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23 de fevereiro de 2018

Boletim Diário

FGV: índices de confiança da indústria e do consumidor caminharam em direções opostas em fevereiro
Os dois indicadores de confiança, divulgados hoje pela FGV, apresentaram direções distintas na leitura de
fevereiro. A prévia do Índice de Confiança da Indústria (ICI) subiu 0,2%, para 99,6 pontos, após a
estabilidade verificada em janeiro. Esse movimento foi influenciado pelo componente de expectativas, que
avançou, enquanto o de situação atual registrou queda. O nível de utilização da capacidade instalada (NUCI),
por sua vez, avançou para 75,3%, o maior desde meados de 2015. Já o Índice de Confiança do Consumidor
(ICC) recuou 1,4 ponto, para 87,4 pontos, após a alta de 0,4% no mês anterior. Essa baixa, a primeira desde
agosto, foi puxada pelos dois componentes do indicador. Os dois dados, em geral, reforçam a percepção de
retomada da economia brasileira, mas em ritmo ainda gradual. Cabe registrar que o nível neutro dos dois
índices é 100. Dessa forma, enquanto o empresário industrial tem reduzido o seu pessimismo, caminhando
para o patamar neutro, as percepções do consumidor apresentaram correção neste mês, mas ainda estão
em nível elevado.

Atividade

CNI: índice de confiança do empresário industrial recuou em fevereiro, mas permanece acima da média
histórica
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) recuou 0,2 ponto na passagem de janeiro para
fevereiro, atingindo 58,8 pontos, de acordo com pesquisa divulgada ontem pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI) a partir de uma amostra de quase 3 mil empresas de todos os portes. Esse resultado ficou
acima do nível neutro (50 pontos) e, pelo sexto mês consecutivo, também foi superior à média histórica
(54,1 pontos). Na abertura por componentes, o índice de condições atuais aumentou 0,1 ponto, enquanto o
de expectativas para os próximos seis meses recuou 0,4 ponto. Em ambos os casos, porém, os níveis
atingidos estão acima do patamar neutro, mostrando que o empresário industrial percebe melhora nos
negócios e segue otimista. O resultado do ICEI e dos demais índices de confiança divulgados reforçam nossa
expectativa de retomada gradual da atividade econômica nos próximos trimestres.

Internacional

Área do Euro: resultado da inflação ao consumidor em janeiro veio em linha com o esperado
Em janeiro, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) da Área do Euro subiu 1,3% na comparação com o
mesmo mês de 2017. Esse resultado veio em linha com o esperado e representou uma desaceleração em
relação à taxa de dezembro, de 1,4%. Na comparação com dezembro, a variação dos preços apresentou
queda de 0,9%, a primeira desde julho passado, mas também em linha com o esperado. Assim, o cenário
econômico da união monetária tem combinado crescimento mais forte, a despeito das surpresas negativas
mais recentes, com inflação sob controle e abaixo da meta de 2,0%. Avaliamos que esse quadro é propício
para que o Banco Central Europeu (BCE) interrompa o seu programa de compra de títulos no segundo
semestre, mas que demore ainda para iniciar a normalização das taxas de juros.

Destaques do dia

o Índices de confiança da indústria e do consumidor caminharam em direções opostas em fevereiro,
segundo a FGV

o Índice de Confiança do Empresário Industrial, da CNI, recuou em fevereiro, mas permanece acima da
média histórica

o Inflação ao consumidor na Área do Euro veio em linha com o esperado em janeiro, mantendo-se abaixo
da meta do Banco Central Europeu

o Indicador de Clima Econômico (ICE) apontou para recuperação da atividade econômica na América Latina
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FGV e Ifo: Indicador de Clima Econômico da América Latina (ICE) apontou para recuperação da atividade
econômica da região em janeiro
O Indicador de Clima Econômico da América Latina (ICE), divulgado ontem pela FGV e o instituto alemão
IFO, apresentou um quadro de melhora das percepções em relação à América Latina. O indicador,
construído a partir do saldo entre a proporção de avalições positivas e negativas, alcançou 1,5 p.p. em
janeiro. Trata-se do maior saldo desde abril de 2013 (1,6 p.p.), revertendo a sequência de resultados
negativos desde então. Considerando-se a abertura, o componente que captura as percepções em relação à
situação atual que passou de -43,8 p.p. em outubro para -31,8 p.p. em janeiro. Já o indicador de
expectativas recuou de +53,9 p.p. para +41,3 p.p. no mesmo período. No Brasil, especificamente, o ICE
atingiu -16,5 p.p. nesta leitura. Seja como for, o resultado é positivo, mostrando recuperação dos países da
região. Avaliamos que a continuidade do crescimento da economia mundial (cuja média do indicador está
em +26,1 p.p.) para os próximos trimestres deverá favorecer a América Latina como um todo.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam sem direção definida nesta manhã de sexta-feira, enquanto as bolsas
asiáticas encerraram o pregão em alta. Os índices futuros das bolsas dos EUA apontam para altas, enquanto
as principais praças europeias registram queda.

No mercado de divisas, com exceção das moedas da Ásia emergente, o dólar ganha valor frente às principais
moedas.

No mercado de bens primários, as cotações do petróleo e das principais commodities industriais registram
recuo, enquanto as cotações das agrícolas avançam.

No Brasil, o mercado de juros deve ser influenciado pelo movimento de alta nas taxas mais longas no
mercado internacional, mas o IPCA-15 também será determinante para explicar as taxas.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: IPCA-15 (fev) 0,36% (m/m)

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

- Brasil CNI: Sondagem Industrial (jan)
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Indicadores do Mercado

22/02/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,75 0,00 -0,25 -5,50

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 6,69 0,04 -0,27 -3,62

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,59 0,04 -0,33 -3,39

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7,63 0,05 -0,46 -2,44

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,68 0,00 -0,08 -0,71

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,16 0,00 -0,09 -0,04

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 157,73 1,45 8,90 -67,77

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,25 -0,54 1,54 6,12

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 86.686 0,74 6,14 26,38

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 35.680 0,70 5,89 26,53

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.704 0,10 -4,55 14,44

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 255,95 -0,14 -5,34 2,45

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.736 -1,07 -8,73 12,16

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.269 2,17 -6,65 0,23

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,92 -0,03 0,27 0,51

Euro - US$/€ (**) 1,23 0,4 0,6 16,8

Iene - ¥/US$ (**) 106,75 -1,0 -3,8 -5,8

Libra - US$/£ (**) 1,40 0,3 -0,2 12,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,61 -1,2 -0,4 -6,5

Yuan - RMB/US$ (**) 6,35 -0,1 -0,9 -7,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 195,27 1,1 -0,9 4,0

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 66,39 1,5 -3,8 18,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.331 0,0 -0,1 8,0

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.032 -0,2 4,9 0,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 367 0,3 4,2 -1,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 146 0,2 -0,1 0,9

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