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26 de março de 2018

Boletim Diário

Mercado ajustou para baixo expectativa para inflação e para cima projeção de PIB deste ano
De acordo com o Relatório Focus, divulgado há pouco pelo Banco Central, o mercado ajustou para baixo
suas expectativas de inflação para 2018 e 2019, e para cima a projeção de PIB para 2018. No caso das
expectativas para o IPCA deste ano, a mediana caiu de 3,63% para 3,57%, e recuou de 4,20% para 4,10%
para 2019. Já a mediana das expectativas para o crescimento do PIB deste ano passou de 2,83% para 2,89%,
enquanto a de 2019 manteve-se em 3,00%. Já as medianas das expectativas para a taxa Selic deste ano e do
próximo se mantiveram em 6,50% (não refletindo ainda a sinalização emitida no comunicado da última
reunião do Copom) e 8,00%, respectivamente. No que se refere ao câmbio, as expectativas ficaram estáveis
em R$/US$ 3,30 para o encerramento de 2018 e em R$/US$ 3,39 no final de 2019.

Destaques da Semana

Atenções no Brasil estarão voltadas para a ata do Copom e o Relatório de Inflação, enquanto o foco
internacional estará no PIB e na inflação dos Estados Unidos
Na agenda doméstica, a ata do Copom (amanhã) e o Relatório Trimestral de Inflação (na quinta) deverão
trazer mais detalhes a respeito do balanço de riscos no cenário do BC. As projeções reportadas no
comunicado da última reunião do Comitê devem ser mantidas (3,8% para 2018 e 4,1% para 2019), mas a ata
poderá trazer mais detalhes a respeito do balanço de riscos e da intenção de já indicar um novo corte de
0,25 p.p. para a reunião de maio. Além disso, serão divulgados a nota de crédito (nesta segunda) e os
indicadores fiscais (na quarta-feira), ambos referentes a fevereiro. As estatísticas de crédito seguirão
reforçando a recuperação gradual da atividade, enquanto os dados das contas públicas devem seguir
apresentando evolução positiva das receitas, com a influência de recursos extraordinários. Por fim, no lado
da inflação, o IGP-M de março deverá mostrar (na quarta-feira) alta de 0,70%, impulsionada pela aceleração
dos preços agropecuários, com destaque para o milho. Na agenda internacional, destaque para a divulgação
dos índices de preços nos EUA e na Alemanha, além de revisão do PIB norte-americano do quarto trimestre.
Tal revisão (divulgada na quarta-feira) deverá reforçar a boa dinâmica da atividade econômica na principal
economia global, enquanto o PCE (quinta) deverá apresentar ritmo ainda moderado de inflação em
fevereiro. Teremos ainda os discursos de diversos membros dos FEDs regionais ao longo da semana. Por fim,
o índice de preços na Alemanha deverá seguir indicando evolução contida (quinta-feira).

Destaques do dia

o Mercado ajustou para baixo expectativa para inflação e para cima projeção de PIB deste ano

o Atenções no Brasil estarão voltadas para a ata do Copom e o Relatório de Inflação, enquanto o foco
internacional estará no PIB e na inflação dos Estados Unidos

o Índice de confiança da construção avançou em março, voltando a indicar recuperação do setor, segundo
a FGV

o Criação de vagas formais em fevereiro reforçou tendência de retomada mais gradual da atividade

o Desaceleração do IPCA-15 de março reforçou cenário favorável para a inflação

o Em fevereiro, arrecadação federal continuou em trajetória de recuperação, favorecida por receitas não
recorrentes

o A despeito da surpresa negativa, transações correntes registraram saldo positivo em fevereiro, enquanto
investimento direto no país permaneceu elevado

o Pedidos de bens duráveis nos EUA registraram aumento de 3,1% no mês passado
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Atividade

FGV: índice de confiança da construção avançou em março, voltando a indicar recuperação do
setor
O Índice de Confiança da Construção (ICST), divulgado há pouco pela FGV, avançou 0,7 ponto em
março, para 82,1 pontos, devolvendo parte do recuo do mês anterior e retomando a tendência de
recuperação observada desde junho de 2017. O avanço no período foi impulsionado tanto pelo
componente que captura as expectativas empresariais do setor como pelo indicador de situação
atual. O Índice de Expectativas subiu 0,5 ponto, atingindo 93,2 pontos, enquanto o Índice de
Situação Atual cresceu 0,9 ponto, para 71,4 pontos, o maior desde julho de 2015.

Caged: criação de vagas formais em fevereiro reforçou tendência de retomada mais gradual da
atividade
Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na sexta-feira,
surpreenderam negativamente. A abertura líquida de vagas formais de trabalho foi de 61,2 mil em
fevereiro, inferior ao esperado, de alta de 105 mil, segundo mediana das projeções. Esse resultado
representa o melhor fevereiro desde 2014, interrompendo uma sequência de quedas observadas
no mês nos últimos três anos. Descontados os efeitos sazonais, segundo nossas estimativas, foram
criados 14 mil postos em fevereiro, desacelerando em relação aos 61 mil gerados no mês anterior.
O número de admitidos recuou 0,9% na margem, enquanto o volume de desligados cresceu 3,0%.
Assim, a média trimestral de geração de vagas manteve-se em torno de 45 mil postos nos últimos
meses. Ao mesmo tempo, o salário médio dos admitidos devolveu parte da queda observada em
janeiro e acelerou na margem, porém ainda se mantém em um patamar baixo. Assim, o resultado
de fevereiro reforçou a nossa visão de retomada da atividade econômica mais gradual do que o
esperado inicialmente neste primeiro trimestre.

Inflação

IBGE: desaceleração do IPCA-15 de março reforçou cenário favorável para a inflação
O IPCA-15 registrou alta de 0,10% em março, de acordo com os dados divulgados na última sexta-
feira pelo IBGE. O resultado veio praticamente em linha com a nossa projeção (0,09%) e a mediana
das expectativas do mercado (0,11%). Em relação ao nosso número, a surpresa concentrou-se nos
itens de combustíveis (veículos). O recuo em relação a fevereiro, quando o índice avançou 0,38%,
refletiu principalmente a menor inflação de educação, que desacelerou de 4,01% para 0,25%, dada
a dissipação dos efeitos de reajustes escolares. No mesmo sentido, os preços de transportes
passaram de 1,11% para 0,07% e os preços de alimentos apresentaram deflação de 0,07%, contra
uma alta de 0,13% no mês anterior. Já os preços de habitação passaram de uma deflação de 0,51%
para uma alta de 0,13%, refletindo a aceleração de energia elétrica residencial, com a dissipação
dos efeitos baixistas do acionamento da bandeira verde. Os núcleos seguiram comportados, ainda
contribuindo para o ciclo de flexibilização monetária em curso. Com isso, o IPCA-15 acumulou
elevações de 2,80% nos últimos doze meses e de 0,87% neste ano. Para o IPCA fechado do mês,
esperamos uma variação em torno de 0,13%.
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Fiscal

Receita Federal: em fevereiro, arrecadação continuou em trajetória de recuperação, favorecida
por receitas não recorrentes
A arrecadação total da Receita Federal foi de R$ 105,1 bilhões em fevereiro. Tal montante é o
maior para o mês desde 2015 e representa um crescimento real de 10,7% em relação ao mesmo
período de 2017. A arrecadação tem sido favorecida por fatores não recorrentes, como o
parcelamento de débitos tributários (Refis, que acumulou quase R$ 9 bilhões no primeiro
bimestre). Mesmo assim, sem considerarmos tais receitas não recorrentes, o resultado de fevereiro
é 7,4% maior do que o observado no mesmo mês do ano passado, em linha com a recuperação da
atividade econômica. No acumulado no primeiro bimestre, a arrecadação somou R$ 261,2 bilhões,
um avanço interanual de 10,3% em termos reais. Avaliamos que a continuidade da retomada do
crescimento deverá beneficiar a arrecadação, que será influenciada também por leilões e
concessões previstos para os próximos meses.

Setor Externo

BC: a despeito da surpresa negativa, transações correntes registraram saldo positivo em
fevereiro, enquanto investimento direto no país permaneceu elevado
O saldo em transações correntes foi positivo em US$ 283 milhões em fevereiro, de acordo com os
dados divulgados na sexta-feira pelo Banco Central. A mediana das expectativas apontava para um
superávit de aproximadamente US$ 500 milhões. Esse saldo é resultado de um superávit da
balança comercial, de US$ 4,6 bilhões (impulsionado pelo forte desempenho das exportações),
compensando os saldos negativos de serviços, de US$ 2,5 bilhões, e de renda primária, de US$ 2,0
bilhões. Na conta financeira, o fluxo de investimento direto no país (IDP) registrou ingresso de US$
4,7 bilhões, em linha com os US$ 4,5 bilhões esperados. A taxa de rolagem da dívida externa de
longo prazo ficou em 70%. Nos últimos doze meses, o déficit acumulado em conta corrente chegou
a US$ 7,8 bilhões (equivalente a 0,38% do PIB), enquanto o ingresso de IDP acumulou US$ 64,8
bilhões (3,14% do PIB), o que mostra um quadro muito favorável das contas externas.

Internacional

EUA: pedidos de bens duráveis registraram aumento de 3,1% na passagem de janeiro para
fevereiro
O indicador de novos pedidos às indústrias norte-americanas, divulgado na sexta-feira, apresentou
alta de 3,1% em fevereiro. Esse resultado ficou acima das expectativas do mercado (1,6%) e
devolveu parte da queda registrada no mês anterior (-3,5%). A recuperação nessa leitura refletiu o
crescimento dos segmentos de aviões e outras partes (+25,5%) e de bens de defesa (15,8%),
recompondo a queda do período anterior, de 27,9% e de 21,0%, respectivamente. Quando
olhamos para o núcleo do indicador, que exclui aeronaves e gastos com defesa, a expansão foi
menor, de 1,5% na mesma base de comparação, ante o recuo de 0,7% em janeiro. Assim, as
encomendas de bens duráveis sugerem aumento dos investimentos, reforçando o cenário positivo
para a atividade econômica dos Estados Unidos.
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Tendências de Mercado

Os mercados acionários apresentam alguma recuperação nesta manhã, em meio a notícias
sugerindo que EUA e China começariam a negociar de forma bilateral, mesmo que discretamente,
para moderar as disputas comerciais. Na Ásia, as bolsas de Tóquio e Hong Kong avançaram,
enquanto o índice de Shangai cedeu. As principais bolsas europeias operam em alta, mesma
direção indicada pelos futuros das bolsas norte-americanas.

No mercado de divisas, seguindo a tendência da última semana, o dólar perde valor ante as
principais moedas. Destaque para a apreciação do rand sul-africano e do dólar canadense,
enquanto o iene segue na direção contrária.

No mercado de commodities, as cotações de petróleo operam em ligeira baixa, devolvendo parte
dos ganhos de sexta-feira. As tensões no Oriente Médio, após ataque de mísseis sofrido pela
Arábia Saudita, devem afetar o fornecimento do produto. Apesar disso, a percepção de risco a
respeito de uma guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos segura os ganhos de curto prazo
da commodity. Por sua vez, as cotações das principais commodities agrícolas e metálicas sobem.

No mercado de juros doméstico, as taxas mais curtas devem reagir às projeções contidas no
relatório Focus, divulgado há pouco pelo BC, enquanto as taxas mais longas devem seguir a
tendência internacional.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

10:30 Brasil BCB: Nota à imprensa - Política monetária e operações de crédito (fev)

15:00 Brasil MDIC: Balança comercial (semanal)

- Brasil CNI: Sondagem da Indústria da Construção (fev)

- Brasil Tesouro: Relatório mensal da dívida pública federal (fev)
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Indicadores do Mercado

23/03/18
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) (*) 6,34 -0,01 -0,33 -3,44

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,24 0,00 -0,33 -3,32

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7,14 0,00 -0,47 -2,64

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,36 -0,03 -0,29 -0,88

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,10 0,02 -0,04 -0,15

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 166,73 5,76 9,28 -71,61

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,31 -0,09 2,27 5,49

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 84.377 -0,46 -3,34 32,81

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 34.810 -0,46 -3,12 32,71

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.588 -2,10 -5,79 10,33

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 246,85 -0,86 -3,80 -2,26

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.618 -4,51 -5,82 8,03

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.153 -3,39 -4,14 -2,95

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,81 -0,01 -0,05 0,39

Euro - US$/€ (**) 1,24 0,4 0,5 14,6

Iene - ¥/US$ (**) 104,74 -0,5 -2,0 -5,6

Libra - US$/£ (**) 1,41 0,3 1,2 12,9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,52 -0,6 -0,2 -2,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,32 -0,3 -0,3 -8,3

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 196,26 1,0 0,3 12,6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 70,45 2,2 4,7 39,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.350 1,7 1,6 8,2

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.028 -0,1 -0,8 3,8

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 377 0,3 3,0 5,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 144 0,2 -1,5 3,0

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

Equipe Técnica 
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