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Boletim Diário

Índice de Confiança da Indústria avançou em fevereiro, enquanto Índice de Confiança do Comércio recuou
no período
Ligeiramente inferior ao observado na leitura preliminar, o resultado final da Sondagem da Indústria, divulgado
hoje pela FGV, seguiu apontando para retomada gradual da atividade do setor. De fato, o Índice de Confiança
da Indústria (ICI) apresentou alta de 0,8 ponto entre janeiro e fevereiro, alcançando 99,0 pontos. Esse avanço
foi explicado, principalmente, pelo crescimento de 1,8 ponto do índice de situação atual, que atingiu 98,8
pontos, enquanto o componente de expectativas recuou 0,3 ponto, para 99,2 pontos. Ainda assim, o indicador
permanece abaixo do nível neutro de 100 pontos desde junho do ano passado. Já o nível de utilização da
capacidade instalada avançou de 74,3% para 74,7%, na série livre de efeitos sazonais. Por outro lado, o Índice
de Confiança do Comércio (ICOM) recuou 3,8 pontos em fevereiro, para 100,0 pontos, igualando-se ao nível
neutro. O movimento foi explicado pela queda de 6,1 pontos do componente de expectativas, para 106,8
pontos, enquanto o indicador de situação atual recuou 1,4 ponto, para 93,2 pontos. Essa oscilação, segundo a
FGV, parece reverter parte da forte alta da confiança do comércio observada no final do ano passado.

Setor Externo

Saldo em transações correntes registrou déficit de US$ 6,5 bilhões em janeiro
O saldo em transações correntes foi negativo em US$ 6,5 bilhões em janeiro, de acordo com dados divulgados
ontem pelo Banco Central. Esse déficit maior do que o registrado no mês anterior (- US$ 815 milhões) segue a
sazonalidade do período e está de acordo com o esperado pelo mercado, cuja mediana das expectativas
apontava para um resultado negativo de US$ 6,4 bilhões. O dado reportado é fruto de um superávit da balança
comercial, de US$ 1,6 bilhão, e de transações unilaterais, de US$ 172 milhões, que não foram suficientes para
compensar os saldos negativos de serviços (- US$ 2,5 bilhões) e de renda primária (- US$ 5,8 bilhões). Na conta
financeira, o fluxo de investimento direto no país (IDP) registrou ingresso de US$ 5,9 bilhões. A taxa de
rolagem da dívida externa de longo prazo ficou em 72%, inferior aos 87% verificados em dezembro. Nos
últimos doze meses, o déficit acumulado em conta corrente chegou a US$ 14,8 bilhões (equivalente a 0,78%
do PIB), enquanto o ingresso de IDP acumulou US$ 85,8 bilhões (4,55% do PIB), o que ainda mostra um quadro
confortável nas contas externas.

Balança comercial registrou superávit de US$ 2,0 bilhões na quarta semana de fevereiro
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 2,0 bilhões na quarta semana deste mês, de acordo
com dados divulgados ontem pela Secretaria do Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da
Economia. Em termos anualizados e levando em consideração os ajustes sazonais, o resultado é equivalente a
um superávit de US$ 67,3 bilhões. Entre os dias 18 e 22 de fevereiro, as exportações somaram quase US$ 5,1
bilhões, superando as importações, de cerca de US$ 3,1 bilhões. Comparadas as médias diárias até a quarta
semana deste mês com as de fevereiro de 2018, as exportações e as importações recuaram 10,9% e 20,4%,
respectivamente. A queda das vendas refletiu a diminuição dos embarques de produtos manufaturados e de
semimanufaturados. Por outro lado, aumentaram as saídas de produtos básicos. Já o recuo das importações foi
puxado principalmente pelos menores gastos com as categorias de combustíveis e lubrificantes e
equipamentos elétricos e eletrônicos. Na margem, em termos dessazonalizados e excluindo as operações de
plataforma e de petróleo, os embarques e as compras externas tiveram quedas de 5,5% e 7,3%, nessa ordem.
Com esse resultado, a balança comercial acumulou superávit de aproximadamente US$ 5,8 bilhões no ano.
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Internacional

Economia mexicana desacelerou no quarto trimestre de 2018
O PIB do México cresceu 1,0% no quarto trimestre de 2018, em termos anualizados e em comparação com o
período imediatamente anterior, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (INEGI) do
país. Esse ritmo de crescimento foi inferior ao dado preliminar (+1,2%) e ao resultado registrado no terceiro
trimestre (+2,4%), reflexo principalmente da contração da indústria. Na comparação com o mesmo período
de 2017, o crescimento foi de 1,7%. A tendência de desaceleração deve persistir no início de 2019, por conta
da expectativa de queda no gasto público no início do novo governo, além da incerteza relacionada a
algumas mudanças na política econômica (como o cancelamento da construção de um novo aeroporto
internacional na Cidade do México) e de problemas na distribuição de combustíveis após a adoção de
medidas para controlar o problema do “Huachicol” (desvios de combustível na Pemex).

Tendências de Mercado

Nesta manhã, os mercados acionários operam predominantemente no campo negativo. Os principais
pregões asiáticos fecharam em baixa, revertendo parte dos robustos ganhos de ontem. Especula-se se
realmente as duas maiores economias do mundo chegarão a um acordo comercial duradouro. No mesmo
sentido, os índices futuros norte-americanos são cotados em baixa. Já na Europa, a despeito do otimismo
acerca da possibilidade de um Brexit postergado, os mercados registram perdas.

No mercado de câmbio, o dólar não apresenta tendência única. A libra renovou sua máxima em 1 mês e
apresenta forte valorização, refletindo os novos episódios acerca da saída do Reino Unido da União Europeia,
conforme citado anteriormente. Por outro lado, o dólar australiano se deprecia ante a moeda norte-
americana.

Com relação às commodities, os futuros do petróleo são cotados em leve alta. À espera da publicação com os
dados dos estoques norte-americanos, os investidores reagiram ao pronunciamento em rede social do
presidente Donald Trump, que se queixou do alto preço da commodity, levando as cotações ao campo
negativo. As metálicas e agrícolas seguem tendência de baixa.

No Brasil, os mercados devem reagir ao contexto internacional e às sondagens de atividade, divulgadas há
pouco pela FGV.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

- Brasil Tesouro: Relatório mensal da dívida pública federal (jan)

12:00 EUA Confiança do consumidor - Conference Board (fev) 124,8 
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Indicadores do Mercado

25/02/19
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) (*) 6,51 0,03 0,01 -0,16

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,46 0,02 0,00 -1,15

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4 0,02 -0,08 -0,54

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,52 0,01 -0,08 -0,62

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 164 -1,30 -8,14 6,84

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,75 0,06 -0,60 15,83

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 97.240 -0,66 -0,45 11,39

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 40.364 -0,54 -0,29 12,34

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.796 0,12 4,93 1,78

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 249,91 0,22 4,01 -2,61

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.528 0,48 3,63 -1,67

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.961 5,60 13,82 -9,96

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,66 0,01 -0,10 -0,20

Euro - US$/€ (**) 1,14 0,19 -0,42 -7,63

Iene - ¥/US$ (**) 111,06 0,33 1,38 3,90

Libra - US$/£ (**) 1,31 0,32 -0,79 -6,27

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,13 -0,06 0,77 3,12

Yuan - RMB/US$ (**) 6,69 -0,37 -0,88 5,58

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 181,75 -2,31 1,07 -14,24

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 64,76 -3,52 5,06 -3,79

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.326 -0,25 2,14 -0,17

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 911,75 0,16 -1,46 -12,01

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 370,50 -1,27 -2,56 1,16

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 150,95 -0,30 -0,56 3,32

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

Equipe Técnica 
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