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Após duas altas consecutivas, confiança da indústria recuou em abril
O índice de Confiança da Indústria (ICI) recuou 0,7 ponto entre março e abril, alcançando 101,0 pontos na
leitura prévia divulgada há pouco pela FGV. Essa queda – a primeira desde junho passado – veio após duas
altas consecutivas, de 1,0% em fevereiro e de 1,3% em março. O resultado negativo foi explicado pela
queda de 1,6 ponto do componente de expectativas (segunda queda seguida), que recuou para 101,2
pontos, enquanto o índice de situação atual subiu 0,1 ponto, para 100,7 pontos (segundo avanço
consecutivo). O nível de utilização da capacidade instalada, por sua vez, ficou estável em 76,1% na série
dessazonalizada. Apesar desse recuo da confiança na margem, a tendência do indicador ainda é de alta,
compatível com um quadro de recuperação gradual da indústria.

Atividade

Abear: demanda por transporte aéreo doméstico apresentou crescimento em março
A demanda por transporte aéreo doméstico apresentou alta de 1,4% em março ante o mês anterior,
segundo dados divulgados ontem pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) e
dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Esse valor apresenta uma ligeira desaceleração em relação à
expansão registrada em fevereiro (1,5%). Na comparação interanual, a demanda doméstica avançou 2,1%,
desacelerando em relação à taxa média de 5,8% dos últimos seis meses. A oferta doméstica, por sua vez,
cresceu 0,2% na margem, avançando 0,7% na comparação com o mesmo mês de 2017. Em relação aos voos
internacionais, a demanda e a oferta registraram aumento em relação a fevereiro, de 0,9% e 0,4%, nessa
ordem. Por fim, na comparação interanual, a oferta internacional apresentou expansão de 18,3% e a
demanda cresceu 15,6%. Esperamos que as demandas por voos domésticos e internacionais cresçam neste
ano, acompanhando a gradual retomada da atividade econômica.

Setor Externo

BC: fluxo cambial registrou superávit de US$ 3,0 bilhões na segunda semana de abril
O fluxo cambial registrou saldo positivo de US$ 3,0 bilhões na semana compreendida entre os dias 9 e 13
deste mês, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco Central. As contas comercial e financeira
caminharam no mesmo sentido, colaborando para o saldo superavitário da semana, ao registrarem entradas
líquidas de US$ 1,4 bilhão e de US$ 1,6 bilhão, nessa ordem. O superávit da conta comercial foi resultado de
câmbio contratado para exportações de US$ 4,7 bilhões, superiores aos US$ 3,2 bilhões contratados para
importações. Já o saldo positivo da conta financeira foi reflexo das compras de US$ 10,6 bilhões, acima das
vendas de US$ 9,0 bilhões. Com esse resultado, o fluxo cambial acumula superávits de US$ 5,7 bilhões em
abril e de US$ 8,4 bilhões no ano.
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Internacional

EUA: Livro Bege apontou um cenário de crescimento moderado e elevação gradual de preços nos EUA,
mas com maior preocupação em relação à guerra comercial
O Livro Bege, divulgado ontem pelo Fed, apontou um quadro de expansão “modesta a moderada” do
crescimento dos EUA. A publicação apresenta um sumário qualitativo organizado por cada um dos doze
distritos regionais da instituição a partir da coleta de percepções do setor privado. As informações mais
recentes, compiladas em março e no começo de abril, revelaram um cenário positivo – muito alinhado com
o reportado na edição do mês passado –, caracterizado pela continuidade da expansão do emprego, mas
com o mercado de trabalho apertado, o que se traduz em pressões salariais e aumento gradual de preços. A
grande novidade do relatório ficou por conta das preocupações empresariais com os impactos das tarifas
comerciais impostas recentemente pelo governo norte-americano. Nesse sentido, houve o apontamento
generalizado de elevação dos preços de aço, um dos itens mais afetados por conta das restrições comerciais
de março. Em alguns casos, empresas reportaram a possibilidade de impactos negativos das tarifas em
termos de projetos de construção. Apesar dos riscos recentes da guerra comercial, continuamos
acreditando em um cenário de mercado de trabalho aquecido, mas com aceleração moderada da inflação, o
que justificará o avanço no ciclo de normalização da política monetária dos EUA, com mais três altas de juros
neste ano.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários mantêm a tendência positiva verificada durante a semana, ainda favorecidos pela
melhora nas condições geopolíticas e comerciais globais. Na Ásia, as bolsas encerraram o pregão em alta,
beneficiadas pelo bom desempenho das empresas do setor de energia, dado o avanço recente dos preços
do petróleo. Os mercados acionários europeus operam com ligeiros ganhos, enquanto os índices futuros das
bolsas norte-americanas recuam.

No mercado de divisas, o dólar segue praticamente estável ante a maioria das moedas. Exceção se faz ao
won sul-coreano, que apresenta forte apreciação com o avanço na agenda de negociações entre o
presidente da Coreia do Sul e o líder norte-coreano, o que poderia levar a um acordo de paz na Península
Coreana.

O mercado de commodities segue com ganhos significativos, impulsionados pelo petróleo e pelas principais
metálicas. Os preços do petróleo avançam nesta manhã reagindo ao recuo dos estoques norte-americanos
na última semana e a expectativas de uma extensão dos acordos de redução de oferta da Opep. Os
principais metais industriais são negociados em alta, com destaque para o alumínio e o cobre, enquanto os
produtos agrícolas apresentam movimentos distintos.

No mercado de juros doméstico, as taxas devem reagir aos resultados prévios da Sondagem da Indústria,
divulgados há pouco pela FGV, e também devem seguir a tendência internacional.

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

- Brasil CNI: Índice de Confiança do Empresário Industrial - ICEI (abr)

Agenda do dia
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Indicadores do Mercado

18/04/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,50 0,00 -0,25 -4,75

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 6,33 -0,01 -0,25 -3,03

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,22 -0,01 -0,26 -3,13

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,90 -0,02 -0,46 -2,73

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 0,00 -4,45 -4,52 -5,17

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 0,00 -5,21 -5,05 -5,22

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 166,34 -2,02 20,37 -59,07

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,38 -0,80 3,07 8,79

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 85.776 2,01 1,05 33,69

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 35.319 1,97 0,88 33,20

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.709 0,08 -1,58 15,65

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 257,32 0,23 1,03 2,22

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.158 1,42 2,22 20,30

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.091 0,80 -5,46 -3,29

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,87 0,04 0,03 0,70

Euro - US$/€ (**) 1,24 0,0 0,7 15,3

Iene - ¥/US$ (**) 107,23 0,2 1,2 -1,1

Libra - US$/£ (**) 1,42 -0,6 1,9 10,6

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,09 0,2 -3,2 -2,7

Yuan - RMB/US$ (**) 6,27 -0,2 -1,0 -8,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 202,97 3,6 8,5 16,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 73,48 2,7 11,0 33,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.351 0,3 3,0 4,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.042 -0,4 -0,7 10,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 383 0,7 0,1 5,9

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 143 -0,2 -0,9 3,8

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

Equipe Técnica 
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