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Boletim Diário

Avanço dos preços de alimentos e energia elétrica limitou a descompressão do IPC-Fipe em fevereiro

O IPC-Fipe de fevereiro registrou alta de 0,54%, de acordo com dados divulgados há pouco pela Fipe. O
resultado ficou acima da nossa expectativa (0,50%) e do esperado pelo mercado (0,47%), refletindo a tímida
desaceleração em relação à leitura anterior, se comparada às passagens de janeiro para fevereiro dos outros
anos.

A despeito dos recuos esperados em Transportes e Educação, devido à dissipação dos efeitos dos reajustes
sazonais de transportes coletivos e escolares, que impulsionaram o indicador em janeiro (0,58%), o índice
manteve-se em patamar elevado por conta do avanço em Alimentação e em Habitação. No caso do primeiro
grupo, a pressão altista de itens como feijão, batata e alface mais do que compensaram os recuos de frutas,
carnes e outros subgrupos. No mesmo sentido, com a manutenção da bandeira tarifária em verde, energia
elétrica reduziu gradualmente sua deflação ao longo do mês. Os outros grupos observados, por sua vez, não
registraram variação importante em relação a janeiro.

Por se tratar de um importante antecedente para a inflação nacional, o número sugere que o IPCA de
fevereiro deve registrar variação por volta de 0,33% – acima de nossa expectativa anterior. Apesar disso, o
cenário prospectivo de preços ao consumidor continua confortável, em linha com nossas projeções de
manutenção de juros no ano.

Política Monetária

Mercado reduziu suas projeções de PIB para este ano

O mercado ajustou para baixo suas expectativas de crescimento do PIB deste ano, de acordo com o Relatório
Focus, divulgado pelo Banco Central no início da tarde de ontem. A mediana das projeções passou de 2,48%
para 2,30%, mas para 2020 foi revisada de 2,65% para 2,70%. As medianas das demais projeções foram
mantidas na última semana. Em relação a inflação, a mediana sugere altas de 3,85% e de 4,00%,
respectivamente, para 2019 e 2020. De acordo com os analistas, a Selic de encerramento nos dois períodos
será de 6,5% e de 8,0%, nessa ordem, enquanto a mediana das projeções para a taxa de câmbio indica
cotações de R$/US$ 3,70 e R$/US$ 3,75.

Atividade

Vendas reais dos supermercados avançaram 0,3% em janeiro, sugerindo estabilidade das vendas do varejo

Em janeiro, as vendas dos supermercados cresceram 2,95% em termos reais, na comparação com o mesmo
período do ano passado, de acordo com dados divulgados ontem pela Associação Brasileira de
Supermercados (Abras). Esse resultado foi inferior à variação interanual de dezembro (3,93%) e, segundo
nossas estimativas, corresponde a uma expansão de 0,3% na margem, já descontados os efeitos sazonais,
superior à ligeira retração de 0,2% observado na leitura anterior. Assim, o indicador reportado e outros
dados já conhecidos sugerem estabilidade das vendas do varejo restrito no período, informação apurada
pelo IBGE através da Pesquisa Mensal de Comércio.
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Internacional

Em fevereiro, pesquisa ADP surpreendeu negativamente, mas mercado de trabalho nos EUA continua
aquecido

Em fevereiro, a pesquisa ADP apontou a criação de 183 mil vagas de trabalho no setor privado dos EUA,
conforme divulgado ontem. Esse resultado representou uma desaceleração em relação ao dado de janeiro,
revisado para cima (de 213 mil para 300 mil), surpreendendo negativamente, diante de uma expectativa de
190 mil postos. De fato, a pesquisa aponta para geração superior a 240 mil postos na média dos últimos três
meses, acelerando em relação ao observado nos períodos anteriores.

Ainda que nos dados de curto prazo existam discrepâncias entre a ADP e o payroll (com dados oficiais, que
serão divulgados amanhã), podemos afirmar que os indicadores mais recentes são consistentes com
mercado de trabalho bastante aquecido e próximo do pleno emprego.

Livro Bege apontou cenário de crescimento “leve a moderado” nos EUA, ao mesmo tempo em que
apontou primeiros sinais da dissipação dos efeitos da guerra comercial

O Livro Bege, divulgado ontem pelo Fed apontou um quadro de expansão “leve a moderada” do crescimento
da economia norte-americana (na última publicação, o crescimento foi considerado “modesto a moderado”).
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 até o dia 25 de fevereiro, revelaram desaceleração da atividade
econômica no período, principalmente nos setores de vendas do varejo, automóveis, turismo, manufatura e
imobiliário, refletindo, em grande medida, a paralisação do governo (Shutdown). Com relação aos gastos dos
consumidores, a maioria dos distritos apontou redução das vendas de automóveis, por conta, parcialmente,
do inverno mais rigoroso e das maiores taxas de financiamento. Por outro lado, apesar do consenso de que a
atividade manufatureira acelerou no período, o empresariado demonstrou preocupação com a expectativa
de enfraquecimento da demanda global e com as incertezas com a política comercial. O mercado de
trabalho, por sua vez, permaneceu aquecido, com escassez de mão de obra em todos os níveis de
qualificação e aceleração dos salários. Por fim, os preços cresceram em ritmo “modesto a moderado”, com
grande parte dos distritos mencionando ritmo de elevação dos preços dos insumos superior aos de venda.

Em suma, começam a aparecer os primeiros sinais de dissipação dos efeitos da guerra comercial, com muitos
distritos já observando estabilização e até mesmo diminuição dos preços do aço, um dos principais produtos
taxados. Porém, preocupações com relação às posturas comerciais futuras ainda permanecem como pauta
relevante para o crescimento da atividade norte-americana.

Tendências de Mercado

Os principais mercados acionários registram perdas nesta manhã. Com questões geopolíticas no radar, os
investidores mantêm uma postura de cautela. Apesar dos recentes progressos nas tratativas comerciais, não
está claro se EUA e China resolverão, de fato, as desavenças de forma duradoura. Assim, os principais
pregões asiáticos fecharam em queda. Na Europa, além do impasse entre as duas maiores economias
mundiais, questões locais reforçam o quadro de incertezas. Hoje, o Banco Central Europeu (BCE) anunciará
sua decisão de política monetária. Espera-se uma sinalização de fortes estímulos à economia, especialmente
após a surpresa negativa na divulgação do PIB da região ocorrida também nesta data. Dessa forma, os
mercados europeus operam em queda, da mesma forma que os índices futuros norte-americanos.

Já no mercado de câmbio, a tendência não é clara. O dólar não apresenta movimento único frente às
principais moedas de países desenvolvidos e emergentes. A libra e o euro, a despeito das questões acima
citadas e das incertezas em relação ao Brexit, são cotadas em níveis próximos à estabilidade. O rand sul-
africano, por sua vez, apresenta forte depreciação.
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Com relação às commodities, os contratos futuros de petróleo registram ganhos, após resultados mistos
sobre estoques dos EUA. As metálicas, entretanto, seguem tendência de queda, enquanto as agrícolas não
apresentam direção única.

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 composto (fev)

09:45 Área do Euro Banco Central anunciará decisão de política monetária 0,00% 0,00%

10:30 EUA EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal)

20:00 Peru Banco Central anunciará decisão de política monetária 2,75% 2,75%

20:50 Japão PIB (4º tri.) - final
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Indicadores do Mercado

06/03/19
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) (*) 6,57 0,02 0,16 0,01

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,49 0,02 0,12 -0,90

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4 0,01 -0,01 -0,47

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,51 0,01 -0,02 -0,56

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 162 6,10 -1,42 8,89

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,84 1,66 3,83 19,58

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 94.217 -0,41 -0,44 10,00

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 39.140 -0,43 -0,45 10,95

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.771 -1,15 1,46 1,59

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 252,59 0,31 2,82 1,04

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.597 -0,03 3,46 0,84

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.102 3,61 18,48 -5,70

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,69 -0,06 0,00 -0,19

Euro - US$/€ (**) 1,13 -0,55 -0,49 -8,85

Iene - ¥/US$ (**) 111,77 -0,13 1,64 5,31

Libra - US$/£ (**) 1,32 -0,26 1,86 -5,16

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,36 0,47 1,30 3,28

Yuan - RMB/US$ (**) 6,71 0,08 -0,49 6,36

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 181,23 -0,27 0,67 -15,53

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 65,99 1,41 5,26 0,30

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.288 -0,89 -1,67 -3,57

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 889,75 -1,06 -3,47 -16,42

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 362,50 -0,41 -4,61 -4,54

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 152,20 0,03 0,79 4,75

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

Equipe Técnica 
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