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Boletim Diário

Índice de Confiança da Indústria avançou em fevereiro, diante da melhora do componente de situação
atual
A leitura preliminar da Sondagem da Indústria, divulgada hoje pela FGV, seguiu apontando para uma
retomada gradual da atividade industrial neste início de ano. De fato, o Índice de Confiança da Indústria (ICI)
apresentou alta de 0,9 ponto entre janeiro e fevereiro, alcançando 99,1 pontos. Esse avanço foi explicado,
principalmente, pelo crescimento de 2,0 pontos do índice de situação atual, que mais do que compensou a
queda de 0,3 ponto do componente de expectativas. Com essa alta, o indicador agregado se aproximou do
nível neutro de 100 pontos. Após sucessivas quedas, o nível de utilização da capacidade instalada avançou de
74,3% para 74,7%, na série livre de efeitos sazonais.

Atividade

Indicador de Atividade do Comércio avançou em janeiro
Conforme dados divulgados ontem, o Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio apontou avanço
de 0,9% na passagem de dezembro para janeiro, já descontados os efeitos sazonais. Esse resultado veio após
a ligeira queda de 0,1% registrada na leitura anterior. Na métrica interanual, houve avanço de 9,5%. O
indicador é construído a partir do volume de consultas mensais realizadas pelo comércio à base de dados do
Serasa. O maior avanço da divulgação foi observado no segmento de material de construção, seguido pela
atividade de veículos, motos e peças. Por outro lado, apresentaram as maiores retrações na margem os
segmentos de tecidos, vestuário, calçados e acessórios e de móveis, eletrodomésticos e informática. Por fim,
o indicador reforça uma tendência de recuperação do consumo, sugerindo avanço da Pesquisa Mensal de
Comércio (PMC) em janeiro.

Vendas dos distribuidores de aço subiram em janeiro, mas ainda não recuperaram a queda do mês
anterior
Após uma contração importante em dezembro do ano passado, os primeiros dados de janeiro do setor
siderúrgico sugerem que a atividade do setor segue moderada, com uma recuperação modesta das vendas
dos distribuidores e manutenção dos estoques em níveis historicamente elevados. Segundo os dados do
Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (INDA), as vendas de aço pelos distribuidores somaram 228,6
mil toneladas (mt) em janeiro. Assim, a média diária das vendas no período atingiu o patamar de 10,4 mt,
alta de 10,2% na margem – após queda próxima de 30% na leitura anterior. Na comparação interanual, o
resultado representa uma queda de 19,5%. As compras de aço, por sua vez, totalizaram 261,0 mt, uma
média diária de 11,9 mt (alta de 20,5% na margem). Com isso, os estoques atingiram 971,8 mt no período, o
que corresponde a 4,3 meses do nível atual de vendas, bem acima da média histórica (3,2 meses). Em suma,
apesar do arrefecimento observado na atividade siderúrgica nos últimos meses, continuamos acreditando
em uma recuperação consistente do setor em 2019, impulsionada pela demanda interna. Em relação à
produção industrial, esses dados são compatíveis com nossa expectativa de uma variação próxima de zero
em janeiro.
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Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado
Previsão     DEPEC

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

- Brasil CNI: Índice de Confiança do Empresário Industrial - ICEI (fev)

16:00 EUA Divulgação da ata do FOMC

Fiscal

Em janeiro, arrecadação federal surpreendeu positivamente, mesmo com recuo interanual em termos
reais
Conforme divulgado ontem pela Receita Federal do Brasil (RFB), a arrecadação total do órgão foi de R$ 160,4
bilhões em janeiro. Embora tal resultado represente um recuo de 0,66% ante o mesmo mês do ano anterior,
em termos reais, isso se deve sumariamente à redução de arrecadação com receitas não recorrentes.
Quando retiramos o efeito de receitas extraordinárias, a arrecadação registra avanço real de 3,8% na
comparação interanual. Além disso, em razão dos sinais de desaceleração da atividade econômica no
período, os analistas esperavam um desempenho mais fraco (R$ 155 bilhões), o que trouxe, portanto, uma
surpresa positiva. No mês, destaque para receitas provenientes de IRPJ/CSLL, cujo desempenho, segundo a
RFB, reflete a melhora no resultado das empresas e a redução no montante de compensações tributárias.
Para o primário de janeiro, a ser divulgado no dia 27, esperamos R$ 21,9 bilhões.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta quarta-feira. A expectativa de um acordo
comercial entre Estados Unidos e China foi corroborada pela declaração do presidente Trump de que as
negociações estão indo bem, fazendo com que os pregões asiáticos fechassem o dia majoritariamente em
alta. No mesmo sentido, embora pesem sobre os investidores as incertezas com relação aos
desdobramentos do Brexit, o otimismo quanto à guerra comercial mantém as bolsas europeias no campo
positivo, predominantemente. Os índices futuros norte-americanos, por outro lado, registram perdas nesta
manhã.

Assim como nas bolsas, não se observa direção única no mercado de câmbio. Dentre as moedas que
depreciam frente ao dólar, destaque para o rand sul-africano e a libra, que segue sofrendo com o imbróglio
do Brexit. Hoje, a primeira-ministra britânica se reunirá com o presidente da Comissão Europeia para tentar
rever os termos do acordo, mas o clima de tensão no Parlamento do Reino Unido sugere continuidade dos
conflitos. Em sentido contrário, divisas como won sul-coreano e o dólar canadense se fortalecem ante a
moeda norte-americana.

No campo das commodities, à exceção do petróleo e da soja, reflete-se também o clima de otimismo dos
investidores em relação ao futuro do comércio global. As cotações positivas das commodities metálicas e
agrícolas podem ser estendidas ao petróleo, caso dados sobre estoques norte-americanos, a serem
divulgados hoje, apontem redução – beneficiando seus preços.

No Brasil, o mercado deve reagir à Sondagem da Indústria, divulgada há pouco pela FGV, além de aguardar
pela ata da reunião de política monetária do Fed, que deve confirmar sua postura menos favorável ao aperto
monetário.
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Indicadores do Mercado

19/02/19
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) (*) 6,41 0,00 -0,15 -0,28

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,38 -0,01 -0,16 -1,29

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4 0,00 -0,14 -0,60

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,44 -0,01 -0,15 -0,66

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 162 -0,46 -17,55 9,30

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,73 -0,25 -0,79 15,17

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 97.659 1,19 1,63 15,17

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 40.519 1,09 1,75 15,99

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.780 0,15 4,08 1,74

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 248,11 -0,17 3,53 -2,50

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.303 0,10 3,08 -3,82

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.756 0,05 6,15 -13,86

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,63 -0,03 -0,15 -0,24

Euro - US$/€ (**) 1,13 0,25 -0,20 -8,60

Iene - ¥/US$ (**) 110,62 0,01 0,77 3,78

Libra - US$/£ (**) 1,31 1,07 1,48 -6,69

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,15 -0,50 0,33 3,30

Yuan - RMB/US$ (**) 6,76 -0,12 -0,30 6,47

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 182,24 0,91 0,03 -11,34

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 66,45 -0,08 5,98 1,19

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.340 1,67 4,48 -0,97

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 900,75 -0,74 -1,75 -11,82

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 369,75 -1,33 -3,14 0,61

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 151,80 0,00 0,00 4,33

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

Equipe Técnica 
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