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Boletim Diário

Mercado fez ligeiros ajustes em suas projeções de inflação
O mercado ajustou para baixo suas expectativas de inflação deste ano, de acordo com o Relatório Focus,
divulgado há pouco pelo Banco Central. A mediana das expectativas para o IPCA deste ano passou de 3,87%
para 3,85%, permanecendo em 4,00% para o ano que vem. Ao mesmo tempo, a mediana das projeções para
o crescimento do PIB de 2019 permaneceu em 2,48%, mas para 2020 avançou de 2,58% para 2,65%. As
projeções de Selic e da taxa de câmbio permaneceram inalteradas para o encerramento dos dois períodos.
No primeiro caso, a pesquisa sugere taxas de 6,50% e de 8,00%, respectivamente, enquanto a mediana das
projeções para a taxa de câmbio indica cotações de R$/US$ 3,70 e R$/US$ 3,75.

Destaques da Semana

PIB e notas do BC serão os destaques domésticos, enquanto PIB dos EUA e índices PIM das principais
economias estarão no foco internacional

No foco da agenda doméstica desta semana, teremos, na quinta-feira, o resultado do PIB do 4º trimestre de
2018, para o qual esperamos ligeira alta de 0,1% na margem, reforçando a trajetória de recuperação
bastante gradual da economia. Caso o número se confirme, o PIB terá acumulado elevação de 1,1% no ano
passado. Já o Banco Central divulgará suas notas à imprensa, todas referentes a janeiro: (i) hoje, a do setor
externo, que deve confirmar o baixo déficit em conta corrente observado nos últimos meses; (ii) na quarta-
feira, a de crédito, que deve mostrar continuidade do crescimento da carteira e taxas de inadimplência
bastante comportadas; e (iii) na quinta-feira, a de política fiscal.

Além disso, será conhecido, na quarta-feira, o resultado do IGP-M (Índice de Preços ao Mercado) de
fevereiro, para o qual projetamos alta de 0,74%. Também, no mesmo dia, será divulgada a PNAD Contínua,
para qual estimamos uma taxa de desemprego de 11,9% em janeiro. Outro indicador do mercado de
trabalho que poderá ser divulgado nesta semana é o Caged de janeiro, para o qual esperamos criação de 80
mil vagas formais. Por fim, teremos, ao longo da semana, as sondagens da FGV, que trarão as primeiras
informações acerca do desempenho da atividade econômica em fevereiro.

Na agenda internacional, as atenções estarão voltadas ao resultado do PIB norte-americano do 4° trimestre
de 2018, que será divulgado na quinta-feira. Também teremos as leituras finais dos índices PMI deste mês: o
da indústria de transformação chinesa na quarta-feira, e os demais na sexta-feira. Em conjunto, os dados
devem fortalecer a expectativa de desaceleração da economia global no final de 2018 e no início deste ano.

Destaques do dia

o Mercado fez ligeiros ajustes em suas projeções de inflação

o PIB e notas do BC serão os destaques domésticos, enquanto PIB dos EUA e índices PIM das principais
economias estarão no foco internacional

o Índice de Confiança da Construção recuou em fevereiro, refletindo a retração do índice de situação atual

o Sondagem Industrial CNI apontou avanço na produção industrial em janeiro, bem como melhora nas
expectativas empresariais

o Produção nacional de aço mostrou recuperação em janeiro, mas vendas internas recuaram
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Atividade

Índice de Confiança da Construção recuou em fevereiro, refletindo a retração do índice de situação atual
O Índice de Confiança da Construção (ICST), divulgado há pouco pela FGV, recuou 0,4 ponto na passagem de
janeiro para fevereiro, atingindo 85,0 pontos e permanecendo abaixo do nível neutro (100 pontos). Esse foi o
primeiro recuo do indicador desde agosto do ano passado, refletindo a retração de 0,7 ponto do índice de
situação atual, que atingiu 74,4 pontos, compensando o ligeiro avanço de 0,1 ponto do componente de
expectativas, que alcançou 96,0 pontos. Por fim, destacamos a expressiva diferença de patamar entre os dois
componentes, ambos abaixo do patamar neutro. Assim, esperamos melhora da confiança nos próximos
meses.

Sondagem Industrial CNI apontou avanço na produção industrial em janeiro, bem como melhora nas
expectativas empresariais
A Sondagem da Indústria, divulgada na sexta-feira pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), apontou
avanço de 0,9 ponto do indicador de produção em janeiro, em relação ao mesmo mês de 2018, alcançando
49,3 pontos, patamar próximo ao nível neutro, de 50 pontos. Excluindo os efeitos sazonais, o indicador de
produção avançou 3,2 pontos na margem. Já a utilização da capacidade instalada (UCI) aumentou 1,0 ponto
percentual na margem, alcançando 66%, nível ligeiramente superior ao registrado em janeiro do ano
passado. Os estoques, por sua vez, permaneceram abaixo do nível neutro, indicando leve redução de
inventários. No que tange às percepções empresariais em fevereiro, a Sondagem capturou melhora na
margem em todos os indicadores, com exceção do de quantidade exportada. A melhora na confiança neste
mês, apurada pela CNI, veio em linha com a recuperação da confiança observada na leitura preliminar da
FGV, refletindo crescimento do indicador de situação atual.

Produção nacional de aço mostrou recuperação em janeiro, mas vendas internas recuaram
Os dados do setor siderúrgico de janeiro mostraram uma recuperação moderada da atividade do setor, após
importante contração observada em dezembro. A produção de aço bruto somou 2,9 milhões de toneladas no
mês passado, segundo dados divulgados pelo Instituto Aço Brasil (IABr) na sexta-feira. Esse resultado
corresponde a um crescimento de 2,3% na comparação com o mesmo mês de 2018. Em relação a dezembro,
segundo nossas estimativas, houve avanço de 4,1% na série livre de efeitos sazonais, após três quedas
consecutivas. Em relação aos aços laminados, a produção de produtos planos apresentou nova queda na
margem, enquanto a fabricação de longos recuperou o recuo registrado na leitura anterior. As vendas
internas de aço, por outro lado, apresentaram queda, com destaque para o recuo das vendas de aços planos
– insumo para a indústria automotiva, de bens de capital e de eletrodomésticos, principalmente. Apesar do
arrefecimento observado na atividade siderúrgica nos últimos meses, continuamos acreditando em uma
recuperação consistente do setor em 2019, impulsionada pela demanda interna. Em relação à produção
industrial, esses dados são compatíveis com nossa expectativa de uma ligeira alta em janeiro.

Tendências de Mercado

Indicando um importante alívio ao comércio global, os Estados Unidos anunciaram a postergação do início da
cobrança de sobretarifas sobre produtos chineses, por conta dos progressos de suas negociações bilaterais
com Pequim. Com isso, a tendência generalizada é de alta nas bolsas, tanto nas asiáticas, que fecharam o dia
com ganhos significativos, quanto nas europeias, que operam com ganhos, a despeito de questões locais. No
mesmo sentido, os índices futuros norte-americanos encontram-se no campo positivo.

No mercado de câmbio, a diminuição do sentimento de aversão ao risco, que vinha se mostrando
predominante em um ambiente de cautela devido às tensões comerciais, é refletida na valorização das
moedas de países desenvolvidos e emergentes frente ao dólar. Mesmo a libra, com as incertezas em torno
do Brexit, apresenta desempenho razoável. Apesar de a primeira-ministra britânica ter adiado o envio ao
Parlamento do projeto do acordo para votação, que ocorreria na próxima quarta-feira – e foi postergado
para o dia 12 de março –, a divisa opera com leves altas.
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O clima otimista dos investidores influencia igualmente as cotações de commodities. O petróleo opera em
alta nesta manhã, diante de perspectivas mais favoráveis de demanda. As commodities metálicas, na mesma
direção, são cotadas no campo positivo. Somente as commodities agrícolas não registram tendência única.

No Brasil, o mercado deve reagir ao resultado da Sondagem da construção, divulgado há pouco pela FGV,
além acompanhar a nota do setor externo, a ser divulgada pelo Banco Central.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

10:30 Brasil BCB: Conta Corrente (jan)

10:30 Brasil BCB: Investimento Direto no País (jan)

15:00 Brasil MDIC: Balança comercial (semanal)

- Brasil CNI: Sondagem da Indústria da Construção (jan)

11:00 México PIB (4º tri.) - final
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Indicadores do Mercado

22/02/19
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) (*) 6,48 0,00 -0,02 -0,22

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,44 0,01 -0,03 -1,19

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4 -0,02 -0,10 -0,59

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,51 0,01 -0,08 -0,66

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 166 0,39 -6,99 7,86

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,75 -0,58 -1,48 15,32

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 97.886 0,98 2,93 12,92

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 40.584 0,93 2,93 13,74

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.793 0,64 6,07 3,28

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 249,36 0,18 4,64 -2,57

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.426 -0,18 3,89 -1,43

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.804 1,91 8,70 -14,21

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,65 -0,04 -0,09 -0,27

Euro - US$/€ (**) 1,13 -0,01 -0,22 -8,08

Iene - ¥/US$ (**) 110,70 0,00 1,22 3,70

Libra - US$/£ (**) 1,31 0,08 0,75 -6,46

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,15 -0,74 -0,13 2,87

Yuan - RMB/US$ (**) 6,71 -0,12 -1,38 5,76

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 184,06 0,65 5,07 -11,21

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 67,12 0,07 9,14 1,10

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.329 0,43 3,57 -0,11

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 910,25 -0,08 0,11 -11,80

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 375,25 -0,07 -0,99 2,32

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 151,40 -0,10 -0,26 3,70

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

Equipe Técnica 
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