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Avanço da confiança do consumidor da FGV em março reverteu a correção baixista observada na leitura
anterior
Em linha com a Sondagem da Indústria, os dados da Sondagem do Consumidor, divulgados há pouco pela
FGV, também indicaram um aumento da confiança em março. O índice de confiança do consumidor (ICC)
subiu 4,6 pontos, atingindo 92,0 pontos na série com ajuste sazonal e mais do que revertendo o recuo
observado na leitura anterior. O movimento refletiu principalmente a elevação de 5,0 pontos do índice de
expectativas, que chegou a 101,5 pontos, enquanto o componente de situação atual avançou 3,4 pontos
para 78,6 pontos. Esse resultado agregado, a despeito de ainda apontar para um nível abaixo do neutro (100
pontos), corrobora o cenário de recuperação da atividade nos próximos meses, com impactos positivos
sobre as vendas do varejo.

Atividade

CNI: sondagem indicou que a recuperação da atividade industrial segue em curso
A Sondagem da Indústria, divulgada ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), apontou um
quadro estável para o setor manufatureiro no mês passado. O índice de evolução do número de
empregados apresentou estabilidade entre janeiro e fevereiro. Apesar desse resultado, o índice de
expectativa do número de empregados para os próximos meses manteve-se acima do nível neutro (50
pontos) pelo terceiro mês consecutivo, ao atingir 51,4 pontos, sugerindo uma expansão da ocupação nos
próximos meses. O indicador de produção industrial continuou em queda, passando de 48,4 pontos em
janeiro para 46,5 pontos em fevereiro. Ainda assim, o nível alcançado é 2,1 pontos maior do que o
registrado em fevereiro de 2017. A utilização da capacidade instalada, por sua vez, foi de 64% em fevereiro,
registrando queda de 1 p.p. em relação ao mês anterior e permanecendo 4 p.p. abaixo da média para o
mês. Os estoques apresentaram ligeira expansão de 0,5 ponto. De fato, os índices de evolução do nível de
estoques e do nível de estoques efetivo-planejado atingiram 49,7 pontos, próximos à linha divisória de 50
pontos. Para março, os indicadores de expectativas mostraram melhora do otimismo pelo terceiro mês
consecutivo, o que reforça nosso cenário de retomada da atividade industrial, ainda que de forma gradual,
para o ano de 2018.

CNC: intenção de consumo das famílias cresceu 1,1% em março
A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) aumentou em 1,1% na passagem de fevereiro para março e 12,6%
em relação a março de 2017, de acordo com os dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC). O índice alcançou o nível de 88 pontos (maior patamar desde 2015), porém ainda
abaixo do patamar de indiferença (100 pontos). Todos os componentes do indicador exibiram melhora, com
destaque para o crescimento interanual da intenção de compras de bens duráveis (27,3%), nível de
consumo atual (23,6%) e perspectiva de consumo (23,3%). Apenas os indicadores ligados a emprego ficaram
acima do nível neutro, com o componente Emprego Atual e o que mede as perspectivas do mercado de
trabalho atingindo 113,5 e 105,6 pontos, respectivamente.

Destaques do dia

o Avanço da confiança do consumidor da FGV reverteu a correção baixista observada na leitura anterior

o Sondagem da CNI apontou que a recuperação da atividade industrial segue em curso

o Intenção de consumo das famílias cresceu 1,1% em março, segundo a CNC

o Produção de alumínio avançou em fevereiro, reforçando percepção de recuperação da produção
industrial no mês

o Índice PMI dos Estados Unidos indicou que o mercado de trabalho permanece aquecido

o Banco da Inglaterra manteve as condições monetárias inalteradas e aumentou o tom no discurso em
relação à inflação
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ABAL: produção de alumínio avançou em fevereiro, reforçando percepção de recuperação da produção
industrial
A produção de alumínio primário atingiu 60,5 mil toneladas em fevereiro, de acordo com a Associação
Brasileira do Alumínio (Abal). Esse resultado constitui a primeira alta após dois meses consecutivos de
quedas, crescendo 0,4% em relação ao mês anterior, na série livre de efeitos sazonais. No acumulado dos
últimos doze meses houve ligeiro avanço, também de 0,4%, sendo que na comparação interanual a
produção de alumínio primário retraiu 1,6%. A retomada mensal da produção de alumínio corrobora nossa
expectativa de avanço da produção industrial em fevereiro.

Internacional

EUA: índice PMI indicou que o mercado de trabalho permanece aquecido
O índice PMI composto dos Estados Unidos recuou pelo segundo mês consecutivo, com queda de 1,5 ponto
na passagem de fevereiro para março, segundo leitura preliminar divulgada ontem pela Markit. Essa queda
na margem foi explicada pelo indicador de serviços, que recuou 1,8 ponto no período, surpreendendo
negativamente as projeções do mercado, cuja mediana indicava estabilidade. O componente da indústria,
por outro lado, apresentou ligeira alta, de 0,4 ponto. Nessa divulgação, destacou-se o resultado mais forte
dos dados de emprego. No caso do emprego industrial, o aumento foi de 0,6 ponto, enquanto o indicador
de emprego do setor de serviços avançou de 0,8 ponto, atingindo o nível máximo em dois anos. Dessa
forma, o conjunto de dados mais fracos de atividade no início do ano sugere um menor ritmo de
crescimento do PIB neste primeiro trimestre, comparativamente ao que era esperado inicialmente,
enquanto o mercado de trabalho permanece aquecido e próximo do pleno emprego.

Reino Unido: BoE manteve as condições monetárias inalteradas e aumentou o tom no discurso em
relação à inflação
Como esperado, o Banco Central da Inglaterra (Bank of England, BoE) não alterou seu programa de compras
de títulos na reunião de política monetária realizada ontem. Ademais, a instituição manteve a taxa básica de
juros em 0,5% ao ano. Neste mês, porém, a decisão não foi unânime: dois membros votaram por uma
elevação de 0,25% e os demais sete membros votaram pela manutenção da taxa em 0,5% ao ano. No
comunicado divulgado logo após a decisão, o BoE ressaltou que, apesar da recente desaceleração, a inflação
continua acima do centro do centro da meta (de 2,0%) e que o ritmo atual de expansão da atividade
econômica no país já é superior à sua estimativa de crescimento potencial, o que deve vir a pressionar ainda
mais os preços ao longo dos próximos meses. A autoridade monetária voltou a dar importância para a
elevada incerteza resultante dos termos da negociação do Brexit, o que justifica o seu posicionamento mais
cauteloso. Diante desse cenário e das recentes sinalizações de que as negociações de saída da União
Europeia estão avançando em direção de uma transição gradual, ganha força nossa expectativa de elevação
da taxa de juros no final do segundo trimestre de 2018.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam majoritariamente no campo negativo nesta manhã, com a piora do cenário
de risco internacional em meio às disputas comerciais entre os Estados Unidos e a China. Na tarde de
ontem, a decisão do governo Trump de sobretaxar os produtos chineses levou a fortes quedas nos
mercados asiáticos, com destaque para o recuo de 4,5% do índice de Tóquio. As principais bolsas europeias
operam no campo negativo, mesma direção indicada pelos futuros das bolsas norte-americanas.

No mercado de divisas, esse cenário de maior aversão ao risco refletiu-se na depreciação de algumas
moedas de países emergentes e na apreciação do iene e do franco suíço.

No mercado de commodities, tais incertezas levaram à elevação do preço do ouro e recuo das cotações dos
metais industriais e dos futuros do minério de ferro. As cotações de petróleo são negociadas com ligeiros
ganhos, à espera dos dados semanais sobre a perfuração de novos poços nos EUA, enquanto as principais
agrícolas recuam.
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No mercado de juros doméstico, as taxas mais curtas devem reagir ao resultado do IPCA-15, para o qual
esperamos alta de 0,09%, refletindo ainda a deflação de alimentos e núcleos em patamar baixo. As taxas
mais longas, por sua vez, devem seguir o cenário internacional de elevada incerteza.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado
Previsão DEPEC

09:00 Brasil IBGE: IPCA-15 (mar) 0,09% (m/m)

10:30 Brasil BCB: Conta Corrente (fev) US$ 1,3 bi

10:30 Brasil BCB: Investimento Direto no País (fev) US$ 4,5 bi

09:30 EUA Encomendas de bens duráveis (fev) - preliminar 1,6% (m/m)
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Indicadores do Mercado

22/03/18
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) (*) 6,35 -0,23 -0,35 -3,41

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,24 -0,22 -0,35 -3,29

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7,14 -0,25 -0,49 -2,62

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,39 -0,16 -0,30 -0,83

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,08 -0,02 -0,10 -0,11

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 160,97 -0,32 3,24 -76,99

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,32 1,28 1,97 7,42

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 84.768 -0,25 -2,21 33,45

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 34.970 -0,20 -1,99 33,43

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.644 -2,52 -2,23 12,57

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 248,98 -1,53 -2,72 -0,56

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.592 0,99 -0,66 13,40

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.263 -0,53 -0,16 0,56

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,82 -0,06 -0,10 0,42

Euro - US$/€ (**) 1,23 -0,3 -0,2 13,9

Iene - ¥/US$ (**) 105,28 -0,7 -1,4 -5,3

Libra - US$/£ (**) 1,41 -0,3 1,0 12,9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,64 1,1 0,1 -2,0

Yuan - RMB/US$ (**) 6,34 0,2 -0,2 -7,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 195,23 -0,8 0,0 11,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 68,91 -0,8 3,8 36,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.327 0,4 -0,2 6,2

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.030 0,0 -0,2 3,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 376 0,3 2,5 4,8

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 144 -0,2 -1,7 2,1

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

Equipe Técnica 
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