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27 de março de 2018

Boletim Diário

Ata do Copom reforça plano de voo indicado após a reunião na semana passada
A ata da reunião de março do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) reforçou a
mensagem contida no comunicado divulgado após a reunião na semana passada. Assim, seguiu indicando
um corte um adicional de 0,25 p.p. na reunião maio e também sugeriu interrupção do ciclo de
afrouxamento monetário no encontro subsequente, uma vez mantidos o cenário base e o balanço de riscos.
Segundo a ata, a alteração da estratégia visou assegurar que a inflação convirja para a meta numa
velocidade adequada, e sua reavaliação estará associada à evolução das projeções para 2018 e,
crescentemente, para 2019. Ainda assim, o Banco Central explicitou que “talvez seja necessário algum
tempo para avaliar a evolução da economia e sua reação aos estímulos monetários”. No que tange ao
cenário global, o documento destacou que o crescimento econômico tem sido positivo para as economias
emergentes e contribuído, até o momento, para manter o apetite ao risco em relação a esse grupo de
países. Em relação ao ambiente doméstico, a ata apontou que a recuperação da economia tem ocorrido de
forma consistente, ainda que um dos membros tenha observado algum arrefecimento na margem. Por sua
vez, o cenário de inflação evoluiu de forma mais benigna do que a esperada nesse começo de ano, sendo
este último, em nossa avaliação, o principal motivador para a calibragem adicional na taxa de juros. Como
acreditamos que o cenário base e o balanço de riscos não será alterado de forma relevante nos próximos
meses, após o corte esperado para maio, a Selic deve seguir em 6,25% até o final de 2018.

Atividade

FGV: indicadores de confiança da indústria e do comércio subiram em março
Segundo divulgado há pouco pela FGV, os índices de confiança da indústria (ICI) e do comércio (ICOM)
avançaram entre fevereiro e março. No primeiro caso, o indicador subiu 1,3 ponto, para 101,7 pontos,
seguindo acima do nível neutro (100 pontos). A elevação foi puxada tanto pelo componente de situação
atual, que subiu 1,2 ponto, quanto pelo indicador de confiança, que avançou 1,4 ponto. Cabe destacar
também que o nível de utilização da capacidade instalada oscilou de 75,6% para 76,1%, considerando a
série com ajuste sazonal. O ICOM, por sua vez, mostrou alta de 1,3 ponto no período, chegando a 96,8
pontos. Novamente, os dois componentes impulsionaram esse movimento altista. Com isso, ambos os
indicadores seguiram reforçando o quadro de recuperação gradual da economia brasileira, o que também
pode ser visto em outros indicadores de confiança.

Destaques do dia

o Ata do Copom reforça plano de voo indicado após a reunião na semana passada

o Indicadores de confiança da indústria e do comércio da FGV subiram em março

o Confiança do empresário da indústria da construção seguiu em alta em março, segundo CNI

o Queda nas vendas de papelão em fevereiro não altera percepção de alta da produção industrial no
período

o Estoque de crédito recuou 0,2% em fevereiro, mas mantemos cenário de recuperação nos próximos
meses

o Balança comercial registrou superávit de US$ 1,5 bilhão na quarta semana do mês
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CNI: confiança do empresário da indústria da construção seguiu em alta em março
O indicador de nível de atividade da indústria da construção recuou 0,4 ponto na passagem de
janeiro para fevereiro, atingindo 46,2 pontos, segundo a Sondagem da Indústria da Construção,
divulgada ontem pela CNI. Trata-se de um patamar inferior ao neutro (50,0 pontos), mas melhor do
que o observado no mesmo mês do ano anterior (40,3 pontos), tendência observada nas últimas
leituras, sugerindo recuperação. Já os indicadores de confiança e de expectativas, referentes a
março, mantém-se em patamar expansionista. O Índice de Confiança do Empresário da Construção
(ICEI-Construção) alcançou 57,0 pontos neste mês, ante os 56,3 de fevereiro. Essa alta foi
influenciada tanto pelo componente de condições atuais – que pela primeira vez desde fevereiro
de 2013 ultrapassou o patamar neutro – como pelo de expectativas. As expectativas para o nível de
atividade, novos empreendimentos e serviços, compra de insumos e número de empregados
subiram na leitura atual, atingindo 56,5, 55,4, 55,3 e 54 pontos, nessa ordem. Esses resultados
estão alinhados com a outras sondagens, como a da FGV, divulgada ontem, e reforçam a trajetória
de recuperação do setor.

ABPO: queda nas vendas de papelão em fevereiro não altera percepção de alta da produção
industrial no período
As vendas de papelão ondulado somaram 269.290 toneladas em fevereiro, de acordo com os
dados finais divulgados ontem pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO). O resultado
veio em linha com a prévia divulgada anteriormente e equivale uma queda de 0,6% na passagem
de janeiro para fevereiro, na série livre de efeitos sazonais, segundo nossas estimativas. Esse recuo
reverte parte das três altas anteriores (0,2%, 1,5%, e 0,1%), devendo ser lido como acomodação e
não reversão da retomada do setor. Na comparação interanual, as vendas de papelão ondulado
seguiram fortes, crescendo 3,9%, contribuindo para um crescimento de 5,0% no acumulado dos
últimos doze meses. A despeito do desempenho do setor na margem, esperamos uma ligeira alta
da produção industrial de fevereiro, considerando-se o conjunto de indicadores coincidentes
divulgados até o momento.

Crédito

BC: estoque de crédito recuou 0,2% em fevereiro, mas mantemos cenário de recuperação nos
próximos meses
O estoque total de crédito no Sistema Financeiro Nacional (SFN) atingiu o patamar de R$ 3,061
trilhões em fevereiro, de acordo com dados divulgados ontem pelo Banco Central. Esse resultado,
0,2% inferior ao observado em janeiro (sem ajuste sazonal), foi influenciado pelas reduções de
0,4% nas carteiras de pessoal jurídica (PJ), principalmente em função de recursos direcionados, e
de 0,1% na de pessoa física (PF). Ao descontarmos os efeitos sazonais, segundo nossas estimativas,
a carteira total ficou estável entre janeiro e fevereiro. Na comparação com o mesmo mês de 2017,
houve recuo de 0,3%. No que tange às concessões, destaque para PJ, que avançou 3,0% no mês
(também sem ajuste sazonal), taxa favorecida pelas linhas ligadas ao comércio exterior. Com o
resultado reportado, a relação crédito/PIB chegou a 46,4%, menor patamar desde março de 2012.
A taxa de inadimplência de PF para recursos livres recuou 0,8 p.p. em relação a fevereiro de 2017,
enquanto a taxa de PJ para recursos livres retraiu 0,4 p.p. no mesmo período. A despeito da queda
no estoque de crédito no mês passado, continuamos acreditamos que os efeitos defasados da
política monetária e a retomada da atividade levarão a um melhor desempenho ao longo do ano.
Projetamos elevação de 5% no estoque total de crédito em 2018.
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Setor Externo

MDIC: balança comercial registrou superávit de US$ 1,5 bilhão na quarta semana do mês
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 1,5 bilhão na quarta semana de março,
de acordo com dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
Em termos anualizados e levando em consideração os ajustes sazonais, o resultado é equivalente a
um superávit de US$ 70,5 bilhões. Entre os dias 19 e 23, as exportações somaram US$ 4,6 bilhões,
superando as importações, que ficaram em US$ 3,1 bilhões. Na comparação com as médias diárias
do mesmo período do ano passado, houve crescimento de 9,8% dos embarques e de 16,5% das
compras externas. O avanço das exportações foi explicado pelo aumento das vendas de duas
categorias de produto: semimanufaturados (15,8%) e produtos básicos (10,0%). Já o desempenho
dos manufaturados (alta de 7,2%) ficou abaixo da média, impedindo uma expansão ainda maior
dos embarques totais. Em relação às importações, cresceram os gastos principalmente com
combustíveis e lubrificantes e com veículos automóveis e partes, em 34,4% e 34,2%,
respectivamente. Na margem, excluindo a conta de petróleo e plataformas, os embarques
registraram alta de 4%, enquanto as compras externas permaneceram estáveis. Assim, a balança
comercial acumulou superávits de US$ 5,1 bilhões no mês e de US$ 12,8 bilhões no ano.

Tendências de Mercado

A possibilidade de negociação entre Estados Unidos e China melhorou o cenário de risco
internacional em relação às disputas comerciais. Com isso, os mercados acionários operam
majoritariamente no campo positivo nesta manhã, devolvendo em parte os movimentos negativos
observados ao longo da última semana. Na Ásia, as principais bolsas encerraram o pregão em alta,
enquanto as europeias e os índices futuros das bolsas norte-americanas operam no campo
positivo.

No mercado de divisas, revertendo a tendência dos dias anteriores, o dólar ganha valor ante as
principais moedas. Destaque para a depreciação da libra esterlina, enquanto o peso mexicano e o
real permanecem estáveis.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo estão em ligeira alta, em resposta ao cenário
mais ameno das tensões comerciais. Por sua vez, os preços das principais commodities agrícolas e
metálicas operam sem tendência única.

No mercado doméstico de juros, as taxas mais curtas devem reagir às sinalizações contidas na ata
do Copom, divulgada há pouco pelo BC, enquanto as taxas mais longas devem seguir a tendência
internacional.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

- Brasil Tesouro: Resultado primário do governo central (fev)

11:00 EUA Confiança do consumidor - Conference Board (mar) 131 

- Argentina Banco Central anunciará decisão de política monetária 27,25% 27,25%
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Indicadores do Mercado

26/03/18
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) (*) 6,30 -0,04 -0,40 -3,39

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,22 -0,03 -0,38 -3,24

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7,04 -0,10 -0,56 -2,63

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,30 -0,06 -0,32 -0,89

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,10 0,00 0,01 -0,11

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 172,16 5,43 17,55 -69,55

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,31 0,05 2,74 6,60

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 85.088 0,84 -2,93 33,25

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 35.088 0,80 -2,68 33,15

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.659 2,72 -4,35 13,42

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 245,24 -0,65 -4,85 -2,76

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.766 0,72 -6,26 7,81

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.134 -0,60 -5,88 -4,15

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,85 0,04 -0,01 0,44

Euro - US$/€ (**) 1,24 0,7 1,0 15,2

Iene - ¥/US$ (**) 105,41 0,6 -1,4 -5,3

Libra - US$/£ (**) 1,42 0,7 1,9 14,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,34 -1,0 -1,8 -2,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,29 -0,4 -0,4 -8,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 195,77 -0,5 -1,0 12,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 70,12 -0,5 3,9 38,0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.355 0,4 1,8 8,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.026 -0,3 -0,8 5,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 374 -0,9 1,5 5,0

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 144 -0,2 -1,8 2,6

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

Equipe Técnica 
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