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Fiesp/Ciesp: nível de emprego da indústria paulista registrou estabilidade na passagem de dezembro para
janeiro
A geração de emprego industrial no estado de São Paulo registrou um saldo positivo de 10,5 mil postos de
trabalho em janeiro, de acordo com os dados divulgados ontem pelo sistema Fiesp/Ciesp. Descontados os
efeitos sazonais, o nível de emprego ficou praticamente estável, com variação de -0,04% ante dezembro
(recuo de 0,05% em dezembro e alta de 0,05% em novembro). Trata-se do melhor resultado para meses de
janeiro desde 2012. Considerando-se a série histórica, observa-se a interrupção do ciclo de queda nos
últimos meses. Esse movimento corrobora o nosso cenário de que a recuperação do mercado de trabalho
seguirá ao longo dos próximos meses, ainda que de forma gradual.

Atividade

Sindusfarma: vendas de medicamentos recuaram em janeiro, mas seguem trajetória de alta em relação
ao ano passado
As vendas totais da indústria farmacêutica brasileira, em unidades (caixas), recuaram 3,3% entre dezembro
e janeiro, conforme os dados divulgados pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado
de São Paulo (Sindusfarma) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Esse resultado devolveu a alta
anterior, de 3,6% na margem. Na comparação com o mesmo mês de 2017, as vendas avançaram 9,9%. As
vendas de medicamentos genéricos, especificamente, sofreram queda de 2,6% na margem (depois da alta
de 4,3% entre novembro e dezembro), mas cresceram 12,2% na comparação interanual. 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. Reforçando essa percepção, cabe destacar que o segmento de
“artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria” avançou 2,5% em 2017, segundo a Pesquisa
Mensal de Comércio (PMC), do IBGE (variação superior aos 2% da PMC restrita).

Setor Externo

MDIC: balança comercial registrou superávit de US$ 808 milhões na terceira semana do mês
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 808 milhões na terceira semana de fevereiro (de
apenas 3 dias úteis), 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, o resultado é
equivalente a um superávit de US$ 115,7 bilhões. Na semana, as exportações somaram US$ 3,0 bilhões,
superando as importações, que ficaram em US$ 2,2 bilhões. Na comparação com as médias diárias do
mesmo período do ano passado, houve crescimento de 20,4% dos embarques e de 14,0% das compras
externas. A expansão das exportações foi explicada pelo aumento nas vendas de produtos manufaturados
(62,7%) e semimanufaturados (1,8%), enquanto as vendas de básicos caíram 5,0%. Em relação às
importações, cresceram os gastos principalmente com veículos automóveis e partes e com equipamentos
elétricos e eletrônicos, com taxas de variação de 44,2% e 41,8%, nessa ordem. Assim, a balança comercial
acumulou superávits de US$ 3,4 bilhões no mês e de US$ 6,2 bilhões no ano.

Destaques do dia

o Nível de emprego da indústria paulista registrou estabilidade entre dezembro e janeiro

o Vendas de medicamentos recuaram em janeiro na margem, após alta na leitura anterior

o Saldo comercial registrou superávit de US$ 808 milhões na terceira semana do mês

o Índice Zew de expectativas econômicas da Alemanha recuou menos do que o esperado em fevereiro

o PIB do Peru cresceu 2,5% em 2017
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Internacional

Alemanha: índice ZEW de expectativas recuou menos do que o esperado em janeiro
O índice Zew de expectativas econômicas da Alemanha caiu de 20,4 pontos em janeiro para 17,8 em
fevereiro, conforme divulgado nesta manhã. Esse resultado surpreendeu positivamente (esperava-se recuo
para 16 pontos). O indicador, apurado com analistas do mercado financeiro, mantém-se relativamente
estável desde o final de 2016. Já o índice que mensura as percepções em relação à situação atual recuou de
95,2 pontos para 92,3 no mesmo período, ficando abaixo do esperado (93,9 pontos), mas ainda em patamar
bastante elevado. De maneira geral, avaliamos que as condições econômicas alemãs continuam favoráveis,
o que deve influenciar todo o crescimento da Área do Euro em 2018.

Peru: PIB acelera e economia encerra o ano crescendo 2,5%
A economia peruana cresceu 0,9% na passagem do terceiro para o quarto trimestres de 2017, conforme
divulgado ontem pelo Instituto Nacional de Estatística e Informática (INEI). O resultado ficou acima do
registrado no período anterior (0,3%) e também com nossa projeção e a mediana das expectativas do
mercado. Em termos interanuais o PIB cresceu 2,2% no quarto trimestre, principalmente refletindo o bom
desempenho da demanda doméstica, com destaque para o forte crescimento do consumo do governo, com
alta de 11,5%, e para os investimentos, que cresceram 5,8%. Tal resultado fez com que a economia do país
encerrasse 2017 com alta de 2,5%. Para 2018, esperamos que a atividade econômica local acelere para
4,0%, refletindo o quadro externo bastante favorável e os impactos dos estímulos monetários realizados ao
longo do ano passado.

Tendências de Mercado

Na manhã desta terça-feira os mercados acionários operam majoritariamente em queda. O recuo dos
índices japoneses refletiu a frustação com o discurso de posse de Haruhiko Kuroda como presidente do
banco central do Japão (BoJ na sigla em inglês) no parlamento. Tal frustração ocorreu porque existia a
expectativa de que, na cerimônia de renovação do seu mandato, Kuroda reforçasse o discurso expansionista
da política monetária. Contudo, o pronunciamento não trouxe grandes detalhes quanto aos próximos passos
de política monetária. Seguindo essa mesma tendência de queda, as principais bolsas europeias e os futuros
dos principais índices das bolsas dos EUA operam no campo negativo. No mercado de divisas, o dólar ganha
valor frente às principais moedas, devolvendo parte do movimento dos últimos dias.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo e das principais agrícolas operam em alta, enquanto
as industriais registram ligeira queda.

No Brasil, o mercado de juros deve ser influenciado ao movimento de alta no mercado internacional, em dia
com agenda fraca.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

12:00 Brasil FGV: indicadores coincidente e antecedente (jan)



3

Boletim Diário

Indicadores do Mercado

19/02/18
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) (*) 6,69 -0,03 -0,26 -3,76

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,59 -0,03 -0,33 -3,48

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7,67 -0,04 -0,41 -2,49

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,67 0,02 -0,06 -0,78

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,11 0,00 -0,14 -0,18

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 153,05 -1,23 6,52 -74,89

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,23 0,13 1,20 4,17

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 84.793 0,32 4,40 25,16

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 34.933 0,36 4,27 25,34

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.732 0,00 -2,78 16,21

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 254,46 -0,59 -5,57 2,75

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.149 1,97 -6,97 15,15

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.199 0,00 -8,28 -0,09

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,87 0,00 0,22 0,46

Euro - US$/€ (**) 1,24 0,0 1,5 16,9

Iene - ¥/US$ (**) 106,59 0,4 -3,8 -5,5

Libra - US$/£ (**) 1,40 -0,3 1,1 12,8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,53 0,1 -0,5 -9,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,35 0,0 -0,9 -7,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 193,58 0,0 -1,9 1,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 65,67 1,3 -4,3 17,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.353 0,0 1,5 9,3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.022 0,0 4,5 -1,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 368 0,0 4,3 -0,2

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 146 -0,2 0,0 0,9

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

Equipe Técnica 
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