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Crescimento chinês veio forte e em linha com o esperado, mas riscos relacionados a conflitos comerciais
seguem cada vez mais presentes
No primeiro trimestre, a economia chinesa cresceu 6,8% na comparação com o mesmo período de 2017, de
acordo com o órgão oficial de estatísticas do país, o NBS, que também divulgou dados de atividade
referentes a março. Essa velocidade de expansão, igual à observada no quarto trimestre, veio em linha com
o esperado, mas ainda assim revela um desempenho bastante robusto. Na comparação com o período
imediatamente anterior, já descontados os efeitos sazonais, o NBS apontou uma pequena desaceleração, de
1,6% no quarto trimestre, para 1,4% no primeiro trimestre (ante a expectativa de moderação do
crescimento para 1,5%). O destaque positivo do resultado ficou por conta dos investimentos, que cresceram
7,5% na comparação interanual, taxa bastante favorecida pela construção de imóveis. As exportações
líquidas, por sua vez, contribuíram negativamente para o dado agregado, refletindo a desaceleração recente
das exportações, em parte, por conta das distorções relacionadas à mudança do feriado lunar neste ano.
Continuamos acreditando em expansão forte da China em 2018, mas reconhecemos que há riscos baixistas
por conta de conflitos comerciais com os EUA, ao mesmo tempo em que há continuidade do processo de
desalavancagem dos governos regionais. Cabe registrar, por outro lado, que o governo de Pequim tende a
compensar tais riscos para tornar a desaceleração mais suave, como foi o caso hoje, com o anúncio de um
corte de compulsório.

Atividade

Fiesp/Ciesp: nível de emprego da indústria paulista avançou no primeiro trimestre de 2018
Em março, a indústria paulista registrou um saldo positivo de 10 mil postos de trabalho, de acordo com os
dados divulgados ontem pelo sistema Fiesp/Ciesp. Com esse resultado, o saldo total de empregos criados no
setor chegou à marca de 23 mil no primeiro trimestre de 2018, sendo o melhor resultado para o período
desde 2013, quando foram criadas 34,5 mil vagas. Descontados os efeitos sazonais, o nível de emprego
industrial paulista recuou 0,13% na comparação com fevereiro, quarta contração consecutiva. Em doze
meses, contudo, o indicador apresenta queda acumulada de 2,6%, recuperando-se lentamente em relação
ao observado em meses passados. Em agosto de 2016, por exemplo, essa métrica acumulada apontou
contração de 9,3%. A tendência, de fato, tem sido de retomada muito gradual do emprego, assim como o
observado em outros setores e na média brasileira.

Destaques do dia

o Crescimento chinês veio forte e em linha com o esperado, mas riscos relacionados a conflitos comerciais
internacionais seguem cada vez mais presentes

o Nível de emprego da indústria paulista avançou no primeiro trimestre de 2018, mostrando recuperação
muito gradual do setor

o Balança comercial registrou superávit de US$ 1,8 bilhão na segunda semana de abril

o Após três quedas consecutivas, vendas no varejo voltaram a crescer nos EUA

o Indicador Zew de sentimento econômico na Alemanha registrou forte queda em abril, influenciado por
conflitos comerciais e a situação na Síria
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Setor Externo

MDIC: balança comercial registrou superávit de US$ 1,8 bilhão na segunda semana de abril
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 1,8 bilhão na segunda semana deste mês, de
acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Em
termos anualizados e levando em consideração os ajustes sazonais, esse resultado é equivalente a um
superávit de US$ 72,0 bilhões. Entre os dias 9 e 13, as exportações somaram US$ 5,2 bilhões, superando as
importações, que ficaram em US$ 3,4 bilhões. Na comparação com as médias diárias do mesmo período do
ano passado, os embarques permaneceram praticamente estáveis (queda de 0,2%) e as compras externas
cresceram 8,8%. A relativa estabilidade das exportações foi explicada pela queda das vendas de
manufaturados (-4,2%), enquanto as de básicos e semimanufaturados cresceram 2,7% e 2,0%, nessa ordem.
Em relação às importações, cresceram os gastos principalmente com equipamentos mecânicos (42,0%) e
veículos automóveis e partes (41,3%). Assim, a balança comercial acumula superávits de US$ 3,3 bilhões em
abril e de US$ 17,3 bilhões no ano.

Internacional

EUA: alta das vendas no varejo veio após três queda consecutivas
Os dados de venda no varejo dos Estados Unidos cresceram 0,6% na passagem de fevereiro para março.
Trata-se do primeiro avanço do indicador após três meses consecutivos de queda, de acordo com dados
divulgados ontem pelo Census Bureau. O resultado ficou ligeiramente acima do esperado pelo mercado
(+0,4%) e acima também do desempenho do mês anterior (-0,1%). Olhando para as aberturas, o resultado
positivo em fevereiro foi concentrado substancialmente no crescimento das vendas dos setores de veículos
e peças e de saúde e higiene pessoal, que cresceram 2,0% e 1,4%, respectivamente. Apesar dessa variação
mais robusta, o índice que exclui vendas de automóveis e suas peças, combustíveis e material de construção
civil também acelerou, de estabilidade em fevereiro para elevação de 0,4% no mês passado. Em suma, essa
recuperação nos dados de vendas no varejo em março sugere uma recuperação no crescimento do
consumo das famílias no segundo trimestre, em linha com o cenário de mercado de trabalho aquecido e
gradual aceleração nos salários.

Alemanha: indicador Zew de sentimento econômico registrou forte queda em abril
O indicador Zew de sentimento econômico, construído a partir de informações dadas por agentes do
mercado financeiro, recuou de 5,1 pontos em março para -8,2 pontos em abril, de acordo com dados
divulgados há pouco. Esse resultado surpreendeu negativamente, uma vez que o mercado esperava queda
para -1,0 ponto. O indicador foi bastante influenciado pela piora nas percepções dos agentes em relação aos
conflitos comerciais recentes relacionados aos EUA e à situação da Síria. Já o indicador que captura as
percepções em relação à situação atual oscilou de 90,7 pontos para 87,9 pontos no período. De modo geral,
continuamos avaliando que o crescimento da Alemanha (e da área do Euro como um todo) continua
robusto, mas reconhecemos que os eventos internacionais citados acima constituem vetor de preocupação
no cenário.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam majoritariamente em alta nesta manhã, mantendo a tendência positiva do
fechamento de ontem. Na Ásia, os mercados encerraram o pregão sem direção única. A bolsa de Tóquio
apresentou ligeira alta, enquanto as de Hong Kong e Shangai recuaram, apesar dos dados de atividade do
primeiro trimestre da China terem vindo em linha com as expectativas. Em contrapartida, os mercados
acionários europeus e os índices futuros das bolsas norte-americanas apresentam ganhos.

No mercado de divisas, o dólar se aprecia frente à maior parte das moedas, exceção feita ao won sul-
coreano.
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Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

10:15 EUA Produção industrial (mar) 0,3% (m/m)

Agenda do dia

No mercado de commodities, os preços do petróleo operam em ligeira alta, refletindo a expectativa de que
os dados semanais de estoques nos EUA continuem mostrando contração nesta semana. Por sua vez, os
principais metais são negociados sem direção definida: se por um lado alumínio e cobre operam em alta, o
ouro, a prata e a platina registram queda. Já as cotações das commodities agrícolas operam em alta, com
exceção para o café e a soja.

No mercado de juros doméstico, diante da agenda esvaziada de indicadores econômicos, as taxas de juros
devem seguir a tendência internacional.
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Indicadores do Mercado

16/04/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,50 0,00 -0,25 -4,75

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 6,33 0,01 -0,25 -3,15

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,23 0,01 -0,24 -3,23

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,92 -0,01 -0,44 -2,82

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,45 0,00 -0,07 -0,77

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,21 0,00 0,16 -0,06

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 168,56 2,66 22,59 -57,32

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,42 -0,10 4,27 8,77

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 82.862 -1,75 -2,39 31,89

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 34.119 -1,74 -2,54 31,35

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.678 0,81 -2,70 14,98

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 254,72 -0,36 0,01 0,04

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.836 0,26 0,73 19,09

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.111 -1,53 -4,87 -4,17

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,83 0,00 -0,02 0,59

Euro - US$/€ (**) 1,24 0,4 0,7 16,6

Iene - ¥/US$ (**) 107,12 -0,2 1,0 -1,4

Libra - US$/£ (**) 1,43 0,7 2,8 14,5

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,01 -0,2 -3,6 -2,7

Yuan - RMB/US$ (**) 6,29 0,3 -0,6 -8,5

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 199,55 -0,2 5,1 11,8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 71,42 -1,6 7,9 27,8

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.348 0,2 2,7 4,8

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.042 -1,2 -0,7 9,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 383 -1,0 -0,1 3,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 143 0,1 -0,7 4,7

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

Equipe Técnica 
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