divulgada hoje pelo Eurostat. O resultado, que frustrou as expectativas do mercado
(0,1%), teve como destaque os recuos nas produções de bens de capital e de consumo duráveis, de 3,6% e
2,1%, nessa ordem. Por outro lado, o setor de energia contribuiu positivamente para o indicador, com
crescimento de 6,8% no período, recuperando-se da queda do mês anterior. Na comparação interanual, a
produção industrial avançou 2,9%, ante expectativa de 3,5%. Desta forma, esses resultados reforçam um
cenário de crescimento mais moderado do bloco no primeiro trimestre, mas ainda compatível com uma
expansão de 2,2% neste ano.

Tendências de Mercado

O aumento da percepção de risco geopolítico em torno das tensões no Oriente Médio pressiona os
mercados nesta manhã, após as ameaças do presidente Donald Trump de intervir com mísseis na Síria. Na
Ásia, as principais bolsas fecharam o pregão no campo negativo, com destaque para o recuo de 1,0% do
índice de Shanghai. As bolsas europeias avançam, enquanto os índices futuros das bolsas norte-americanas
apresentam ligeiros ganhos.

No mercado de divisas, o dólar ganha valor ante as principais moedas dos países desenvolvidos e
emergentes, após a divulgação da ata do FOMC, que trouxe um tom mais otimista com a atividade
econômica dos Estados Unidos. Exceção é feita ao rublo russo, que devolve parte da forte depreciação
recente ante a moeda norte-americana.

Os preços do petróleo seguem pressionados pelas tensões no Oriente Médio e seus potenciais impactos
sobre a oferta do produto no curto prazo. Com isso, as cotações avançam nesta manhã, a despeito da
surpresa altista com os dados de estoques dos Estados Unidos, divulgados ontem. Os principais metais
industriais são negociados em alta, enquanto as cotações das commodities agrícolas recuam, com exceção
da soja.

No mercado de juros doméstico, as taxas mais curtas devem ser impactadas pelo resultado das vendas no
varejo, que será divulgado nesta manhã pelo IBGE, enquanto as taxas longas devem refletir o cenário
internacional.

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: Pesquisa Mensal de Comércio (fev) 0,4% (m/m)

09:30 EUA EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal)

15:00 México Banco Central anunciará decisão de política monetária

20:00 Peru Banco Central anunciará decisão de política monetária

- China Balança comercial (mar) US$ 24,9 bilhões

Agenda do dia
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Indicadores do Mercado

11/04/18
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) (*) 6,37 -0,01 -0,17 -3,05

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,26 -0,02 -0,19 -3,12

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7,06 -0,03 -0,23 -2,56

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,42 -0,03 -0,16 -0,79

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,23 -0,04 0,13 -0,05

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 169,00 -0,77 16,98 -52,01

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,37 -1,06 3,67 7,56

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 85.246 0,87 -1,30 32,45

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 35.070 0,79 -1,41 32,00

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.642 -0,55 -5,18 12,25

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 253,78 -0,61 -0,35 -0,56

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.687 -0,49 1,01 15,68

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.208 0,56 -3,00 -2,46

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,78 -0,02 -0,11 0,48

Euro - US$/€ (**) 1,24 0,1 0,5 16,6

Iene - ¥/US$ (**) 106,79 -0,4 0,0 -2,6

Libra - US$/£ (**) 1,42 0,0 2,4 13,5

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,23 -0,2 -2,1 -2,9

Yuan - RMB/US$ (**) 6,27 -0,2 -1,0 -9,1

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 198,83 1,7 3,7 10,8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 72,06 1,4 10,0 28,2

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.357 1,1 2,5 6,7

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.048 -0,2 1,8 11,6

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 387 -0,6 1,0 5,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 143 0,0 -1,2 5,3

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

Equipe Técnica 
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