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Boletim Diário

Governo apresentou proposta de reforma da Previdência

O Governo apresentou proposta para reformular a Previdência Social, com estimativa de economia de R$
1,164 trilhão em 10 anos e de R$ 4,5 trilhões em 20 anos. A proposta precisa ser aprovada pelo Congresso,
em dois turnos na Câmara e no Senado, podendo ser alterada ao longo de sua tramitação, que deve começar
nas próximas semanas. Nos primeiros 4 anos após a aprovação da medida, a estimativa é economizar R$ 188
bilhões, isto é, 2,7% do PIB. A Nova Previdência visa a diminuição de diferenças entre regimes e endereça
alguns pontos de desequilíbrios dentro do sistema previdenciário. Todas as medidas contidas no projeto
também valerão para Estados e municípios. Nos últimos anos, alguns deles têm apresentado dificuldades
fiscais, inclusive para pagamento de salários. A reforma, compulsória após 6 meses, contribuirá com o ajuste
fiscal dos entes subnacionais.

A proposta, portanto, contribui para que o teto dos gastos seja cumprido nos próximos anos, ajudando a
diminuir o déficit e a estabilizar a dívida pública, contribuindo para queda do risco pais, dos juros, aceleração
do crescimento e geração de empregos.

Atividade

Confiança do empresário industrial registrou ligeiro recuo em fevereiro, mas permanece em patamar
elevado
A confiança do empresário industrial recuou ligeiramente na passagem de janeiro para fevereiro, porém
ainda se mantém em patamar bastante elevado. O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) retraiu
0,2 ponto neste mês, atingindo 64,5 pontos, de acordo com a pesquisa divulgada ontem pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI). Com isso, o indicador ficou acima do nível neutro, de 50 pontos, e da média
histórica, de 54,4 pontos. O movimento refletiu a queda do componente de expectativas (0,9 ponto),
enquanto o de situação atual avançou 1,5 ponto. Por fim, o resultado veio em linha com o reportado na
leitura preliminar da Sondagem da Indústria da FGV, indicando melhora da percepção dos empresários em
relação às condições atuais e ligeira piora em relação aos próximos meses.

Setor Externo

Fluxo cambial registrou superávit de US$ 1,139 bilhão na terceira semana de fevereiro
O fluxo cambial registrou saldo positivo de US$ 1,139 bilhão entre os dias 11 e 15 deste mês, de acordo com
os dados divulgados ontem pelo Banco Central. As contas comercial e financeira caminharam em sentidos
opostos, ao registrarem saída líquida de US$ 266 milhões e entrada de US$ 1,405 bilhão, respectivamente. O
déficit da conta comercial foi resultado de câmbio contratado para exportações de US$ 2,871 bilhões,
inferiores aos US$ 3,137 bilhões contratados para importações. Já o saldo positivo da conta financeira foi
reflexo de compras de US$ 14,218 bilhões, acima das vendas de US$ 12,813 bilhões. Com esse resultado, o
fluxo cambial acumulou superávit de U$ 6,681 bilhões no ano.
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Internacional

PMI da Área do Euro avançou em fevereiro, mas ainda sugere crescimento moderado da região neste
início de ano
A leitura preliminar do PMI (Purchasing Managers´ Index) composto da Área do Euro mostrou ligeira
recuperação em fevereiro, mas ainda sugere um desempenho moderado da atividade do bloco, com
arrefecimento do setor industrial. O indicador avançou 0,4 ponto no mês, para 51,4 pontos, mantendo-se
acima do nível neutro de 50 pontos. Essa elevação na margem foi explicada pelo melhor desempenho do
setor de serviços na Alemanha e na França, enquanto o componente da indústria manufatureira apresentou
novo recuo, pressionado pelo resultado negativo da indústria alemã. Acreditamos que esse patamar é
compatível com um crescimento próximo de 1,4% do PIB este ano.

Ata do FOMC reforçou a percepção de fim do ciclo de elevação de juros, ao menos até o final de 2019
A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária dos EUA (FOMC, na sigla em inglês), divulgada
ontem, reforçou o cenário de interrupção do ciclo de elevação da taxa básica de juros no país. No
documento, o Fed ressaltou a estimativa de um crescimento robusto do PIB no último trimestre de 2018,
apesar de certo prejuízo de informações disponíveis por conta da paralisação parcial do governo (shutdown).
No período, o consumo doméstico permaneceu acelerando, com mercado de trabalho aquecido e produção
industrial crescendo em ritmo robusto. Ao mesmo tempo, apesar da melhora recente nos indicadores
financeiros, o colegiado continuou percebendo o cenário como bastante volátil no começo do ano, refletindo
a frustração com alguns dos indicadores coincidentes divulgados no período e as crescentes incertezas com
relação à política comercial e ao shutdown. No que tange ao cenário de inflação, o documento voltou a
caracterizar o risco como balanceado e compatível com variação de preços ao redor da meta nos próximos
meses, principalmente por conta dos preços menores do petróleo. Por fim, a autoridade monetária também
deu mais detalhes sobre a possibilidade de alterar o ritmo de redução de seu balanço de ativos, sinalizando
que deve manter um estoque de títulos superior ao do período anterior à crise financeira global. Diante
dessas últimas sinalizações do Fed, acreditamos que a taxa básica de juros do país deve permanecer no
intervalo atual, entre 2,25% e 2,50%, até pelo menos o final deste ano, condicional à evolução do cenário
previsto pela instituição.

Tendências de Mercado

Nesta manhã, os mercados acionários operam sem tendência única. Os investidores ainda estão digerindo o
conteúdo da ata do Fed, divulgada ontem. A autoridade monetária dos EUA explicitou preocupação com a
crescente possibilidade de desaceleração global, sinalizando que manterá “paciência” no processo de ajuste
de juros. Assim, os principais pregões asiáticos fecharam com altas modestas, ainda refletindo otimismo
acerca da rodada corrente de negociações entre EUA e China. No mesmo sentido, os índices futuros norte-
americanos são cotados no campo positivo. Já os mercados europeus, em sua maioria, operam em queda. O
dado do PMI Industrial da Área do Euro veio mais fraco do que o esperado, reforçando os temores de
arrefecimento da atividade econômica na região.

No mercado de câmbio, o dólar se fortalece ante as principais moedas de países desenvolvidos e
emergentes. O euro e a libra, porém, são cotados próximos à estabilidade, o que reflete os novos esforços da
primeira-ministra britânica, Theresa May, de negociar o Brexit sem impactos abruptos à economia local. Já o
rand sul-africano, por outro lado, se aprecia com força, devolvendo parte da desvalorização observada
ontem.

Com relação às commodities, os futuros do petróleo são cotados próximos à estabilidade. Ontem, o
American Petroleum Institute (API) estimou um incremento razoável nos estoques. Porém, no que se refere à
gasolina e destilados, observa-se uma redução. Ainda hoje, o Departamento de Energia (DoE) divulgará a
pesquisa oficial sobre os estoques da commodity. Da mesma forma, as metálicas e agrícolas não seguem
tendência única.
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Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado
Previsão     DEPEC

09:00 Brasil IBGE: IPCA-15 (fev) 0,34% (m/m)

10:30 EUA EUA: Índice de atividade do Fed Filadélfia (fev) 13,3

10:30 EUA EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal)

No Brasil, o mercado deve reagir ao contexto internacional e ao resultado do IPCA-15 de fevereiro, que será
divulgado nesta manhã pelo IBGE. A proposta de reforma da Previdência, encaminhada ontem ao Congresso,
também deverá influenciar os negócios.
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Indicadores do Mercado

20/02/19
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) (*) 6,45 0,04 -0,11 -0,23

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,42 0,04 -0,13 -1,21

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4 0,06 -0,08 -0,56

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,49 0,05 -0,10 -0,63

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 163 0,92 -16,63 11,11

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,73 0,07 -0,72 14,70

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 96.545 -1,14 0,47 12,52

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 40.063 -1,13 0,60 13,40

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.785 0,18 4,27 2,52

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 249,59 0,60 4,15 -2,47

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.431 0,60 3,70 -2,25

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.761 0,20 6,36 -13,69

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,64 0,01 -0,14 -0,24

Euro - US$/€ (**) 1,13 -0,03 -0,23 -8,11

Iene - ¥/US$ (**) 110,84 0,20 0,97 3,27

Libra - US$/£ (**) 1,31 -0,10 1,38 -6,75

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,22 0,37 0,71 2,71

Yuan - RMB/US$ (**) 6,72 -0,56 -0,86 5,96

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,27 1,03 1,05 -10,40

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 67,08 0,95 6,99 2,80

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.343 0,24 4,73 1,09

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 902,50 0,19 -1,55 -12,08

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 370,75 0,27 -2,88 1,44

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 151,40 -0,26 -0,26 3,77

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

Equipe Técnica 
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