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Boletim Diário

PIB cresceu 0,1% no quarto trimestre, encerrando 2018 com alta de 1,1%

O PIB brasileiro cresceu 0,1% no quatro trimestre do ano passado, em relação ao terceiro trimestre, segundo
dados divulgados ontem pelo IBGE. Esse resultado veio em linha com o esperado por nós e pelo mercado,
correspondendo a uma desaceleração ante a elevação de 0,5% registrada na leitura anterior. Na comparação
interanual, o PIB avançou 1,1%, ligeiramente acima da nossa projeção (1,0%) e abaixo da mediana das
expectativas do mercado (1,4%). Dessa forma, a economia brasileira cresceu 1,1% em 2018, mesmo ritmo
observado em 2017, após duas fortes contrações em 2015 e 2016. É importante destacar, contudo, que a
despeito da manutenção do ritmo de expansão, a contribuição da demanda doméstica para essa taxa, de 1,6
p.p., foi maior do que a apurada em 2017 (1,0 p.p.).

Pela ótica da demanda, o principal destaque foi o avanço de 4,1% da formação bruta de capital fixo, que
acumulou quedas desde 2014. Com esse avanço, a taxa de investimento como proporção do PIB atingiu o
patamar de 15,8%, o maior dos últimos três anos. Já o consumo das famílias cresceu 1,9% e os gastos do
governo permaneceram estáveis, ambos acelerando ante 2017. Sob a ótica da oferta, o setor agropecuário
avançou 0,1% no ano passado, após crescimento recorde no ano anterior (de 12,5%) , enquanto a indústria e
os serviços aceleraram o ritmo de crescimento, ao registrarem variações positivas de 0,6% e de 1,3%, nessa
ordem, após as taxas de -0,5% e de 0,5% no ano anterior. Por fim, continuamos esperando uma retomada do
ritmo da atividade econômica, mesmo que de forma gradual, ao longo de 2019. Para o primeiro trimestre do
ano, esperamos alta de 0,3% na margem.

Atividade

Criação líquida de 34 mil vagas formais de emprego em janeiro surpreendeu negativamente as
expectativas, mas não altera nossa percepção de recuperação gradual do mercado de trabalho

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados ontem pelo Ministério da
Economia, apontaram para criação líquida de 34.313 vagas formais em janeiro. Esse resultado foi inferior às
projeções do mercado (86 mil) e ao que esperávamos (80 mil). Descontados os efeitos sazonais, foram
geradas aproximadamente 32 mil vagas no período, o equivalente a uma média mensal de 42 mil vagas
criadas no trimestre encerrado em janeiro. O número de admitidos recuou 2,1% na margem, enquanto o de
desligados diminuiu 2,4%. Já o salário médio dos admitidos acelerou de um crescimento interanual de 3,7%
em dezembro para outro de 5,4%, ainda em um patamar que não gera muitas pressões inflacionarias. Por
fim, apesar dessa surpresa negativa, continuamos esperando uma recuperação moderada do emprego, com
diferenças regionais e com alguma volatilidade nos dados mensais.

Destaques do dia

o PIB cresceu 0,1% no quarto trimestre, encerrando 2018 com alta de 1,1%

o Criação líquida de 34 mil vagas formais de emprego em janeiro surpreendeu negativamente as
expectativas, mas não altera nossa percepção de recuperação gradual do mercado de trabalho

o Atividade da indústria paulista registrou relativa estabilidade no primeiro mês de 2019

o Desaceleração do PIB dos EUA no quarto trimestre não impediu forte expansão em 2018, mas reforça
tendência para os próximos meses

o PMI industrial da Área do Euro recuou para nível abaixo do neutro em fevereiro, reforçando percepção de
desaceleração da região
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Atividade da indústria paulista registrou relativa estabilidade no primeiro mês de 2019

O Indicador de Nível de Atividade (INA) registrou queda de 0,3% na passagem de dezembro para janeiro, na
série livre de efeitos sazonais, de acordo com o levantamento divulgado ontem pela Federação e o Centro
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp e Ciesp). Esse resultado veio após a alta de 1,5% observada na
leitura anterior. No mesmo sentido, as horas trabalhadas na produção apresentaram ligeiro recuo de 0,2%. O
Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI), por sua vez, caiu 0,7 ponto percentual, alcançando
76,3%. Por fim, os dados reportados não vão na mesma direção dos que foram reportados pela sondagem da
CNI, sugerindo que a indústria paulista não seguiu a mesma tendência observada nas demais regiões neste
primeiro mês do ano.

Internacional

Desaceleração do PIB dos EUA no quarto trimestre não impediu forte expansão em 2018, mas reforça
tendência para os próximos meses

O PIB dos Estados Unidos cresceu 2,6% no quarto trimestre de 2018, em termos anualizados e em
comparação com o período imediatamente anterior. Dessa forma, a economia norte-americana encerrou o
ano com avanço de 2,9%, conforme primeira estimativa divulgada ontem pelo BEA (Bureau of Economic
Analysis). Esse resultado trimestral, que surpreendeu de maneira positiva a expectativa do mercado (2,2%),
ficou abaixo do registrado na leitura anterior (referente ao terceiro trimestre), de 3,4%, na mesma base de
comparação.

A diminuição do ritmo de crescimento entre outubro e dezembro refletiu, em grande medida, a
desaceleração do consumo privado, que passou de uma contribuição de 2,4 p.p. no terceiro trimestre para
outra de 1,9 p.p. nessa divulgação. Já as exportações líquidas contribuíram de maneira menos negativa para
o resultado reportado (de -2,0 p.p. para -0,2 p.p.). Os investimentos, por sua vez, cresceram em ritmo
robusto no período, enquanto os estoques apresentaram contribuição praticamente nula.

Em suma, ainda que o resultado entre outubro e dezembro tenha apontado para um crescimento sólido da
maior economia global, com demanda e produção registrando desempenho forte e com mercado de
trabalho ainda bastante aquecido, a desaceleração relativamente ao período anterior sinaliza moderação do
ritmo de expansão, tendência que deverá ser mantida no começo deste ano, em linha com nossa expectativa
de 2,2% de crescimento para o ano de 2019.

PMI industrial da Área do Euro recuou para nível abaixo do neutro em fevereiro, reforçando percepção de
desaceleração da região

A leitura final do PMI (Purchasing Managers´ Index) industrial da Área do Euro confirmou o arrefecimento
observado no resultado preliminar, reforçando a avaliação de um crescimento moderado da atividade
manufatureira do bloco no primeiro trimestre. O indicador recuou 1,2 ponto no mês, para 49,3 pontos,
passando para nivel abaixo da marca de 50 pontos, o que sugere retração da atividade industrial.
Regionalmente, os destaques negativos foram Alemanha e Itália – no segundo caso, atingindo o menor
patamar em quase seis anos. A Espanha também apresentou uma moderação na margem, enquanto o
indicador da França mostrou ligeira melhora, mas segue em patamar contido. As exceções ficaram por conta
da Áustria e da Irlanda, que trouxeram resultados mais fortes na margem. Em suma, esses resultados
reforçam nossa expectativa de moderação da atividade da região, ainda compatível com um crescimento
próximo de 1,4% do PIB neste ano.
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Tendências de Mercado

Nesta manhã, os mercados acionários operam predominantemente no campo positivo. As recentes
conversas entre EUA e China melhoraram o ânimo dos investidores. Assim, os índices futuros norte-
americanos e os mercados europeus registram ganhos. Na Ásia, adicionalmente, após o provedor de índices
MSCI ter anunciado que irá aumentar significativamente o peso de ações de empresas chinesas em seu
índice, os principais pregões fecharam com altas generalizadas.

O mercado de câmbio, entretanto, não apresenta movimento único, o que reflete a cautela dos investidores,
ainda que mantenham um viés positivo sobre as relações sino-americanas. A libra e o iene se desvalorizam
frente ao dólar, enquanto o dólar canadense e o dólar australiano se apreciam.

Com relação às commodities, os contratos futuros de petróleo são cotados próximos à estabilidade, após
terem registrado fortes ganhos ao longo das últimas horas. As metálicas e agrícolas, por sua vez, apresentam
resultados mistos.

No Brasil, na ausência de indicadores relevantes na agenda de divulgação, os mercados devem reagir ao
contexto internacional.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

10:00 Brasil Markit: Índice PMI da indústria de transformação (fev)

15:00 Brasil MDIC: Balança comercial mensal (fev) US$ 4,3 bi

- Brasil CNI: Indicadores industriais (jan)

10:30 EUA Rendimento pessoal (jan) 0,3% (m/m)

10:30 EUA Gastos pessoais (dez) 0,3% (m/m)

12:00 EUA Índice ISM da indústria de transformação (fev) 56,4 

12:00 EUA Índice de confiança da Universidade de Michigan (fev) - final 96,0
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Indicadores do Mercado

28/02/19
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

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

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 6,54 0,04 0,03 -0,13

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,49 0,04 0,00 -1,07

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4 0,02 -0,08 -0,52

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,49 0,00 -0,11 -0,60

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 155 -3,36 -17,22 1,69

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,76 0,75 -0,15 15,94

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 95.584 -1,77 0,15 11,99

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 39.689 -1,69 0,12 12,88

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.784 -0,28 5,32 2,60

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 250,59 0,15 5,24 -2,01

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.385 -0,79 3,57 -3,10

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.941 -0,44 13,25 -9,77

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,72 0,03 -0,03 -0,15

Euro - US$/€ (**) 1,14 0,01 -0,51 -6,75

Iene - ¥/US$ (**) 111,39 0,37 1,88 4,42

Libra - US$/£ (**) 1,33 -0,35 0,79 -3,61

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,28 0,59 1,27 2,35

Yuan - RMB/US$ (**) 6,69 0,10 -0,76 5,73

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 182,75 -0,48 5,27 -11,20

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 66,03 -0,54 10,18 0,38

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.316 -0,39 1,00 -0,14

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 897,50 -0,66 -2,79 -14,11

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 362,00 -0,48 -4,67 -3,34

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 151,10 0,23 -0,89 3,49

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