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Boletim Diário

IBC-Br recuou 0,41% em janeiro, surpreendendo negativamente e reforçando percepção de recuperação
mais lenta do que o esperado inicialmente

O IBC-Br, proxy mensal do PIB, recuou 0,41% na passagem de dezembro para janeiro, ajustada a
sazonalidade, conforme divulgado há pouco pelo Banco Central. O resultado foi inferior ao recuo de 0,2%
esperado por nós e pelo mercado. Na comparação interanual, houve avanço de 0,79%, também
surpreendendo negativamente a expectativa de alta de 1,0%. Por fim, esse resultado e outros indicadores
divulgados anteriormente sugerem uma recuperação mais gradual da atividade econômica do que o previsto
inicialmente.

Destaques da Semana

No Brasil, as atenções estarão voltadas à reunião do Copom, enquanto no exterior os destaques serão a
reunião do FOMC e a divulgação dos indicadores preliminares da atividade industrial de março

No foco da agenda doméstica desta semana, teremos a reunião do Copom do Banco Central (BC) na quarta-
feira. Esperamos manutenção da taxa Selic em 6,50%, mas acreditamos que o BC deverá alterar
marginalmente alguns vetores do seu balanço de riscos para o cenário prospectivo de inflação,
considerando-o mais simétrico. Além disso, ainda sem data definida, a Receita Federal deverá divulgar o
montante de arrecadação relativo a fevereiro, o qual estimamos ser de R$ 110 bilhões.

Na agenda internacional, as atenções estarão voltadas à reunião do FOMC, na quarta-feira. Acreditamos que
o tom da autoridade monetária norte-americana será ainda mais cauteloso acerca da evolução da economia
dos EUA, o que deverá reforçar nosso cenário de estabilidade da taxa de juros neste ano. Por fim, as leituras
preliminares dos índices PMI da indústria de transformação referentes a março, que serão divulgados na
sexta-feira, deverão fortalecer nossa avaliação de atividade global fraca neste primeiro trimestre.

Destaques do dia

o IBC-Br recuou 0,41% em janeiro, surpreendendo negativamente e reforçando percepção de recuperação
mais lenta do que o esperado inicialmente

o No Brasil, as atenções estarão voltadas à reunião do Copom, enquanto no exterior os destaques serão a
reunião do FOMC e a divulgação dos indicadores preliminares da atividade industrial de março

o Mercado reduziu suas projeções para o PIB deste ano

o Volume de serviços recuou ligeiramente na margem em janeiro, mas segue trajetória de recuperação na
métrica interanual

o Vendas de papelão ondulado avançaram em fevereiro, sinalizando crescimento da produção industrial no
período

o Em fevereiro, produção industrial norte-americana registrou ligeira alta, enquanto o Índice Empire State
apontou para nova contração
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Relatório Focus

Mercado reduziu suas projeções para o PIB deste ano

O mercado ajustou suas expectativas de crescimento do PIB e de inflação deste ano, e de Selic para 2020, de
acordo com o Relatório Focus, divulgado há pouco pelo Banco Central. A mediana das projeções de crescimento
passou de 2,28% para 2,01% em 2019, sendo mantida em 2,80% para 2020. Em relação à inflação, o ajuste foi
mais modesto: de 3,87% para 3,89% em 2019. Para o próximo ano, a mediana permaneceu inalterada em 4,00%.
A mediana das projeções para a Selic ainda indica manutenção em 6,50% até o final de 2019, mas foi revisada de
8,00% para 7,75% no encerramento de 2020. Por fim, a mediana das projeções para a taxa de câmbio indica
cotações de R$/US$ 3,70 e R$/US$ 3,75 no encerramento dos dois períodos.

Atividade

Volume de serviços recuou ligeiramente na margem em janeiro, mas segue trajetória de recuperação na
métrica interanual

O volume de serviços prestados às famílias e empresas avançou 2,1% na comparação de janeiro com o mesmo
período de 2018, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada na sexta-feira pelo IBGE. Esse
resultado foi superior ao esperado por nós (1,5%) e pelo mercado (1,8%).

Quatro dos cinco segmentos da pesquisa contribuíram para a alta interanual: serviços prestados às famílias,
serviços de informação e comunicação, de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correios e o de
outros serviços apresentaram crescimento, na mesma métrica. Na comparação com dezembro, entretanto, o
volume total de serviços caiu 0,3%, devolvendo parte do crescimento de 1,0% observado na leitura anterior. A
receita nominal, por sua vez, registrou queda de 0,3% na margem e crescimento de 5,6% na métrica interanual.
Assim, a despeito do recuo em relação ao mês anterior, os dados reforçam a tendência de recuperação gradual
do setor de serviços, em especial dos segmentos relacionados ao consumo das famílias.

Vendas de papelão ondulado avançaram em fevereiro, sinalizando crescimento da produção industrial

Os indicadores coincidentes de fevereiro conhecidos até o momento sugerem avanço da produção industrial no
período, após esta recuar 0,8% na margem em janeiro. As vendas de papelão ondulado alcançaram 278.933
toneladas em fevereiro, segundo os dados preliminares divulgados na sexta-feira pela Associação Brasileira de
Papelão Ondulado (ABPO). O resultado representa um avanço de 3,3% ante o mês anterior, já descontados os
efeitos sazonais, acelerando em relação à elevação de 1,1% observada em janeiro. No mesmo sentido, as vendas
cresceram 3,6% na métrica interanual.

Internacional

Em fevereiro, produção industrial norte-americana registrou ligeira alta, enquanto o Índice Empire State
apontou para nova contração

A produção industrial dos Estados Unidos cresceu 0,1% na passagem de janeiro para fevereiro, frustrando as
expectativas do mercado (+0,4%), segundo a série com ajuste sazonal divulgada na sexta-feira pelo Federal
Reserve. Essa ligeira alta devolveu apenas parte da contração registrada em janeiro (revisado de -0,6% para -
0,4%) e refletiu o recuo do setor de manufatura, com destaque negativo para a abertura de bens não duráveis,
que registrou queda de 0,7% na margem. A queda reportada nesse setor foi mais do que suficiente para
compensar os avanços dos setores de mineração e de utilidade pública. Por fim, a utilização da capacidade
instalada ficou ligeiramente abaixo do registrado na leitura anterior, passando de 78,3% para 78,2% no período.

Em linha com esse fraco desempenho da produção industrial de fevereiro, o índice de atividade Empire State da
indústria de transformação da região de Nova Iorque apontou para uma nova contração da produção industrial
na região em março. Com queda de 5,1 pontos, o indicador alcançou 3,7 pontos no período, frustrando a
expectativa do mercado (10,0 pontos). Essa queda foi puxada pelas aberturas de novos pedidos, tempo de
entrega e embarques, que mais do que compensaram a alta do indicador do mercado de trabalho.

Dessa forma, o resultado dos dois indicadores reportados na sexta-feira sugere moderação do ritmo de
crescimento da atividade industrial norte-americana no começo de 2019; diante desse cenário, reduzimos nossa
projeção de crescimento do PIB do primeiro trimestre, de 1,8% para 1,2%, em termos anualizados e em
comparação com o trimestre anterior.
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Tendências de Mercado

Ainda com tensões geopolíticas no radar, nesta manhã, os investidores estão otimistas em relação à decisão
de política monetária norte-americana, que ocorrerá nesta semana. Especula-se que o Fed irá adotar um tom
dovish, mantendo a taxa de juro inalterada, além de reduzir suas projeções, sinalizando pouco ou nenhum
aperto monetário neste ano. Assim, os principais pregões asiáticos fecharam com ganhos generalizados. Na
Europa, adicionalmente, o encaminhamento da fusão dos dois maiores bancos alemães movimenta os
mercados locais, que operam predominantemente no campo positivo. Os índices futuros norte-americanos,
entretanto, são cotados em queda.

No mercado de câmbio, o dólar perde força ante as principais moedas de países desenvolvidos e
emergentes, com exceção da lira turca, rand sul-africano e libra esterlina. Para esta última moeda, vale
destacar a influência do Brexit, cuja possibilidade de uma saída sem acordo é vista com ressalvas nos
mercados globais.

Com relação às commodities, o petróleo é cotado em baixa. A despeito das declarações da Arábia Saudita,
sobre a intenção de manter o corte de 1,2 milhão de barris por dia na produção, os investidores se mostram
céticos quanto à capacidade da Opep e aliados em gerar escassez da commodity. Já as metálicas e agrícolas
não apresentam direção única.

No Brasil, os mercados devem reagir às projeções contidas no Relatório Focus e ao IBC-Br, divulgados há
pouco pelo Banco Central.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

15:00 Brasil MDIC: Balança comercial (semanal)
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Indicadores do Mercado

15/03/19
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) (*) 6,43 -0,01 0,04 -0,18

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,38 -0,01 0,01 -1,00

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4 0,00 -0,05 -0,58

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,40 -0,01 -0,02 -0,67

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 156 0,85 -12,06 11,09

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,81 -0,80 3,01 16,10

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 99.137 0,54 1,65 16,73

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 41.121 0,50 1,64 17,41

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.822 0,50 1,69 2,74

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 256,51 0,77 3,45 0,96

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.451 0,77 2,63 -1,62

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.022 1,04 12,65 -8,18

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,59 -0,04 -0,08 -0,24

Euro - US$/€ (**) 1,13 0,19 0,27 -7,96

Iene - ¥/US$ (**) 111,48 -0,21 0,91 4,83

Libra - US$/£ (**) 1,33 0,34 3,05 -4,66

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,21 -0,58 -0,22 2,72

Yuan - RMB/US$ (**) 6,71 -0,14 -0,88 6,20

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,87 0,48 2,54 -10,02

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 67,16 -0,10 1,37 3,13

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.303 0,60 -1,15 -1,13

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 909,25 2,22 0,19 -12,64

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 373,25 3,25 -0,40 -3,49

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 153,25 0,29 0,46 5,91

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