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Confiança da indústria recuou em agosto, refletindo a piora do indicador de situação atual
O Índice de Confiança da Indústria (ICI) recuou 0,8 ponto entre julho e agosto, alcançando 99,3 pontos,
segundo os dados preliminares da Sondagem da Indústria, divulgados há pouco pela FGV. Esse recuo foi
explicado principalmente pela queda de 2,4 pontos do índice de situação atual, que atingiu 96,6 pontos,
embora o componente de expectativas tenha avançado 0,8 ponto, para 101,9. Cabe registrar que o nível
neutro é de 100 pontos, indicando ligeiro otimismo no âmbito das expectativas. Já o nível de utilização da
capacidade instalada permaneceu estável em 75,7%, na série livre de efeitos sazonais. Vale destacar que o
ICI se manteve próximo, porém pouco acima do nível neutro, entre fevereiro e julho, mantendo-se abaixo de
100 pontos nesta leitura. Assim, o conjunto de indicadores já conhecidos é compatível com um quadro de
expansão bastante moderada do PIB neste terceiro trimestre.

Atividade

Índice de Confiança do Empresário Industrial avançou em agosto, mas permaneceu ligeiramente abaixo da
média histórica
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) registrou avanço de 3,1 pontos na passagem de julho
para agosto, atingindo 53,3 pontos, de acordo com pesquisa divulgada ontem pela Confederação Nacional
da Indústria (CNI). Esse resultado permaneceu acima do nível neutro, de 50 pontos, e ligeiramente abaixo da
média histórica, de 54,1 pontos. O movimento refletiu tanto o avanço do componente de condições atuais,
que permaneceu abaixo do patamar neutro, quanto do de expectativas, indicando que as percepções quanto
ao futuro estão melhorando ao longo do terceiro trimestre, mesmo que gradualmente.

Dados da indústria siderúrgica indicam manutenção da trajetória de recuperação do setor
A produção de aço bruto somou 3,0 milhões de toneladas no mês passado, segundo dados divulgados ontem
pelo Instituto Aço Brasil (IABr). Esse resultado corresponde a uma alta de 6,7% na comparação com o mesmo
mês de 2017, acumulando crescimento interanual de 3,4% nos sete primeiros meses deste ano. Em relação
junho, entretanto, houve recuo de 1,0% na série livre de efeitos sazonais, segundo nossas estimativas. Já a
produção de laminados avançou 2,7% na comparação interanual, com altas de 5,8% na fabricação de aços
longos, mais utilizados na construção civil, e de 0,7% da produção de planos, usados principalmente na
fabricação de duráveis. Por fim, a produção de semi-acabados avançou 25,4% em relação a julho de 2017. As
importações totais de aço registraram alta de 5,9%, na mesma base de comparação, enquanto as
exportações recuaram 8,1%. Em suma, o conjunto de dados disponíveis indica que a trajetória de
recuperação, ainda que gradual, do setor siderúrgico foi mantida em julho, já dissipados os efeitos da
paralisação do setor de transportes.
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Setor Externo

Balança comercial registrou superávit de aproximadamente US$ 1,7 bilhão na terceira semana de agosto
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em quase US$ 1,7 bilhão na terceira semana deste mês,
de acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Entre
os dias 13 e 17, as exportações somaram US$ 5,4 bilhões, superando as importações, que ficaram em US$
3,7 bilhões. Comparadas as médias diárias até a terceira semana deste mês com as de agosto de 2017,
houve avanços de 11,2% dos embarques e de 20,9% das compras externas. O crescimento das exportações
foi explicado pelo aumento das vendas de produtos básicos e de manufaturados, enquanto as de produtos
semimanufaturados recuaram. Em relação às importações, aumentaram os gastos principalmente com
combustíveis e lubrificantes e com veículos automóveis e partes. Dessa forma, a balança comercial
acumulou superávit de cerca de US$ 36,8 bilhões no ano. Por fim, vale ressaltar que houve revisão de
valores da segunda semana de agosto, de um déficit de US$ 277 milhões para um superávit de US$ 751
milhões, acumulando, assim, superávit de US$ 2,8 bilhões em agosto.

Internacional

Economia chilena desacelerou no segundo trimestre, puxada pela contribuição negativa do setor externo
O PIB do Chile cresceu 2,8% no segundo trimestre, em termos anualizados e em comparação com o período
imediatamente anterior, de acordo com o Banco Central do Chile. Esse resultado representou uma
desaceleração com relação ao primeiro trimestre (4,9%) e foi puxada, sobretudo, pela contribuição negativa
do setor externo e pelo menor crescimento do consumo privado, que mais do que compensaram os avanços
do consumo do governo e dos investimentos. Vale destacar a contribuição de 2,1 pontos percentuais dos
investimentos em capital fixo, a maior desse componente desde o segundo trimestre de 2015. Em sentido
oposto, as exportações líquidas contribuíram com quase -5 pontos percentuais para o resultado do PIB. Já na
comparação com o mesmo período do ano anterior, houve aceleração do PIB, que passou de um
crescimento de 4,3% no primeiro trimestre, para 5,3% entre abril e junho, refletindo, em parte, os dois dias
extras de trabalho no período comparativamente a 2017. Diante desse cenário, e levando em consideração
a resolução do atrito trabalhista na maior mina de cobre do mundo (La Escondida), que representava um
risco para a expansão do Chile, esperamos que o país permaneça crescendo em ritmo robusto. Porém, como
a economia local é significativamente aberta, o risco de uma desaceleração mundial mais intensa pode
impactar negativamente esse cenário.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam majoritariamente no campo positivo nesta manhã, refletindo as
expectativas de progresso do diálogo entre China e Estados Unidos, em encontro que será realizado amanhã
e quinta-feira entre representantes dos dois países. As principais bolsas asiáticas encerraram o pregão em
alta, com destaque para o avanço de 1,3% do índice de Shanghai. Os mercados europeus e índices futuros
das bolsas norte-americanas também avançam.

No mercado de câmbio, o dólar deprecia ante as principais moedas dos países emergentes e desenvolvidos,
com exceção do iene, após as críticas feitas por Donald Trump à política monetária do Fed. Em relação às
commodities, os preços do petróleo avançam, à espera das pesquisas sobre os estoques de petróleo dos
Estados Unidos. Os preços dos principais metais industriais operam em alta, impulsionados pelo movimento
do dólar, enquanto as commodities agrícolas não apresentam movimento único, com destaque para o recuo
do preço do trigo e avanço do preço do algodão.

No Brasil, destacamos o resultado preliminar da Sondagem da Indústria, divulgado há pouco pela FGV.

Agenda do dia

Não há indicadores relevantes a serem divulgados hoje.
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Indicadores do Mercado

20/08/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,50 0,00 0,00 -2,75

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,77 0,09 0,26 -0,07

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,70 0,04 -0,01 -1,36

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 8,27 0,08 0,21 -0,56

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 5,30 0,00 -0,03 0,39

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,65 0,00 -0,09 0,40

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 240,08 2,59 1,96 32,41

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,97 1,55 5,32 26,14

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 76.328 0,39 -2,86 11,08

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 31.488 0,38 -2,75 10,43

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.857 0,24 1,97 17,79

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 258,54 0,55 -0,62 2,59

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.199 -0,32 -2,20 14,01

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.698 1,11 -4,62 -17,45

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,82 -0,04 -0,07 0,63

Euro - US$/€ (**) 1,15 0,4 -2,0 -2,4

Iene - ¥/US$ (**) 110,07 -0,4 -1,2 0,8

Libra - US$/£ (**) 1,28 0,4 -2,6 -0,5

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,01 0,6 -0,1 7,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,86 -0,3 1,3 2,9

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 189,11 0,4 -3,5 11,6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 72,21 0,5 -1,2 37,0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.187 0,9 -3,6 -7,7

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 882 0,0 3,8 -5,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 362 -0,6 1,9 2,8

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 145 0,2 1,5 6,3
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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