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Boletim Diário

Vendas dos distribuidores de aço mostraram desempenho positivo em fevereiro

Após retração importante no final de 2018, os dados do setor siderúrgico têm mostrado sinais de
recuperação neste início de ano. Em fevereiro, as vendas dos distribuidores de aço mostraram um
crescimento expressivo, permitindo um ajuste dos estoques do setor. Segundo as informações do Instituto
Nacional dos Distribuidores de Aço (INDA), as vendas de aço pelos distribuidores somaram 309,8 mil
toneladas (mt) no mês. Com isso, a média diária das vendas no período atingiu o patamar de 15,5 mt, o
equivalente a uma alta de 28,5% na margem, descontada a sazonalidade, após elevação de 27,9% na leitura
anterior.

Na comparação interanual, o resultado representa um crescimento de 19,2%. As compras de aço, por sua
vez, totalizaram 239,5 mt, uma média diária de 11,9 mt (queda de 9,0% na margem, também excetuados os
efeitos sazonais). Com isso, os estoques atingiram 893,3 mt no período, o que corresponde a 2,9 meses do
nível atual de vendas, abaixo da média histórica de 3,2 meses. Em suma, esses dados são compatíveis com
nosso cenário de recuperação gradual do setor em 2019, impulsionada pela demanda interna. Em relação à
produção industrial, esses dados são compatíveis com nossa expectativa de avanço em janeiro.

Atividade

Saldo de empregos da indústria paulista ficou positivo em fevereiro, porém o nível de emprego seguiu
recuando no período

A indústria paulista criou 2,5 mil postos de trabalho em fevereiro, de acordo com os dados divulgados ontem
pela FIESP/CIESP. Onze dos vinte e dois setores monitorados contrataram liquidamente no mês passado,
com destaque para o setor de couro e calçados, enquanto sete segmentos fecharam vagas e quatro
registraram estabilidade. A despeito da geração positiva de postos, o nível de emprego na indústria paulista
recuou 0,1% na margem, descontada a sazonalidade, mantendo a trajetória de queda observada ao longo do
ano passado. Na comparação interanual, a retração foi de 1,9%. Diante da moderação do desempenho do
setor industrial, acreditamos que o emprego do setor deverá continuar bastante modesto.

Internacional

Indicador de encomendas à indústria norte-americana avançou 0,1% em janeiro, abaixo das expectativas
do mercado

O indicador de novos pedidos à indústria norte-americana registrou ligeiro avanço de 0,1% entre dezembro e
janeiro, mantendo o mesmo ritmo de crescimento da leitura anterior. O resultado, que surpreendeu de
maneira negativa a mediana das expectativas do mercado (0,3%), refletiu o avanço na margem do setor de
bens duráveis, que mais do que compensou o recuo dos pedidos de bens não duráveis, segmento tem
apresentado retração desde novembro. Entretanto, excluindo o setor de aeronaves e equipamentos de
defesa, o indicador avançou 0,8%, acelerando após dois meses consecutivos de queda. Em suma, o avanço
discreto do indicador de novos pedidos à indústria norte-americana é compatível com uma desaceleração do
crescimento do PIB no primeiro trimestre de 2019. Esperamos que a economia dos EUA cresça 1,2% nos três
primeiros meses deste ano, em termos anualizados, em comparação com o trimestre anterior.
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Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam sem direção única nesta quarta-feira, refletindo o ambiente de cautela em
que se encontram os investidores. Na Ásia, os pregões fecharam o dia com resultados mistos, tendo, de um
lado, a expectativa de que o banco central norte-americano (Fed) mantenha seus estímulos monetários – ao
manter a taxa básica de juros e sinalizar manutenção à frente – e, de outro, rumores de que o governo
chinês estaria mostrando resistência nas negociações comerciais com Washington. Os índices futuros norte-
americanos, por sua vez, operam em alta, enquanto as bolsas europeias registram perdas,
predominantemente.

No mercado de câmbio, no mesmo sentido, não se observa tendência única das moedas em relação ao
dólar. Dentre os países emergentes, a direção majoritária é de valorização das divisas. Já entre os
desenvolvidos, destaque para a depreciação da libra, que além de refletir a questão do Brexit, reage também
à surpresa com os dados de inflação, que vieram acima do esperado pelos analistas.

Já dentre as commodities, o tom é um pouco pior. Hoje, dados oficiais devem confirmar o recuo dos
estoques norte-americanos de petróleo, reportado ontem pelo American Petroleum Institute (API). Apesar
disso, entretanto, as cotações estão próximas à estabilidade, ou registrando perdas nesta manhã. As
commodities metálicas, por sua vez, são cotadas majoritariamente em queda, enquanto as agrícolas têm
seus contratos futuros cotados em campo misto.

No Brasil, as atenções estarão voltadas ao anúncio da taxa básica de juros, pelo Banco Central, após o
fechamento dos mercados. Além disso, a decisão de política monetária norte-americana também deve
influenciar o ambiente doméstico.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

- Brasil BCB: Anúncio da taxa básica de juros 6,50% 6,50%

15:00 EUA Banco Central anunciará decisão de política monetária 2,50% 2,50% 
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Indicadores do Mercado

19/03/19
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) (*) 6,41 0,00 -0,01 -0,16

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,36 0,00 -0,02 -1,00

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4 -0,03 -0,20 -0,67

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,39 0,00 -0,05 -0,70

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 153 -2,47 -9,49 5,21

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,79 -0,08 1,72 15,27

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 99.588 -0,41 1,98 18,68

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 41.325 -0,35 1,99 19,32

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.833 -0,01 1,90 4,41

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 258,74 0,58 4,28 2,66

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.567 -0,08 1,24 0,40

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.091 -0,18 12,17 -5,74

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,61 0,01 -0,02 -0,24

Euro - US$/€ (**) 1,14 0,12 0,10 -7,98

Iene - ¥/US$ (**) 111,40 -0,03 0,71 5,00

Libra - US$/£ (**) 1,33 0,11 1,57 -5,40

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,01 -0,22 -0,69 1,64

Yuan - RMB/US$ (**) 6,71 -0,02 -0,69 5,95

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 185,24 0,38 3,00 -7,66

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 67,61 0,10 1,75 2,36

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.307 0,38 -2,51 -0,86

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 904,00 -0,19 0,36 -11,59

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 371,25 -0,07 0,41 -1,00

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 153,20 0,20 0,92 5,91

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