
1

Boletim Diário

Surpresa altista do IPCA de fevereiro não sugere cenário desfavorável para a inflação do ano

O IPCA de fevereiro registrou alta de 0,43%, conforme dados do IBGE divulgados ontem, ficando acima da nossa
projeção (0,35%) e do esperado pelo mercado (0,38%). Esse resultado, porém, trouxe uma abertura favorável,
com uma devolução importante da pressão altista anterior no setor de serviços. Embora o principal vetor da
aceleração em relação a janeiro, quando houve alta de 0,32%, tenha sido Educação (4,93%), a variação de
preços de alimentação fora do domicílio arrefeceu (de 0,79% para -0,04%). Além disso, é importante ressaltar
que os reajustes escolares sazonais ficaram em nível bastante baixo. Dessa forma, qualitativamente, o quadro
prospectivo para o ano segue confortável.

Dentro de Alimentação e Bebidas, entretanto, merecem destaque as altas de feijão, batata e tomate, que
pressionaram alimentação no domicílio – e reforçaram a percepção de que pode haver viés altista nos preços do
grupo à frente, conforme observado nas recentes divulgações do IPC-Fipe e do IPA Agrícola. Por outro lado,
Transportes recuaram (de 0,02% para -0,34%) – a despeito do avanço de gasolina –, refletindo a dissipação dos
efeitos dos reajustes de transportes coletivos de janeiro. Outros vetores do movimento altista foram Vestuário (-
0,33%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,49%), compensados parcialmente pelo recuo de Despesas Pessoais
(0,18%). Com isso, o IPCA acumulou altas de 3,89% nos últimos doze meses e de 0,75% no ano. Concluímos,
assim, que apesar de riscos altistas pontuais no curto prazo, especialmente com relação à alimentação, nossa
expectativa de manutenção da taxa básica de juros continua mantida, com o IPCA de março em patamar similar
ao de fevereiro.

Inflação

Redução nas estimativas de produção de grãos reforça o viés altista de preços no curto prazo, que deve se
dissipar nos próximos meses

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou ontem a estimativa de março para a safra brasileira
de grãos 2018/19, que está em desenvolvimento no país. A expectativa é de elevação da produção doméstica,
de 227,7 milhões de toneladas na safra 2017/2018 para 233,3 milhões na atual. Contudo, esse volume estimado
é inferior aos 234,2 milhões estimados no mês passado para a safra atual. Condições climáticas desfavoráveis
têm afetado a produtividade da safra corrente. De fato, últimos dados de inflação têm apresentado pressões de
preços, por exemplo, advindas do feijão. A expectativa de safra recorde para soja (em torno de 120 milhões de
toneladas) convergiu para 113,5 milhões, patamar elevado, mas inferior aos 119,3 milhões de toneladas
registrados no ano passado.

Na mesma direção, o IBGE divulgou o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), prevendo alta de
1,0% na produção de grãos em relação à última safra, mas confirmando a redução da estimativa relativamente
ao relatório anterior. Duas das principais culturas brasileiras, a soja e o milho, tiveram suas perspectivas de
produção reduzidas em 3,8% e 10,9%, respectivamente. Apesar da queda nessas estimativas, que devem
continuar gerando pressões de preços no curto prazo, a perspectiva é de elevação da oferta total de grãos
relativamente ao ano passado. Nesse sentido, à medida que as segundas safras de feijão e de milho começarem
a entrar no mercado, deveremos observar alívio de preços, contribuindo para manter o quadro geral da inflação
benigno nos próximos meses.
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Internacional

Produção industrial da Área do Euro avançou 1,4% em janeiro, surpreendendo positivamente

O resultado da produção industrial da Área do Euro surpreendeu de forma positiva em janeiro, ao avançar
1,4% na margem, ante a expectativa de 1,0% e a queda de 0,9% registrada na leitura anterior. Setorialmente,
a aceleração no mês foi disseminada, com destaque para a produção de bens de consumo não duráveis e do
setor de energia, que devolveram parte da retração de dezembro. Regionalmente, o destaque negativo ficou
por conta da indústria alemã, que devolveu a alta de janeiro, o que foi compensado pela recuperação
disseminada de outros países do bloco. Na comparação interanual, a produção total recuou 1,1%, queda
inferior à esperada (-2,1%). Em suma, esses dados são compatíveis com o cenário de recuperação moderada
da atividade da união monetária no início deste ano, após os dados mais fracos do quarto trimestre de 2018.

Desaceleração no núcleo de inflação nos EUA em fevereiro reforça cenário de preços ainda contidos, em
linha com manutenção da taxa de juros nos próximos meses

O Índice de Inflação ao Consumidor (CPI), divulgado ontem, oscilou da estabilidade registrada em janeiro
para uma alta de 0,2% em fevereiro, em linha com a expectativa do mercado. Esse resultado reflete,
sobretudo, a aceleração dos preços dos componentes de energia e de alimentação. Já o núcleo do indicador,
que exclui ambos os componentes, registrou desaceleração, de 0,24% para 0,11% no mesmo período. Em
suma, apesar do cenário de mercado de trabalho aquecido continuar exercendo pressão sobre os salários, o
recente alívio no núcleo do CPI sugere que a pressão nos preços ainda é baixa, o que constitui evidência
adicional para que o Federal Reserve mantenha a taxa de juros no atual intervalo de 2,25% a 2,50 ao ano.

Expectativa de produção anual de petróleo nos EUA e estoques mundiais da commodity sofreram revisão
baixista em março

Conforme divulgado ontem em relatório mensal da Energy Information Administration (EIA), órgão vinculado
ao Departamento de Energia dos EUA, a expectativa para a produção de petróleo nos Estados Unidos para
2019 sofreu uma pequena redução, para 12,3 milhões de barris/dia, o que constitui 1% abaixo da previsão
do relatório de fevereiro. Contudo, mesmo com essa reavaliação, a oferta norte-americana de petróleo
tende a ser mais forte neste ano, sugerindo um aumento de 12% em relação ao observado em 2018.

A expectativa para a produção mundial, por sua vez, aponta para 101,6 milhões de barris/dia em 2019,
pouco abaixo do apontado no mês passado (101,8 milhões de barris/dia). As revisões baixistas nos últimos
meses na oferta global ocorreram em razão da redução de oferta da OPEP (Organização dos Países
Exportadores de Petróleo) e da desaceleração da demanda mundial, que segue ajustada à oferta. Isso se
reflete em estoques reduzidos, exercendo pressões de curto prazo sobre os preços da commodity. Assim,
tais fatores sugerem que os preços seguirão em torno de U$ 65 a US$ 70 por barril de petróleo Brent.

Tendências de Mercado

Novas incertezas interromperam o otimismo generalizado que se observou ontem nos mercados acionários.
Após o Parlamento britânico ter rejeitado o acordo proposto por Theresa May para o Brexit, dúvidas sobre
em quais condições o Reino Unido sairá da União Europeia geraram desconforto nos investidores da Ásia,
onde os pregões fecharam o dia em baixa. Já na Europa, as bolsas não seguem tendência única, à espera das
novas votações de hoje e amanhã, que discutirão a possibilidade de não haver acordo, ou de sua
postergação, respectivamente. Os índices futuros norte-americanos, por sua vez, operam próximos à
estabilidade.

No mercado de câmbio, não há direção única das moedas frente ao dólar, tanto em relação aos países
desenvolvidos e emergentes. A libra, que depreciou ao longo da semana, mostra parcial recuperação nesta
manhã. O euro, por outro lado, não apresenta variações importantes, após ter apreciado nos últimos dias.



3

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: Pesquisa Industrial Mensal (jan) -0,1% (m/m) 0,0% (m/m)

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

23:00 China Produção industrial (fev) 5,5% (a/a)

23:00 China Investimento em ativos fixos (fev) 6,0% (a/a)

Dentre as commodities, destaque para a alta nas cotações de petróleo, que reflete os dados favoráveis sobre
estoques nos EUA. Hoje, dados oficiais devem confirmar o recuo reportado pelo American Petroleum
Institute (API). No mesmo sentido, as commodities metálicas são cotadas em alta. As agrícolas, por outro
lado, operam em queda, majoritariamente, com exceção do café e do algodão.

Na agenda doméstica, a divulgação da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), pelo IBGE, referente ao mês de
janeiro, deve ser o principal vetor de influência sobre o mercado.
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Indicadores do Mercado

12/03/19
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) (*) 6,47 -0,03 -0,06 -0,07

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,42 -0,03 -0,07 -0,87

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4 -0,02 -0,16 -0,58

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,43 0,00 -0,16 -0,67

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 155 -7,25 -19,57 9,35

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,81 -0,78 2,74 16,86

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 97.828 -0,20 1,73 12,57

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 40.612 -0,13 1,71 13,43

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.792 0,30 1,70 0,31

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 250,88 -0,09 2,94 -1,75

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.504 1,79 3,06 -1,47

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.060 1,10 14,54 -8,01

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,60 -0,04 -0,09 -0,27

Euro - US$/€ (**) 1,13 0,38 -0,33 -8,48

Iene - ¥/US$ (**) 111,35 0,13 0,79 4,63

Libra - US$/£ (**) 1,31 -0,59 1,40 -5,98

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,35 -0,29 0,47 4,08

Yuan - RMB/US$ (**) 6,71 -0,26 -0,97 5,98

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 181,31 0,81 3,10 -13,22

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 66,67 0,14 6,81 2,65

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.298 0,54 -0,85 -1,72

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 884,75 0,80 -3,57 -14,37

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 356,50 1,13 -5,75 -7,22

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 152,00 -0,16 0,20 4,94

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