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Boletim Diário

Recessão na Argentina continuará pesando sobre as exportações brasileiras de veículos

No quarto trimestre de 2018, a economia argentina registrou forte contração interanual, de 6,2% de acordo com
o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). Os principais destaques ficaram por conta das quedas, na
mesma base de comparação, de 25,0% dos investimentos e de 9,5% do consumo privado, ao passo que o setor
externo contribuiu positivamente, com alta de 10,4% das exportações e recuo de 26,1% das importações. Na
comparação com o período imediatamente anterior, a queda foi de -1,2%, já descontados os efeitos sazonais.
Essa contração na margem é a quarta consecutiva. Em 2018 como um todo, a queda do PIB atingiu 2,5%.

Para 2019, o quadro recessivo deve se manter: projetamos contração de 1,6%. Por fim, esse quadro continuará
sendo um vetor contracionista para a atividade econômica no Brasil por causa do peso da Argentina no comércio
internacional brasileiro - sobretudo no segmento de veículos.

Atividade

Produção de aço bruto registrou queda em fevereiro, mas conjunto de indicadores coincidentes continua
apontando alta da produção industrial no período

A produção nacional de aço bruto somou aproximadamente 2,7 milhões de toneladas no mês passado, segundo
dados divulgados pelo Instituto Aço Brasil (IABr). Esse resultado corresponde a uma queda de 1,9% na
comparação com fevereiro de 2018. Em relação a janeiro, segundo nossas estimativas, houve recuo de 2,5%, na
série livre de efeitos sazonais, devolvendo parte do avanço de 4,1% registrado na leitura anterior. Em relação aos
aços laminados, a produção de planos apresentou crescimento na margem, enquanto a de longos sofreu um
recuo mais acentuado do que a alta anterior.

As vendas internas de aço, por outro lado, avançaram na margem, com destaque para o segmento de aços
planos – insumo para a indústria automotiva, de bens de capital e de eletrodomésticos, principalmente. Apesar
do arrefecimento da produção de aço no período, os demais indicadores coincidentes já reportados sugerem
que a produção industrial de fevereiro deverá apresentar alta na margem.

Fiscal

Com receitas extraordinárias e melhora nos resultados empresariais, arrecadação de fevereiro avançou
5,4% termos interanuais e reais

Conforme divulgado ontem pela Receita Federal (RFB), a arrecadação total do órgão foi de R$ 115 bilhões em
fevereiro, uma alta interanual de 5,4% em termos reais. O resultado ficou acima do esperado (R$ 110 bilhões),
principalmente, em razão do crescimento real de 37% de receitas com IRPJ e com CSLL, comparativamente a
fevereiro de 2018. Segundo a RFB, esse avanço é explicado por conta de receitas extraordinárias e também de
uma melhora nos resultados das empresas. No mês, destaque ainda para as aberturas relacionadas a emprego e
renda, como IRPF, com alta interanual de 32,8% em termos reais. No acumulado deste ano, as receitas somaram
R$ 275 bilhões, o que representa um avanço de 1,8%, já descontada a inflação, em relação ao mesmo período
do ano passado. Para o resultado primário de fevereiro, a ser divulgado no dia 28, esperamos déficit de R$ 20
bilhões.
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Internacional

Índice PMI da Área do Euro recuou em março, sugerindo crescimento moderado da região neste primeiro
trimestre

A leitura preliminar do PMI (Purchasing Managers´ Index) composto da Área do Euro mostrou ligeiro recuo em
março, sugerindo um desempenho moderado da atividade do bloco no início deste ano, com arrefecimento do
setor industrial. O indicador retraiu 0,6 ponto neste mês, para 51,3 pontos, abaixo da ligeira elevação esperada,
de 0,1 ponto, mas mantendo-se acima do nível neutro de 50 pontos. Essa queda na margem foi explicada pelo
recuo de 1,7 ponto do componente da indústria, para 47,6 pontos, refletindo o pior desempenho do setor na
Alemanha e na França. Já o indicador do setor de serviços ficou praticamente estável, ao retrair 0,1 ponto,
alcançando 52,7 pontos, influenciado negativamente pelo índice da França. O patamar atual do índice PMI
sugere uma alta de 0,2% do PIB da Área do Euro no primeiro trimestre. Acreditamos que a atividade da região
mostre alguma aceleração ao longo do ano, diante da melhora das condições financeiras e da redução esperada
dos riscos à frente, acumulando crescimento de 1,3% em 2019.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam predominantemente no campo negativo nesta manhã, refletindo a cautela dos
investidores com relação à desaceleração da economia global. Dados da atividade econômica alemã
surpreenderam negativamente e, com isso, as bolsas europeias se enfraqueceram. O índice de gerentes de
compras (PMI) composto da Alemanha – que mede a atividade nos setores industrial e de serviços –, além de ter
recuado, mostrou uma contração mais acentuada da manufatura em fevereiro. Assim, os índices futuros norte-
americanos também operam em queda.

Os pregões asiáticos, por outro lado, fecharam o dia majoritariamente em alta, ainda que modesta. Depois de os
mercados acionários de Nova York terem subido ontem, impulsionados pelo segmento de tecnologia, empresas
do setor, na Ásia, foram influenciadas positivamente. Além disso, expectativas quanto às negociações entre EUA
e China no final deste mês e o discurso mais ameno do Fed nesta semana mantiveram o otimismo na região.

Já no mercado de câmbio, o predominante ceticismo nas bolsas é refletido também na desvalorização da
maioria das moedas frente ao dólar. Em sentido contrário, o iene, que é visto como um ativo seguro, aprecia.
Destaque para a libra, que opera próxima à estabilidade, após a União Europeia concordar em estender o prazo
para a saída do Reino Unido do bloco – do próximo dia 29 para o dia 22 de maio –, desde que o Parlamento
britânico aprove o acordo firmado entre a UE e a primeira-ministra Theresa May, na semana que vem.

Ademais, o fortalecimento do dólar é um importante vetor da baixa nas cotações do petróleo desta manhã. No
mesmo sentido, as commodities metálicas são cotadas no campo negativo, majoritariamente, após mineradoras
interromperem sua produção na Austrália, por conta de ciclones que se dirigem à costa. As commodities
agrícolas, por sua vez, mantêm bons resultados em seus contratos futuros.

Por fim, no Brasil, na ausência de indicadores relevantes, o mercado deve seguir a tendência internacional.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

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

- Colômbia Banco Central anunciará decisão de política monetária 4,25% 4,25% 
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Indicadores do Mercado

21/03/19
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

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

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 6,40 0,03 -0,07 -0,18

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,36 0,03 -0,07 -1,04

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4 0,04 -0,24 -0,66

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,41 0,04 -0,09 -0,68

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 163 1,89 -2,53 1,38

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,79 0,48 0,63 15,92

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 96.729 -1,34 -0,21 13,83

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 40.147 -1,32 -0,15 14,58

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.855 1,09 2,88 5,27

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 256,08 -0,13 2,88 1,28

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.609 0,00 0,67 1,07

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.101 0,35 12,71 -5,47

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,54 0,01 -0,15 -0,35

Euro - US$/€ (**) 1,14 -0,36 0,33 -7,82

Iene - ¥/US$ (**) 110,79 0,08 0,08 4,47

Libra - US$/£ (**) 1,31 -0,67 0,48 -7,31

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,86 0,17 -2,22 2,29

Yuan - RMB/US$ (**) 6,70 0,06 -0,36 5,88

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 185,37 -0,23 1,96 -10,65

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 67,86 -0,93 1,18 -2,32

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.307 0,43 -1,22 -1,07

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 910,50 0,50 -0,05 -11,58

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 376,25 1,28 0,20 0,33

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 153,50 0,07 1,29 6,71

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