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Boletim Diário

Resultado do IPCA-15 de fevereiro reforça expectativa de inflação ao consumidor contida

O IPCA-15 de fevereiro registrou alta de 0,34%, conforme divulgado ontem pelo IBGE. O resultado, que veio
alinhado com a nossa projeção e abaixo do esperado pelo mercado (0,36%), manteve a expectativa de
trajetória prospectiva confortável dos preços ao consumidor, corroborando as recentes revisões baixistas de
inflação para 2019 observadas no Relatório Focus. O principal destaque qualitativo do dado reportado foi o
reajuste de educação, que ficou em patamar bastante baixo (3,52%) – embora tenha sido a maior influência
altista do índice –, sinalizando que o setor de serviços não deve pressionar os preços ao longo do ano. Apesar
dessa alta sazonal, entretanto, a variação do IPCA-15 não apresentou avanço expressivo em relação a
janeiro, quando houve alta de 0,30%, devido ao recuo dos preços de alimentação (que passou de 0,87% para
0,64% este mês) e vestuário (que acentuou seu movimento deflacionário, de -0,16% para -0,92%). Com isso,
em doze meses, o indicador agregado acumulou alta 3,73%. O segmento de transportes, por sua vez, ficou
estável em relação ao mês anterior, mas deve ser um importante vetor baixista para o índice fechado do
mês, por conta da dissipação dos efeitos dos reajustes de transportes coletivos.

A dinâmica benigna, sobretudo dos núcleos, reforça a nossa percepção de manutenção da Selic nos próximos
meses. Por fim, esperamos que, para o IPCA de fevereiro, o recuo supracitado de transportes e a
continuidade da desaceleração de preços de alimentação mais do que compensem a alta de educação,
levando o indicador a uma alta moderada, em torno de 0,26%.

Atividade

Índice de Confiança do Consumidor recuou em fevereiro, permanecendo abaixo do nível neutro
Após quatro avanços consecutivos, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) recuou 0,5 ponto em
fevereiro, alcançando 96,1 pontos, segundo divulgado há pouco pela FGV. Esse resultado refletiu a queda de
1,7 ponto do componente de expectativas, que atingiu 109,0 pontos, e compensou o avanço de 1,3 ponto do
indicador de situação atual, alcançando o patamar de 78,1 pontos. Com isso, o indicador permaneceu abaixo
do nível neutro de 100 pontos. Destacamos que, a despeito do recuo do indicador de expectativas e do
avanço do componente de situação atual, ainda existe uma diferença expressiva de patamar entre esses dois
componentes. Assim, esperamos melhora da confiança e do consumo nos próximos meses.
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Internacional

PIB alemão cresceu 1,4% em 2018 e deve seguir desacelerando no primeiro trimestre deste ano
Os indicadores antecedentes e coincidentes da economia alemã seguem sugerindo para uma desaceleração
da atividade do país nos últimos meses. O Índice de Sentimento Econômico das empresas alemãs, por
exemplo, recuou 0,8 ponto em fevereiro, atingindo 98,5 pontos, conforme divulgado hoje pelo instituto IFO.
Esse movimento surpreendeu negativamente a mediana das projeções do mercado, que apontava para uma
queda mais discreta, para 98,9 pontos. Os dois componentes do índice mostraram recuo na margem: o
indicador de expectativas retraiu 0,4 ponto, enquanto o de situação atual caiu 0,9 ponto. Além disso,
também foi divulgada pela manhã a última estimativa do PIB do quarto trimestre de 2018 do país, que
confirmou o fraco desempenho da economia alemã no final do ano passado. O PIB ficou estável em relação
ao trimestre anterior, ante contração de 0,2% no terceiro trimestre do ano passado. A estabilidade refletiu a
contribuição negativa dos estoques e das exportações líquidas no período, que compensaram as altas de
0,2%, 1,6% e 0,9% do consumo privado, do consumo do governo e dos investimentos em capital fixo,
respectivamente. Apesar da composição favorável do resultado final do PIB do quarto trimestre, os
indicadores do primeiro trimestre reforçam nossa percepção de continuidade do menor ritmo de
crescimento da atividade alemã ao longo do ano, colocando um viés de baixa para nossa estimativa de alta
de 1,3% para o PIB deste ano.

Índice de atividade do Fed da Filadélfia e PMI reforçam percepção de desaceleração da produção
manufatureira nos EUA em fevereiro
O indicador de difusão do nível de atividade da indústria recuou 21,1 pontos na passagem de janeiro para
fevereiro, atingindo -4,1 pontos neste mês, conforme divulgado ontem pelo Fed da Filadélfia. Esse resultado
refletiu, sobretudo, a queda registrada nos dados de novos pedidos e desembarques. Por outro lado, os
componentes de emprego e de estoques registraram alta em fevereiro. Em linha com esse resultado, o
índice PMI (Purchasing Managers´ Index) preliminar da indústria norte-americana registrou desaceleração na
passagem de janeiro para fevereiro, passando de 54,9 pontos para 53,7 pontos. Assim como o indicador da
Filadélfia a queda no PMI também foi puxada pela desempenho negativo do componente de novos pedidos.
Em suma, a performance dos indicadores mais recentes de atividade industrial tem sugerido certa
desaceleração da economia norte-americana neste começo de ano, colocando um viés de baixa para nossa
estimativa de 1,8% de crescimento anualizado do PIB no primeiro trimestre de 2019.

Apesar do crescimento das encomendas de bens duráveis nos EUA em dezembro, o comportamento do
núcleo do indicador sugere desaceleração nos investimentos no quarto trimestre de 2018
As encomendas de bens duráveis nos EUA registraram alta de 1,2% na passagem de novembro para
dezembro, de acordo com dados divulgados ontem pelo Census Bureau. O resultado foi inflado pela forte
alta nas encomendas de aeronaves civis (28,4%), ao passo que o núcleo do indicador, excluindo os
componentes mais voláteis (aeronaves e equipamentos de defesa), registrou ligeiro avanço na margem, de
0,5%, que devolve só parte das quedas registradas em outubro e novembro (-2,4% e -0,1%,
respectivamente). Sendo assim, o resultado do indicadores de encomendas de bens duráveis sugere uma
desaceleração no crescimento dos investimentos no quarto trimestre de 2018, o que reforça viés de baixa
para nossa estimativa de crescimento de 2,3%, em termos anualizados, do PIB no quarto trimestre.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários têm reagido positivamente à nova rodada de negociações entre Estados Unidos e
China, que adentra hoje em seu segundo dia. Nesta sexta-feira, o presidente Trump deve se encontrar com o
vice-primeiro-ministro chinês, Liu He. O possível acordo entre as partes continua impulsionando as bolsas,
com as asiáticas fechando o dia majoritariamente em alta. No mesmo sentido, a despeito da recente
sequência de indicadores fracos dos EUA, os índices futuros norte-americanos operam no campo positivo, no
que são acompanhados pelos pregões europeus, que registram ganhos, refletindo também o aumento da
probabilidade de postergação do prazo de saída do Reino Unido da União Europeia.
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Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: Pnad Contínua trimestral (4° tri)

- Brasil CNI: Sondagem Industrial (jan)

- Brasil Aneel: Divulgação de bandeira tarifária (mar)

No mercado de câmbio, entretanto, não se observa movimento único do dólar frente às demais moedas.
Dentre as divisas dos países emergentes, a maioria registra ganhos moderados, enquanto a lira turca e o
baht tailandês depreciam. Já com relação aos países desenvolvidos, destaque para a continuação da
depreciação do iene – conforme acompanhado ao longo da semana – diante do posicionamento monetário
mais expansionista do Banco Central japonês (BoJ) e da diminuição do risco de tensões comerciais. Merece
atenção também o dólar australiano, que hoje devolve parte da forte desvalorização de ontem, quando a
China anunciou restrição à importação de carvão do país, principal produto da pauta exportadora da
Austrália.

O clima otimista dos investidores reflete-se igualmente nas cotações de commodities. Os contratos futuros
de petróleo são negociados em alta, diante das conversas entre EUA e China. As commodities agrícolas e
metálicas, na mesma direção, são cotadas no campo positivo, à exceção do ouro e do cobre.

Na agenda doméstica, destacam-se a Sondagem do Consumidor de fevereiro, divulgada há pouco pela FGV, e
a Pnad Contínua referente ao último trimestre do ano passado.



4

Indicadores do Mercado

21/02/19
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) (*) 6,47 0,02 -0,10 -0,18

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,43 0,01 -0,11 -1,15

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4 -0,01 -0,09 -0,56

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,50 0,01 -0,09 -0,66

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 165 1,93 -8,22 8,91

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,77 1,17 0,42 15,36

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 96.932 0,40 0,96 12,64

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 40.208 0,36 1,06 13,48

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.775 -0,35 3,90 2,72

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 248,91 -0,27 4,03 -2,89

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.464 0,15 3,60 -2,31

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.752 -0,34 5,41 -13,98

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,69 0,05 -0,09 -0,26

Euro - US$/€ (**) 1,13 -0,01 -0,26 -7,71

Iene - ¥/US$ (**) 110,70 -0,13 0,95 2,71

Libra - US$/£ (**) 1,30 -0,05 1,18 -6,28

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,29 0,37 0,64 2,39

Yuan - RMB/US$ (**) 6,72 0,02 -1,12 5,82

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,41 0,14 1,20 -10,76

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 67,07 -0,01 6,90 2,52

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.324 -1,47 3,19 -0,49

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 911,00 0,94 -0,63 -11,92

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 375,50 1,28 -1,64 2,67

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 151,55 0,10 -0,59 4,02

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

Equipe Técnica 

O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações
e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente
qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações,
julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou
responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de
todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de
responsabilidade e uso. A reprodução total ou parcial desta publicação é expressamente proibida, exceto com a autorização do Banco BRADESCO
ou a citação por completo da fonte (nomes dos autores, da publicação e do Banco BRADESCO)

Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos Fernando Honorato Barbosa

Economistas Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / Constantin Jancsó / Ellen Regina Steter Hanna
Farath / Estevão Augusto Oller Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão /
Mariana Silva de Freitas / Myriã Tatiany Neves Bast / Priscila Pacheco Trigo / Rafael Martins Murrer /
Robson Rodrigues Pereira / Thiago Coraucci de Angelis / Thomas Henrique Schreurs Pires

Estagiários Ana Beatriz Moreira dos Santos / Camila Medeiros Tanomaru / Daniel Funari Fouto / Isabel Cristina Elias
de Souza Oliveira / Lucas Maia Campos / Renan Bassoli Diniz / Thaís Rodrigues da Silva

economiaemdia.com.br


