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Boletim Diário

IBC-Br avançou 0,21% em dezembro, alinhado com nossa projeção de expansão de 0,1% do PIB no quarto
trimestre de 2018
O IBC-Br, proxy mensal do PIB, confirmou o diagnóstico de desaceleração da atividade econômica no último
trimestre do ano passado. O indicador avançou 0,21% na passagem de novembro para dezembro, ajustada a
sazonalidade, conforme divulgado há pouco pelo Banco Central. O resultado foi superior ao esperado pelo
mercado e por nós (estabilidade em ambos os casos). Na comparação interanual, houve avanço de 0,18%,
superior ao esperado (0,0%). Além disso, o dado de novembro foi revisado de uma variação na margem de
0,29% para outra de 0,23%. Esses resultados, em conjunto com os demais indicadores já conhecidos,
reforçam nossa expectativa de crescimento de 0,1% do PIB no quarto trimestre de 2018.

Atividade

Volume de serviços ficou praticamente estável em 2018 ao recuar 0,1%, acelerando em relação ao
observado no ano anterior
O volume de serviços prestados às famílias e empresas ficou praticamente estável em 2018 (-0,1%),
acelerando em relação à queda de 2,8% observada no ano anterior, segundo divulgado ontem na Pesquisa
Mensal de Serviços (PMS/IBGE). Com relação a dezembro de 2017, o indicador recuou 0,2%, ligeiramente
acima da nossa expectativa (-0,3%) e do mercado (-0,5%) e devolveu parte da expansão observada em
novembro. Dois dos cinco segmentos da pesquisa contribuíram para a queda interanual: serviços
profissionais, administrativos e complementares e os de transportes, serviços auxiliares aos transportes e
correio. Na comparação com novembro, o volume total de serviços cresceu 0,2% descontada a sazonalidade,
acelerando em relação à estabilidade de novembro. Dos setores relevantes para o PIB, destacamos o
crescimento na margem de serviços de informação e telecomunicação, enquanto serviços prestados às
famílias e de transportes recuaram. Já a receita nominal encerrou o ano com alta de 2,7% (ante a alta de
2,5% constatada em 2017) e avanço de 3,1% na métrica interanual.

Destaques do dia

o IBC-Br avançou 0,21% em dezembro, alinhado com nossa projeção de expansão de 0,1% do PIB no quarto
trimestre de 2018

o Volume de serviços ficou praticamente estável em 2018 ao recuar 0,1%, acelerando em relação ao
observado no ano anterior

o Surpresa altista com o IGP-10 de fevereiro refletiu principalmente pressão dos preços agrícolas no
atacado

o Inflação chinesa desacelerou em janeiro, resultado relativamente confortável para adoção de políticas
anticíclicas

o Vendas do varejo norte-americano surpreenderam negativamente em dezembro, sugerindo
enfraquecimento do consumo no período

o Índice de Preços ao Produtor dos EUA registrou deflação em janeiro, reforçando percepção de menor
pressão sobre a inflação no país
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Inflação

Surpresa altista com o IGP-10 de fevereiro refletiu principalmente pressão dos preços agrícolas no atacado
O IGP-10 de fevereiro registrou alta de 0,40%, conforme divulgado há pouco pela FGV. O resultado veio
acima da nossa expectativa e também da mediana do mercado (ambas em 0,30%). A aceleração em relação
a janeiro, quando o indicador recuou deflação de 0,26%, refletiu principalmente o avanço do IPA Industrial,
que variou 0,43%, contra -0,48% na leitura anterior. Dentre os componentes que contribuíram para o
movimento altista, os destaques ficaram por conta de minério de ferro (alta 6,71%) e diesel (avanço de
8,97%). No primeiro, o cenário prospectivo de redução da produção da commodity influenciou
negativamente as cotações, que aceleraram expressivamente. Já no segundo, temos o reflexo altista da
cotação do petróleo no período. O núcleo (que exclui indústria extrativa, combustíveis e produtos
alimentares) permaneceu em patamar confortável, sem indicar pressão sobre os preços ao produtor. O IPA
Agrícola, por sua vez, principal vetor do nosso erro de projeção, passou de -0,92% para 0,34%, sendo
destaque os expressivo avanço dos preços do feijão. Já o IPC desacelerou de 0,45% para 0,38% no período,
enquanto o INCC variou 0,41% – avançando em relação a janeiro (0,29%). Em doze meses, o índice acumulou
alta de 6,98% e, para as próximas divulgações, esperamos continuidade da aceleração do indicador, tanto
pela sazonalidade dos itens agropecuários, quanto pelo comportamento de minério de ferro, que ainda deve
trazer efeitos da recente pressão altista sobre seu preço nas próximas divulgações.

Internacional

Inflação chinesa desacelerou em janeiro, resultado relativamente confortável para adoção de políticas
anticíclicas
Os dados de inflação da China, divulgados na noite de ontem, mostraram um arrefecimento ligeiramente
mais intenso do que o esperado, com núcleos ainda comportados. Na nossa visão, esse cenário reforça a
existência de espaço para o governo chinês adotar políticas econômicas anticíclicas adicionais para
compensar a desaceleração em curso da atividade econômica, derivada dos efeitos da guerra comercial com
os EUA. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) registrou alta interanual de 1,7% em
janeiro, abaixo da mediana das expectativas do mercado (1,9%) e da variação observada em dezembro
(1,9%). Na métrica mensal, houve queda de 0,1%, após mesmo recuo no mês anterior. O resultado segue
explicado pela deflação dos preços de alimentos. Já o núcleo do indicador avançou 1,9% na comparação
interanual, ligeiramente acima do observado na leitura anterior (1,8%), mas ainda permanecendo em um
patamar confortável. Por fim, o Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês), também desacelerou,
passando de uma alta interanual de 0,9% para outra de 0,1%, também abaixo do esperada (0,3%), sugerindo
ausência de pressões significativas vindas do atacado.

Vendas do varejo norte-americano surpreenderam negativamente em dezembro, sugerindo
enfraquecimento do consumo no período
Os dados de vendas nominais do varejo nos Estados Unidos registraram forte retração de 1,2%, na passagem
de novembro para dezembro, de acordo com informações divulgadas ontem pelo Census Bureau. Esse
resultado ficou abaixo do dado revisado para baixo do mês anterior e da expectativa do mercado, ambos de
0,1%. A queda do mês de dezembro refletiu a variação negativa da maior parte dos componentes do
indicador, com destaque para os segmentos de móveis e de saúde pessoal. Já o grupo controle, que
desconsidera as vendas de gasolina, automóveis, materiais de construção e alimentação, apresentou queda
ainda mais brusca, de 1,7%. Em suma, a retração do ritmo de expansão das vendas no final de 2018 sugere
diminuição do consumo no período, e por conta disso rebaixamos nossa estimativa para o crescimento do
PIB norte-americano no 4º trimestre do ano passado, de 2,6% para 2,4% na margem, anualizado.
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Índice de Preços ao Produtor dos EUA registrou deflação em janeiro, reforçando percepção de menor
pressão sobre a inflação no país
O Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos EUA, divulgado ontem, registrou deflação de 0,1% em janeiro,
abaixo da expectativa do mercado (alta de 0,1%). Trata-se de uma variação similar à observada em
dezembro, na revisão. A deflação do período refletiu principalmente a retração dos preços de energia e de
alimentação. Já o núcleo do indicador, que exclui esses dois itens, passou de estabilidade para uma alta de
0,3% entre dezembro e janeiro, acima do esperado pelo mercado (0,2%). Na comparação interanual, o PPI
registrou crescimento de 2,0%. O menor ritmo de expansão dos preços ao produtor e ao consumidor em
janeiro reforça a percepção de menor pressão sobre a inflação norte-americana no início de 2019,
corroborando nossa expectativa de manutenção da taxa básica de juros do país ao longo do ano.

Tendências de Mercado

A preocupação com uma possível desaceleração da economia global voltou ao radar dos investidores. Dados
das duas maiores economias mundiais refletem sinais de arrefecimento. Nos EUA, os resultados do varejo
em dezembro apresentaram uma queda inesperada, conforme divulgado ontem. Já a inflação chinesa atingiu
em janeiro o menor patamar em 12 meses. Por outro lado, com um tom otimista, os mercados aguardam
novidades sobre a nova rodada de negociações comerciais entre os dois países. Assim, os mercados
acionários operam sem movimento único. Os principais pregões asiáticos fecharam em baixa e os índices
futuros norte-americanos são cotados no campo negativo. Na Europa, entretanto, os mercados operam, em
sua maior parte, com ganhos, despeito de tensões políticas locais.

Já no mercado de câmbio, o dólar ganha força ante as principais moedas de países desenvolvidos e
emergentes, com destaque para a depreciação do won sul-coreano. No sentido oposto, o rand sul-africano
se valoriza, revertendo parte das perdas de ontem.

Com relação às commodities, os mercados operam sob o mesmo contexto dos mercados acionários: o de
preocupação com sinais de arrefecimento da economia global. Após o registro de ganhos, os futuros do
petróleo são cotados próximos à estabilidade. As metálicas, por sua vez, seguem tendência de queda,
enquanto as cotações das agrícolas avançam.

No Brasil, os mercados devem reagir ao IBC-Br, proxy mensal do PIB, divulgado há pouco pelo Banco Central.
Ao mesmo tempo, notícias relacionadas à retomada da agenda de reformas poderão gerar impactos
positivos.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

11:30 EUA Índice Empire Manufacturing de atividade (fev)

12:15 EUA Produção industrial (jan) 0,2% (m/m)

13:00 EUA Índice de confiança da Universidade de Michigan (fev) - preliminar 93,0
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Indicadores do Mercado

14/02/19
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) (*) 6,45 -0,02 -0,14 -0,36

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 3,50 -0,61 -0,70 -0,72

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,36 -0,19 -0,23 -0,66

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 172,13 1,66 -12,27 1,81

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,72 -0,80 0,63 15,77

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 98.015 2,27 3,75 17,32

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 40.647 2,17 3,80 18,06

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.746 -0,27 6,32 1,75

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 244,47 -0,31 4,83 -2,90

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.140 -0,02 3,83 -0,07

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.720 -0,05 7,25 -14,99

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,65 -0,05 -0,05 -0,25

Euro - US$/€ (**) 1,13 0,2 -1,5 -9,3

Iene - ¥/US$ (**) 110,48 -0,5 2,1 3,2

Libra - US$/£ (**) 1,28 -0,3 -0,4 -8,5

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,25 -0,9 1,4 3,6

Yuan - RMB/US$ (**) 6,77 0,2 0,1 6,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 178,72 0,0 0,9 -13,7

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 64,57 1,5 9,5 0,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.310 -0,1 1,4 -3,4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 904 -1,4 1,4 -11,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 375 -1,1 -1,0 2,0

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 152 0,2 -0,1 4,4

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

Equipe Técnica 
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