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FMI manteve suas projeções para o crescimento mundial e elevou as do Brasil
O Fundo Monetário Internacional (FMI) manteve suas projeções para o crescimento mundial deste e do
próximo ano, comparativamente ao apontado em janeiro. Segundo relatório divulgado ontem, o PIB
mundial deve crescer 3,9% em 2018 e 2019. Para os países desenvolvidos, a projeção para a expansão deste
ano foi revisada de 2,3% para 2,5%, refletindo principalmente as expectativas de maior crescimento nos
Estados Unidos e na Área do Euro. Para as economias emergentes, a projeção para o crescimento de 2018
manteve-se em 4,9%, enquanto a de 2019 passou de 5,0% para 5,1%. Em relação ao Brasil, o FMI elevou as
projeções de crescimento de 1,9% para 2,3% neste ano e de 2,1% para 2,5% em 2019. De acordo com o
documento, o balanço de riscos para essas projeções permanece equilibrado para o curto prazo. Para
horizontes mais ampliados, os riscos estão associados a eventuais vulnerabilidades financeiras, ao aumento
de medidas de restrição comercial e a tensões geopolíticas. As projeções de crescimento mundial do Fundo
seguem próximas às nossas, de 3,8% em 2018 e de 3,7% em 2019.

Atividade

FGV/TCB: desaceleração do IACE e recuo do ICCE em março não sugeriram reversão do ciclo de expansão
no Brasil
O Indicador Antecedente Composto da Economia (IACE) avançou 0,3% entre fevereiro e março, para 117,6
pontos, conforme divulgado ontem pela FGV e pelo The Conference Board (TCB). Tal variação representa
uma desaceleração em relação à alta de 0,9% verificada na leitura anterior. Por outro lado, o Indicador
Coincidente Composto da Economia (ICCE), que mensura as condições econômicas atuais, recuou 0,1% no
mesmo período (mesma taxa verificada em fevereiro), para 102,3 pontos. A combinação desses dois
resultados reforça a nossa percepção de moderação no ritmo de crescimento nos últimos meses, mas sem
reversão do ciclo de recuperação da economia. Nesse sentido, avaliamos que a nossa estimativa de alta de
0,3% do PIB no primeiro trimestre, ante o trimestre anterior, esteja bem calibrada à luz dos dados mais
recentes.

Sindusfarma: vendas de medicamentos avançaram na passagem de fevereiro para março
As vendas da indústria farmacêutica avançaram 7,2% na passagem de fevereiro para março, sendo a
segunda alta consecutiva, de acordo com os dados divulgados pelo Sindicato da Indústria de Produtos
Farmacêuticos do Estado de São Paulo (Sindusfarma) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Na mesma
base de comparação, as vendas de genéricos, especificamente, avançaram 6,0%. Por outro lado, na
comparação interanual, as vendas totais sofreram queda de 3,5%, mas acumulam crescimento de 3,6% no
primeiro trimestre do ano. Já as de genéricos caíram 0,6% ante o mesmo mês do ano passado, acumulando
alta de 6,8% no ano. Assim, mantemos nossa visão positiva para as vendas de medicamentos nos próximos
meses, refletindo a melhora de renda real da população e do mercado de trabalho.

Destaques do dia

o FMI manteve suas projeções para o crescimento mundial e elevou as projeções para o Brasil

o Desaceleração do IACE e recuou do ICCE em março não sugeriram reversão do ciclo de expansão no
Brasil

o Preço de locação de imóveis residenciais apresentou ligeiro crescimento no mês passado, segundo Fipe-
Zap

o Produção industrial nos EUA desacelerou em março, mas resultado surpreendeu positivamente

o Em março, Inflação na Área do Euro avançou, enquanto no Reino Unido houve desaceleração



2

Boletim Diário

FipeZap: preço de locação de imóveis residenciais apresentou ligeiro crescimento no mês passado
O preço dos aluguéis registrou ligeira alta de 0,54% na passagem de fevereiro para março, conforme
pesquisa divulgada ontem pela Fipe em parceria com a empresa de busca de imóveis Zap, a qual considera
15 municípios brasileiros. Essa taxa de variação ficou próxima da observada na leitura anterior, de 0,60%,
representando a quarta elevação consecutiva e acumulando expansão de 1,47% no ano. A elevação do mês
é explicada pelo crescimento do preço do aluguel em 12 das regiões monitoradas, com destaque para
Goiânia (1,85%), Salvador (1,07%) e Distrito Federal (0,83 %). Na direção contrária, observamos queda no
preço no em Niterói (-0,32%), Curitiba (-0,22%) e São Bernardo do Campo (-0,18%). Por fim, vale ressaltar
que no acumulado em 12 meses, o preço do aluguel nas 15 regiões apresentou elevação de 0,30%, seguindo
abaixo da inflação ao consumidor no mesmo período.

Internacional

EUA: produção industrial desacelerou em março, mas resultado surpreendeu positivamente
A produção industrial dos Estados Unidos cresceu 0,5% na passagem de fevereiro para março,
surpreendendo positivamente as expectativas do mercado (0,3%), segundo a série com ajuste sazonal
divulgada ontem pelo Federal Reserve. O resultado ficou abaixo do crescimento do mês anterior, refletindo
os avanços mais brandos dos setores de manufatura e mineração, que cresceram 0,1% e 1,0% ,
respectivamente, ante as altas de 1,5% e de 2,9% observadas em fevereiro. O setor de serviços de utilidade
pública, por sua vez, passou de uma forte contração (-5,0%) para um avanço de 3,0% no período, o que foi
explicado, em grande medida, pelo clima mais ameno registrado em fevereiro, seguido pelo frio mais
intenso no mês seguinte. Por fim, a utilização da capacidade instalada ficou ligeiramente acima do
registrado anteriormente, passando de 77,7% para 78,0%. Diante desse resultado, esperamos que o
crescimento do PIB dos EUA no primeiro trimestre de 2018 fique ligeiramente acima de 2,0%, em termos
anualizados e em comparação com o trimestre anterior.

Europa: inflação na Área do Euro avançou em março, enquanto no Reino Unido houve desaceleração
Em março, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) da Área do Euro subiu 1,3% na comparação com o
mesmo mês de 2017. Esse resultado veio ligeiramente abaixo das expectativas do mercado e da divulgação
preliminar, que apontavam para alta de 1,4%, porém acima da variação observada em fevereiro, de 1,1%. O
avanço refletiu principalmente a maior variação dos preços de alimentos, que passou de uma alta interanual
de 1,0% para outra de 2,1%. Apesar do movimento, a inflação da união monetária segue abaixo do teto da
meta (2,0%), mantendo o cenário propício para que o Banco Central Europeu (BCE) interrompa o seu
programa de compra de títulos em setembro, mas que demore ainda para iniciar a normalização das taxas
de juros. Já o CPI do Reino Unido, também divulgado nesta manhã, subiu 2,5% em março na comparação
interanual. O resultado veio abaixo da expectativa do mercado e da variação apresentada no mês anterior,
ambas em 2,7%. Apesar da moderação, a inflação segue acima da meta do Banco Central da Inglaterra
(BoE), que é de 2,0%. Nesse sentido, continuamos com a expectativa de uma comunicação ainda cautelosa
da autoridade monetária local e a possibilidade de elevação nos juros ainda no primeiro semestre do ano.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam majoritariamente no campo positivo nesta manhã, mantendo a tendência
positiva verificada durante a semana, o que tem sido favorecido por uma melhora nas condições
geopolíticas e comerciais globais. Na Ásia, as bolsas encerraram o pregão em alta. Destaque para a elevação
das ações do setor financeiro chinês, que responderam positivamente ao anúncio de redução de um ponto
percentual nos depósitos compulsórios, feito pelo Banco Central local. Os mercados acionários europeus
também operam no campo positivo, enquanto os índices futuros norte-americanos apresentam ganhos.

No mercado de divisas, o dólar aprecia frente à maior parte das moedas. Destaque para a depreciação da
libra esterlina e para o iene japonês, enquanto o peso mexicano segue tendência de apreciação.
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Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

Agenda do dia

Em relação às commodities, os preços do petróleo operam em alta. Hoje serão conhecidos os dados dos
estoques do produto nos Estados Unidos, que devem ter recuado na última semana. Os principais metais
industriais são negociados em alta, assim como as cotações das commodities agrícolas, exceção feita ao
algodão.

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

17/04/18
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) (*) 6,34 0,01 -0,24 -3,12

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,23 0,00 -0,24 -3,21

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,92 0,00 -0,44 -2,77

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,45 0,00 -0,07 -0,76

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,21 0,00 0,16 -0,05

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 168,36 -0,20 22,39 -57,93

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,41 -0,35 3,90 9,95

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 84.086 1,48 -0,94 30,70

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 34.635 1,51 -1,07 30,29

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.706 1,07 -1,66 15,21

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 256,74 0,79 0,80 0,77

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.848 0,06 0,79 19,03

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.067 -1,41 -6,21 -4,82

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,83 0,00 -0,02 0,58

Euro - US$/€ (**) 1,24 -0,1 0,7 16,2

Iene - ¥/US$ (**) 107,00 -0,1 0,9 -1,8

Libra - US$/£ (**) 1,43 -0,3 2,5 13,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,05 0,2 -3,4 -2,4

Yuan - RMB/US$ (**) 6,29 -0,2 -0,8 -8,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 199,38 -0,2 4,9 12,0

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 71,58 0,2 8,1 29,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.347 0,0 2,7 4,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.046 0,4 -0,3 9,7

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 380 -0,6 -0,7 3,8

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 144 0,1 -0,6 4,2

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

Equipe Técnica 
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