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Boletim Diário

Conab e IBGE confirmaram expectativa de elevação da produção de grãos para a safra brasileira em 2019
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou ontem a estimativa de janeiro para a safra
brasileira de grãos 2018/19, que está em desenvolvimento no país. A área plantada está estimada em 62,6
milhões de hectares, o que representa uma elevação de 1,5% relativamente à safra 2017/18. A produção,
por sua vez, foi estimada em 234,1 milhões de toneladas, quantidade 2,7% superior ao verificado na safra
anterior. Os incrementos na produção e na área plantada são explicados, em grande medida, pela cultura do
algodão, que obteve grandes elevações nas duas estimativas. A soja, por outro lado, teve redução de 120
milhões de toneladas (estimativa de dezembro), para 115 milhões de toneladas, o que reforça tendência de
elevação dos seus preços no mercado interno. Na mesma direção, o IBGE divulgou o Levantamento
Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), apontando que a safra de grãos de 2019 tem perspectiva de
expansão em relação à anterior, chegando a 230,7 milhões de toneladas. Também de acordo com o
relatório, a soja, principal commodity agrícola produzida no Brasil, sofreu 3,4% de redução na produção em
comparação com a estimativa anterior. Apesar da queda na estimativa da safra de soja, a perspectiva é de
elevação da oferta total de grãos, o que deve proporcionar alívio às pressões de preços agrícolas, fator
relevante em um momento de retomada do crescimento brasileiro, ainda que de forma gradual.

Atividade

Abramat: vendas de material de construção recuaram em janeiro, na comparação com o mesmo período
do ano passado
As vendas da indústria de materiais de construção apresentaram queda de 3,5% em janeiro, na comparação
com o mesmo mês do ano passado, de acordo com dados divulgados ontem pela Associação Brasileira da
Indústria de Materiais de Construção (Abramat). Nos últimos doze meses, contudo, as vendas totais
acumulam elevação de 0,5%. O resultado foi explicado pelas quedas das vendas de materiais de base e
acabamento, que recuaram 3,2% e 3,9%, respectivamente, na mesma métrica. Apesar do desempenho
negativo em janeiro, é esperada uma recuperação do setor ao longo deste ano, compatível com a retomada
gradual da atividade econômica.

Internacional

Produção industrial da Área do Euro recuou 0,9% em dezembro
Os dados da indústria da Área do Euro confirmaram o diagnóstico de desaceleração da atividade do bloco
em dezembro. A produção industrial recuou 0,9% na margem, queda mais intensa que a prevista pelo
mercado (-0,4%), segundo a série com ajuste sazonal divulgada hoje pelo Eurostat. Houve queda da
produção de bens de capital, bens de consumo não duráveis e energia, enquanto a produção de
intermediários ficou estável. A produção de bens duráveis foi a única a avançar (+0,7% na margem). Na
comparação interanual, a produção total recuou 4,2%, também abaixo do esperado (-3,3%). Os dados são
condizentes com uma desaceleração do ritmo de crescimento da atividade na Área do Euro no quarto
trimestre de 2018.

Destaques do dia

o Conab e IBGE confirmaram expectativa de elevação da produção de grãos para a safra brasileira em 2019

o Vendas de material de construção recuaram em janeiro, na comparação com o mesmo período do ano
passado, segundo Abramat

o Produção industrial da Área do Euro recuou 0,9% em dezembro

o Oferta mundial de petróleo recuou em janeiro, com menor produção da Opep
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Oferta mundial de petróleo recuou em janeiro
A oferta mundial de petróleo recuou em 1,03 milhão de barris/dia em janeiro, para a média de 99,3 milhões
de barris/dia (mb/d), segundo relatório divulgado ontem pela OPEP (Organização dos Países Exportadores de
Petróleo). Essa redução foi explicada principalmente pela queda da produção dos países membros da OPEP,
em especial Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Kuwait. Vale lembrar que em dezembro a organização
sinalizou redução de sua produção em 1,2 mb/d, diante de um cenário de expectativa de diminuição da
demanda global. A OPEP revisou ligeiramente a projeção de oferta dos países não membros. Em 2019, a
produção desses países deverá aumentar 2,18 mb/d na comparação com o ano passado, para 64,34 mb/d. A
ampliação deverá vir principalmente dos Estados Unidos, Brasil e Rússia. Ainda de acordo com o relatório, os
estoques comerciais caíram em dezembro, para 2885 mb/d, mas ainda se mantiveram acima da média
histórica dos últimos 5 anos. Em suma, mantemos nossa avaliação de que os fundamentos atuais sugerem
um intervalo de equilíbrio para o preço do petróleo entre US$ 60 e US$ 65 por barril.

Tendências de Mercado

Continuando a tendência do dia anterior, os mercados acionários operam no campo positivo nesta quarta-
feira. Ainda refletindo o acordo fechado pelos democratas e republicanos – com relação à segurança na
fronteira entre EUA e México – e após a declaração do presidente Trump de que poderia adiar o prazo de 1º
de março para aplicar as sobretarifas sobre produtos chineses, os pregões asiáticos fecharam o dia em alta.
O mesmo otimismo é observado nos índices futuros norte-americanos e nas bolsas europeias, que registram
ganhos nesta manhã, a despeito das incertezas do Brexit e dos indicadores da zona do euro.

No mercado de câmbio, destaque para a apreciação da maioria das moedas dos países emergentes frente ao
dólar. No caso das economias desenvolvidas, entretanto, não há direção única, sendo que o iene continua
ampliando suas perdas e o dólar neozelandês, por outro lado, aprecia ante a divisa norte-americana.

Com relação às commodities, o petróleo segue na esteira de ganhos, após dados favoráveis sobre estoques
norte-americanos, divulgados pelo American Petroleum Institute (API). O recuo dos estoques pode ser
confirmado hoje, com dados oficiais. Além disso, a divulgação dos relatórios da Opep (Organização dos
Países Exportadores de Petróleo) ontem e da Agência Internacional de Energia (AIE) esta manhã mostraram
uma redução importante na produção dos países membros da Opep. Já as commodities agrícolas e metálicas
são cotadas em campo misto. Destaque para o recuo de preços do minério de ferro, em meio à sinais de que
as siderúrgicas chinesas não estariam prevendo problemas de fornecimento.

No Brasil, teremos a divulgação da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), principal indicador doméstico a
influenciar o mercado.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: Pesquisa Mensal de Comércio (dez) -0,2% (m/m)

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

11:30 EUA Índice de preços ao consumidor (jan) 0,1% (m/m)

21:50 Japão PIB (4º tri.) - preliminar 0,3% (tri/tri)
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Indicadores do Mercado

12/02/19
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 -0,03 -0,10 -0,30

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,40 0,00 0,00 -0,32

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,48 -0,02 -0,15 -1,50

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,17 -0,05 -0,09 -0,62

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,59 -0,06 -0,05 -0,65

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 174,08 0,98 -9,25 -0,15

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,71 -1,27 -0,04 11,95

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 96.168 1,86 2,68 18,88

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 39.928 1,81 2,89 19,70

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.745 1,29 5,72 3,34

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 243,71 0,49 3,90 -2,90

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.864 2,61 2,48 -2,42

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.672 0,68 4,62 -15,29

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,69 0,03 -0,01 -0,17

Euro - US$/€ (**) 1,13 0,4 -1,2 -7,9

Iene - ¥/US$ (**) 110,48 0,1 1,9 1,7

Libra - US$/£ (**) 1,29 0,3 0,4 -6,8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,26 -0,3 0,5 3,5

Yuan - RMB/US$ (**) 6,77 -0,3 0,2 6,9

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 178,21 1,1 0,1 -10,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 62,42 1,5 3,2 -0,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.309 0,2 1,5 -1,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 918 1,4 2,0 -8,4

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 378 1,5 0,0 3,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 152 0,6 -0,4 4,4
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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