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Boletim Diário

Taxa de desemprego registrou ligeiro recuo em janeiro, na comparação interanual

A taxa de desemprego avançou de 11,6% na média dos três meses encerrados em dezembro do ano passado
para 12,0% nos três meses finalizados em janeiro, conforme reportado ontem pela PNAD Contínua, do IBGE.
O resultado ficou ligeiramente acima do esperado por nós e pelo mercado (11,9%), mas mantém a tendência
de recuo gradual na comparação interanual (12,2% em janeiro de 2018). Na série livre de efeitos sazonais e
segundo nossas estimativas, a taxa oscilou de 12,2% para 12,3% entre dezembro e janeiro, refletindo o
recuo da ocupação do setor privado com e sem carteira assinada e um menor ímpeto da ocupação por conta
própria. Vale destacar que ao longo de 2018, a expansão da ocupação foi impulsionada pelo setor privado
sem carteira assinada e pelo trabalho por conta própria, que começam e reverter parte dessa dinâmica. A
renda nominal, por sua vez, passou de um aumento interanual de 4,6% para outro de 4,7% entre dezembro
e o primeiro mês deste ano, reforçando o cenário de ausência de pressões salariais. Por fim, esperamos que
a taxa de desemprego média de 2019 seja de 11,9%, ligeiramente abaixo dos 12,3% registrados na média do
ano passado. Essa tendência baixista, contudo, não deverá ocorrer de maneira uniforme, com diferenças
regionais relevantes.

Crédito

Estoque de crédito avançou 5,0% em janeiro, mostrando ligeira desaceleração em relação ao mês anterior

O estoque total de crédito no Sistema Financeiro Nacional (SFN) atingiu o patamar de R$ 3,2 trilhões em
janeiro, segundo os dados divulgados ontem pelo Banco Central. O patamar representa uma elevação de
5,0% na comparação interanual. Houve revisão das séries, sugerindo que a aceleração observada nos últimos
meses foi menos intensa do que o inicialmente divulgado. Em 2018, por exemplo, a alta do saldo total foi
revista de 5,5% para 5,1%. Em relação ao dado de janeiro deste ano, o crescimento foi influenciado,
principalmente, pela carteira de pessoa física (PF), que avançou 8,4% em termos interanuais, bastante
superior à alta de 1,0% observada na carteira de pessoa jurídica (PJ). Descontada a sazonalidade, o indicador
agregado registrou expansão de 0,2%, desacelerando em relação à elevação de 0,8% verificada no mês
anterior, segundo nossas estimativas. A concessão com recursos livres manteve a tendência de retomada
observada nos últimos meses, ao crescer 0,4% entre dezembro e janeiro, também excetuados os efeitos
sazonais. Considerando-se apenas os recursos livres e descontada a sazonalidade, a taxa de inadimplência de
PF manteve-se estável pelo terceiro mês consecutivo, em 4,8%, ao passo que a de PJ subiu de 2,8% para
2,9%. Para as próximas divulgações, esperamos a continuidade da recuperação do crédito, com expansão de
8,9% no estoque total em 2019, refletindo os efeitos defasados de política monetária e a recuperação
gradual da atividade econômica.
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Inflação

Preços da indústria recuaram 1,05% em janeiro

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), cujo âmbito são as indústrias extrativa e de transformação, registrou
deflação de 1,05% na passagem de dezembro para janeiro, segundo dados divulgados ontem pelo IBGE. Esse
resultado corroborou a trajetória observada no IGP, na qual os preços ao produtor continuaram o
movimento baixista do final do ano passado. Trata-se da segunda queda consecutiva do IPP, após a deflação
de 1,56% apurada em dezembro. Apenas 11 das 24 atividades industriais acompanhadas registraram
variações positivas. As principais contribuições para o resultado agregado vieram das indústrias extrativas e
de outros produtos químicos. Em doze meses, a variação de preços acumulou 7,99%, por conta,
principalmente, dos setores de alimentos e de outros produtos químicos. Já para fevereiro, esperamos que a
tendência de reversão prevaleça, com o indicador passando para o campo positivo.

Fiscal

Em janeiro, primário do Governo Central apresentou superávit de R$ 30,2 bilhões

Conforme divulgado ontem pelo Tesouro Nacional, em janeiro o Governo Central registrou superávit
primário de R$ 30,2 bilhões, ante o saldo positivo de R$ 30,8 bilhões apurado no mesmo período de 2018 em
termos nominais. Tal desempenho ficou acima do esperado pelo mercado (R$ 27,8 bilhões), sendo
favorecido principalmente por elevação da arrecadação com royalties. Em termos reais, descontado o IPCA
do período, houve recuou interanual de 5,5%, explicado, principalmente pela queda de receitas
extraordinárias. Sob essa mesma métrica, as receitas recuaram 3% em termos reais, enquanto as despesas
caíram 2,3%. A nova meta para o resultado primário deste ano é de déficit de R$ 139 bilhões.

Setor Externo

Fluxo cambial registrou déficit de US$ 1,946 bilhão na quarta semana de fevereiro

O fluxo cambial registrou saldo negativo de US$ 1,946 bilhão entre os dias 18 e 22 deste mês, de acordo com
os dados divulgados ontem pelo Banco Central. As contas comercial e financeira caminharam no mesmo
sentido, ao registrarem saídas líquidas de US$ 140 milhões e de US$ 1,806 bilhão, respectivamente. O déficit
da conta comercial foi resultado de câmbio contratado para exportações de US$ 3,022 bilhões, inferiores aos
US$ 3,162 bilhões contratados para importações. Já o saldo negativo da conta financeira foi reflexo de
compras de US$ 9,693 bilhões, abaixo das vendas de US$ 11,499 bilhões. Com esse resultado, o fluxo
cambial acumulou superávit de U$ 4,734 bilhões no ano.

Internacional

Índice PMI da China recuou em fevereiro

Os primeiros dados da atividade chinesa em fevereiro apontam para um arrefecimento da atividade
industrial no período, em linha com a expectativa de um crescimento moderado do PIB no primeiro
trimestre. O índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do país registrou queda de 0,3
ponto no mês, alcançando 49,2 pontos e frustrando as expectativas do mercado, cuja mediana apontava
para estabilidade. Trata-se do menor nível do indicador desde fevereiro de 2016.

Com isso, o PMI segue abaixo do nível neutro de 50 pontos, sugerindo contração da atividade industrial.
Dentre as aberturas, os componentes de produção e de exportação recuaram na margem, enquanto o
indicador de novos pedidos avançou, superando o nível neutro. No mesmo sentido, o PMI não-
manufatureiro oscilou de 54,7 para 54,3 pontos no mesmo período, abaixo do esperado (54,5). Ademais, os
dados divulgados hoje estão em linha com nossa expectativa de desaceleração do PIB chinês neste ano, para
um crescimento de 6,0%.
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Tendências de Mercado

Sinais negativos para a economia global movimentam os mercados acionários nesta quinta-feira. Ontem, a
segunda reunião entre os presidentes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte foi encerrada antes do
previsto, sem um acordo entre as partes a respeito da desnuclearização da península coreana. Somados a
essa tensão, dados oficiais mostraram que o setor manufatureiro da China apresentou contração pelo
terceiro mês consecutivo. Com isso, os pregões asiáticos fecharam o dia em baixa. No mesmo sentido, os
índices futuros norte-americanos operam em queda nesta manhã. Já as bolsas europeias, além dessas
questões, refletem também o impasse do Brexit, que se aproxima do prazo final para o acordo.

A despeito do sentimento de cautela dos investidores nesse cenário, não se observa tendência única das
moedas frente ao dólar. No lado negativo, destaca-se a depreciação do won sul-coreano, que reflete o fim
abrupto da reunião de Trump e Kim Jong-un. Por outro lado, a rupia indiana mostra leve recuperação, após
as perdas recentes impulsionadas pelo conflito com o Paquistão.

No campo das commodities, destaque para a reversão do movimento altista das cotações do petróleo,
devido à frustração supracitada com relação aos EUA e à Coreia do Norte. Além disso, a declaração do
representante de comércio dos Estados Unidos, de que enxerga obstáculos de longo prazo entre seu país e a
China, também foi refletida nos contratos futuros de commodities agrícolas, que são cotadas em queda, com
exceção do café. Já as commodities metálicas, por outro lado, são negociadas em alta.

No Brasil, o destaque será a divulgação do PIB do quarto trimestre, pelo IBGE. Além disso, o dado preliminar
do mesmo indicador dos Estados Unidos deve influenciar o mercado doméstico, ao sinalizar a trajetória da
economia mundial.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: PIB (4º tri.) 0,1% (tri/tri) 0,1% (tri/tri)

10:30 Brasil BCB: Nota à Imprensa - Política Fiscal (jan)

- Brasil Fiesp/Ciesp: Indicadores industriais - INA e NUCI (jan)

10:00 Alemanha Índice de preços ao consumidor (fev) - preliminar

10:30 EUA Pedidos de auxílio desemprego (semanal)

10:30 EUA PIB (4º tri.) - preliminar 2,2% (tri/tri) 1,9% (tri/tri)
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Indicadores do Mercado

27/02/19
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) (*) 6,50 -0,03 0,01 -0,20

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,45 -0,03 -0,01 -1,14

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4 -0,03 -0,10 -0,53

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,50 -0,03 -0,11 -0,58

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 158 -3,44 -14,55 7,18

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,73 -0,54 -1,22 14,90

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 97.307 -0,30 -0,38 11,93

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 40.371 -0,33 -0,27 12,82

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.792 -0,05 4,79 1,75

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 250,22 -0,24 4,14 -2,80

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.557 0,50 3,77 -3,72

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.954 0,42 13,53 -10,27

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,68 0,05 -0,08 -0,21

Euro - US$/€ (**) 1,14 -0,17 -0,31 -7,06

Iene - ¥/US$ (**) 110,98 0,36 1,31 3,40

Libra - US$/£ (**) 1,33 0,44 0,83 -4,31

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,17 -0,06 0,96 1,72

Yuan - RMB/US$ (**) 6,69 -0,19 -0,91 5,88

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,23 1,82 2,55 -12,17

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 66,39 1,81 7,71 -0,36

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.321 -0,29 1,78 0,20

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 903,50 -0,03 -2,35 -12,96

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 363,75 -0,68 -4,34 -1,82

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 150,75 -0,17 -0,69 3,18

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