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19 de fevereiro de 2018

Boletim Diário

Mercado ajustou suas expectativas para o PIB e a inflação deste ano
As estimativas para as principais variáveis permaneceram praticamente estáveis, segundo projeções
coletadas até o dia 16 de fevereiro e divulgadas há pouco pelo Relatório Focus do Banco Central. A mediana
das expectativas para o crescimento do PIB de 2018 passou de 2,70% para 2,80%, enquanto a de 2019
permaneceu em 3,00%. A mediana das expectativas para o IPCA deste ano passou de 3,84% para 3,81%,
enquanto a do próximo foi mantida em 4,25%. Já as projeções para a Selic no final de 2018 e de 2019 se
mantiveram em 6,75% e 8,00%, nessa ordem. No que se refere ao câmbio, a expectativa mediana
permaneceu em R$/US$ 3,30 para o encerramento de 2018 e R$/US$ 3,39 para o final de 2019.

Destaques da Semana

Atenções no Brasil ficarão voltadas ao IPCA-15 e Caged, enquanto foco internacional estará nos PMIs e
ata do FOMC
Na agenda doméstica, o destaque será a divulgação do IPCA-15 de fevereiro, para o qual esperamos alta de
0,36%. Esse resultado deverá ser impactado pela captura de reajustes de educação, que deverão ser um dos
mais baixos da série histórica, e pela descompressão de alimentação. Ainda sem data definida, serão
conhecidos os dados do Caged de janeiro. Neste caso, será importante observar se haverá continuidade do
crescimento do número de admitidos e do bom comportamento dos salários. No cenário internacional, as
atenções estarão voltadas para os PMIs de fevereiro da Zona do Euro e dos EUA, que deverão apontar
atividade ainda robusta. A publicação da ata da última reunião do FED trará mais detalhes em relação ao
processo de normalização da política monetária norte-americana. Por fim, na Europa, os núcleos da inflação
ao consumidor deverão registrar ligeira aceleração na margem, embora ainda em patamar baixo,
reforçando a perspectiva de aumento lento e gradual da inflação na região.

Atividade

BC: avanço do IBC-Br em dezembro reforçou cenário de retomada gradual da atividade
O IBC-Br, proxy mensal do PIB, subiu 1,4% na passagem de novembro para dezembro, ajustados aos efeitos
sazonais, conforme divulgado há pouco pelo Banco Central. O resultado superou a mediana das projeções
do mercado, que indicava alta de 0,9% e veio em linha com a nossa projeção de crescimento de 1,5%. Na
comparação interanual, houve alta de 2,1%. Esse avanço reflete a forte expansão da atividade industrial no
período, mas deve ser devolvido em janeiro, assim como o resultado da indústria. Dessa forma, o resultado
do IBC-Br corrobora nossa expectativa de retomada gradual da atividade econômica, compatível com
crescimento de 0,3% do PIB no quarto trimestre de 2017. Já para 2018, esperamos uma aceleração ao longo
do ano, com expansão de 2,8%.

Destaques do dia

o Mercado ajustou suas expectativas para o PIB e a inflação deste ano

o Atenções no Brasil ficarão voltadas ao IPCA-15 e Caged, enquanto foco internacional estará nos PMIs e
ata do FOMC

o Avanço do IBC-Br em dezembro reforçou cenário de retomada gradual da atividade

o Volume de serviços registrou queda de 2,8% no ano passado, a menor desde 2015

o Baixa demanda para a geração de energia elétrica impulsionou queda do consumo de gás natural em
dezembro

o Nos EUA, indicadores de construção civil e de confiança do consumidor sinalizaram que atividade
econômica permanece aquecida
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IBGE: volume de serviços registrou queda de 2,8% no ano passado, a menor desde 2015
Em dezembro, o volume de serviços prestados às famílias e empresas avançou 0,5% na comparação com o
mesmo período de 2016, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada na sexta-feira pelo IBGE.
Esse resultado ficou acima do esperado por nós (-0,4%) e pelo mercado (-0,3%), sendo a primeira variação
interanual positiva desde março de 2015. As principais contribuições para esse incremento vieram dos
segmentos de informação e comunicação (contribuição de 0,7 p.p. para a variação agregada) e de
transportes, serviços auxiliares e correio (contribuição de 1,4 p.p.). Por outro lado, os serviços prestados às
famílias, serviços profissionais, administrativos e complementares e outros serviços contribuíram
negativamente (-1,6 p.p. de contribuição). Assim, a abertura do dado mostra que os componentes mais
relacionados ao PIB não apresentaram desempenho excepcional. Na comparação com novembro, o volume
de serviços avançou 1,3%, após a alta de 1,0% registrada na leitura anterior. Trata-se do maior avanço
mensal desde junho passado. No ano, o indicador acumulou queda de 2,8%, a menor do triênio desde 2015,
apontando para uma recuperação gradual do setor. Reforçamos nossa projeção de crescimento de 0,3% do
PIB no quarto trimestre (que será conhecido no próximo dia 1º), impulsionado pela indústria.

Abegás: demanda para geração de energia elétrica impulsionou queda do consumo de gás natural em
dezembro
No ano de 2017 o consumo doméstico de gás natural acumulou crescimento de 7,2%. Essa variação foi
influenciada pela elevação das demandas dos setores elétrico e industrial, que apresentaram altas de 37,9%
e 3,3%, nessa ordem. No mês de dezembro, especificamente, o consumo de gás natural atingiu 71 milhões
de metros cúbicos por dia, segundo dados divulgados na última sexta-feira pela Associação Brasileira das
Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás). Tal resultado representa uma queda de 1,2% em
relação a novembro, de acordo com os dados dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Essa queda foi puxada
principalmente pela baixa do consumo destinado à geração de energia, decorrente do desligamento de
térmicas (por causa da melhora do cenário de chuvas), que retraiu 4,3%. Ao mesmo tempo, o consumo
destinado à indústria sofreu ligeira queda, de 0,3%. A demanda da indústria deverá continuar em expansão
nos próximos meses, ao passo que a demanda para geração de energia deverá seguir trajetória de queda
nos primeiros meses deste ano, em razão do desligamento de térmicas.

Internacional
EUA: indicadores de construção civil e de confiança do consumidor sinalizaram que atividade econômica
permanece aquecida
O indicador início de novas construções cresceu 9,7% na passagem de dezembro para janeiro, mais do que
devolvendo a queda registrada na leitura anterior (-6,9%) e superando a expectativa do mercado (3,5%).
Outro indicador divulgado na sexta-feira foi o índice de confiança do consumidor, apurado pela
Universidade de Michigan, que avançou 4,2 pontos no resultado preliminar de fevereiro, chegando a 99,9
pontos. Tal resultado indica que o consumidor está vendo melhora no cenário atual e está otimista para os
próximos meses. Esses resultados, e levando em consideração o conjunto de outros indicadores divulgados
anteriormente, indicam que a atividade econômica norte-americana permanece aquecida.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam majoritariamente no campo positivo nesta manhã. As bolsas asiáticas
encerraram o dia com ganhos, enquanto os principais índices europeus recuam, em dia de menor liquidez
por conta do feriado do Dia do Presidente nos EUA e de alguns mercados na Ásia, ainda fechados por conta
das celebrações do ano novo lunar. No mercado de divisas, o dólar opera sem direção definida frente às
principais moedas, perdendo valor frente ao euro, dólar canadense e algumas moedas de países
emergentes e ganhando em relação ao iene, libra e rand sul-africano.

No mercado de commodities, as cotações de petróleo e de bens industriais estão em alta. Já as agrícolas
operam em queda, em dia de menor liquidez por conta do feriado nos EUA.
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Agenda do dia

No Brasil, o mercado de juros deve reagir ao resultado do IBC-Br de dezembro e às projeções contidas no
relatório Focus, divulgados há pouco pelo Banco Central.

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

11:00 Brasil
Fiesp/Ciesp: Indicadores industriais - INA e NUCI 

(jan)

15:00 Brasil MDIC: Balança comercial (semanal)

- Peru PIB (4º tri.) 2,2%(a/a)

- EUA Feriado Nacional - Mercados Fechados
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Indicadores do Mercado

16/02/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

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

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 6,72 -0,05 -0,21 -3,80

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,62 -0,04 -0,28 -3,54

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7,71 -0,12 -0,34 -2,53

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,65 -0,04 -0,04 -0,79

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,11 -0,02 -0,14 -0,20

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 154,27 -9,95 9,10 -67,10

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,23 0,07 0,19 4,57

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 84.525 0,28 5,88 24,64

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 34.808 0,26 5,63 24,78

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.732 0,04 -1,59 16,40

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 255,97 1,16 -4,42 3,24

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.720 1,19 -9,32 12,26

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.199 0,00 -6,91 -0,94

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,87 -0,03 0,34 0,43

Euro - US$/€ (**) 1,24 -0,8 1,2 16,3

Iene - ¥/US$ (**) 106,21 0,1 -3,8 -6,2

Libra - US$/£ (**) 1,40 -0,4 1,8 12,4

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,52 0,1 -1,3 -9,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,35 0,0 -1,6 -7,5

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 193,58 0,1 -1,5 0,8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 64,84 0,8 -6,2 16,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.353 0,1 1,2 9,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.022 -0,3 5,5 -2,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 368 -0,1 5,5 -1,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 146 0,3 -0,3 1,1

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

Equipe Técnica 
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