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Boletim Diário

Fed sinalizou cautela na condução da política monetária

Conforme esperado, o Comitê de Política Monetária do Federal Reserve (FOMC) decidiu manter a taxa básica
de juros inalterada (intervalo de 2,25% e 2,50% ao ano), em reunião realizada ontem.

No comunicado, o banco central atualizou sua avaliação da atividade econômica, salientando que desde a
última reunião, o mercado de trabalho continuou forte e a atividade econômica cresceu a uma taxa “sólida”
– em linha com o observado na divulgação do PIB do primeiro trimestre, na última sexta-feira. Ao mesmo
tempo, o Fed destacou a desaceleração da inflação geral e do núcleo, que permanecem “abaixo” de 2% (no
comunicado anterior, o PCE estava “em torno” de 2%).

Na conferência à imprensa, o presidente da instituição, Jerome Powell, qualificou a desaceleração da inflação
no primeiro trimestre como temporária, e voltou a se valer da expressão “paciência” para caracterizar os
próximos passos da política monetária do país. Segundo nossa leitura, essa postura mais cautelosa na fala de
Powell sugere que o banco central manterá a taxa de juros no patamar atual até que a inflação mostre sinais
consistentes de que ultrapassará a meta, diante dos sinais de atividade mais forte.

Atividade

Taxa de desemprego recuou na métrica interanual, atingindo 12,7% em março

A taxa de desemprego recuou de 13,1% na média dos três meses encerrado em março do ano passado para
12,7% nos três meses finalizados em março deste ano. Esse resultado veio ligeiramente abaixo do esperado
por nós e pelo mercado (12,9%). O movimento refletiu, principalmente, o avanço interanual de 1,8% da
população ocupada, enquanto a população economicamente ativa (PEA) cresceu 1,3%.

Na série livre de efeitos sazonais, a desocupação recuou de 12,2% para 12,0% na passagem de fevereiro para
março, segundo nossas estimativas. Com relação à composição de empregos, o nível de ocupados no setor
privado com carteira assinada avançou. No que tange à renda habitual real, foi registrada elevação
interanual de 1,4%, reforçando o cenário de ausência de pressões salariais. Assim, os recentes resultados
sugerem que o mercado de trabalho segue uma trajetória bastante lenta e gradual de recuperação. Os
indicadores antecedente e coincidente de emprego, da FGV, sugerem piora do mercado de trabalho na
passagem do primeiro para o segundo trimestre, o que pode reduzir o ritmo de queda do desemprego nos
próximos meses. Esperamos que a taxa de desemprego média de 2019 fique em 12,3%.

Destaques do dia

o Fed sinalizou cautela na condução da política monetária

o Taxa de desemprego recuou na métrica interanual, atingindo 12,7% em março

o Alimentação impulsiona recuo do IPC-Fipe de abril

o Pressões de preços de minério de ferro e de petróleo foram refletidas na aceleração do IPP de março

o Índice PMI global recuou em abril, refletindo menor crescimento da atividade industrial de desenvolvidos
e emergentes
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Inflação

Alimentação impulsiona recuo do IPC-Fipe de abril

O cenário prospectivo de inflação ao consumidor ganhou mais uma sinalização positiva hoje, com a
divulgação do IPC-Fipe de abril, que registrou alta de 0,29%. O indicador, que mede a variação de preços em
São Paulo, é um importante antecedente para a inflação nacional e, em linha com nossa expectativa,
mostrou um importante recuo nos preços de Alimentação – principal influência baixista do número. O grupo
passou de uma alta de 1,75% para outra de 0,23%, refletindo principalmente o recuo dos preços dos
produtos in natura. Além disso, feijão e frango também contribuíram de maneira importante para a
desaceleração no mês.

A tendência de arrefecimento do índice – que em março variou 0,51% – corrobora a tendência de queda nos
preços de produtos agropecuários ao produtor, conforme observado nas últimas divulgações do IGP. No
mesmo sentido, Habitação e Transportes recuaram em relação ao mês anterior, por conta de energia elétrica
e combustíveis, respectivamente. Por outro lado, Despesas Pessoais e Saúde avançaram na passagem de
março para abril, sendo que neste último grupo reflete-se principalmente o reajuste de preços de produtos
farmacêuticos, de acordo com a sazonalidade esperada. Esperamos, para as próximas divulgações,
continuidade do movimento de arrefecimento de preços. Ressaltamos, todavia, possíveis riscos altistas à
frente, a serem monitorados – como a possível alta de combustíveis, por conta da dinâmica do petróleo
internacional, e de proteínas, por conta da redução de oferta de suínos na China.

Pressões de preços de minério de ferro e de petróleo foram refletidas na aceleração do IPP de março

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), cujo âmbito são as indústrias extrativa e de transformação, registrou
alta de 1,63% na passagem de fevereiro para março, segundo dados divulgados na terça-feira pelo IBGE. A
aceleração em relação a fevereiro (quando o índice variou 0,45%), refletiu variações positivas de 19 das 24
atividades industriais acompanhadas, sendo que indústrias extrativas e refino de petróleo e produtos de
álcool foram os principais vetores da alta. Esse resultado corroborou a trajetória observada no IGP, na qual os
preços ao produtor têm se mostrado mais pressionados devido ao choque de oferta de minério de ferro e da
alta nas cotações do petróleo, principalmente. Em doze meses, a variação de preços acumulou 8,98%,
enquanto na comparação interanual, houve aumento de 0,55%. Esperamos que em abril o indicador
continue a tendência de aceleração, em linha com as divulgações dos IPAs.

Internacional

Índice PMI global recuou em abril, refletindo menor crescimento da atividade industrial de desenvolvidos
e emergentes

O índice de atividade da indústria global (Purchasing Managers' Index, ou PMI) recuou 0,6 ponto em abril,
atingindo 50,9 pontos, segundo nossas estimativas. O indicador agregado é elaborado por nós a partir de
uma amostra que considera 35 países e a Área do Euro. O resultado ainda sugere crescimento da atividade
manufatureira no período (lembrando que valores acima de 50 pontos indicam expansão), e refletiu a queda
de 0,9 ponto do indicador das economias desenvolvidas, enquanto o dos países emergentes recuou 0,3
ponto.

Dentre os países emergentes, destacamos a queda de 0,4 ponto dos índices de China e Turquia, enquanto o
PMI da África do Sul avançou em abril. No caso dos países desenvolvidos, apesar da elevação observada na
Área do Euro, a retração do índice refletiu, principalmente, a queda de 2,5 pontos do indicador dos Estados
Unidos (índice ISM). A variação negativa do ISM, especificamente, refletiu a queda de todas as aberturas do
índice, com exceção dos componentes de estoques e tempo de entrega, que avançaram no período.

Em suma, apesar do recuo do PMI em abril, esperamos que o índice se recupere nos meses à frente, o que
ainda é condizente com nossa expectativa de crescimento de 3,3% da economia global neste ano.
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Tendências de mercado

Em meio à divulgação de balanços corporativos e após a decisão de política monetária dos EUA, ontem, os
mercados acionários operam sem movimento único. O Fed sinalizou que não há espaço para corte de juros
neste ano. Assim, os principais pregões fecharam com resultados mistos, sendo também influenciados pela
falta de liquidez por conta de um feriado prolongado no Japão. Na Europa, haverá decisão de política
monetária, que deve refletir incertezas locais, como o Brexit. Os índices futuros norte-americanos, por sua
vez, são cotados em leve alta.

Seguindo o cenário dos mercados acionários, no mercado de câmbio não se observa movimento único. As
principais moedas de países desenvolvidos e emergentes são cotadas próximas à estabilidade, com apertada
maioria ligeiramente se fortalecendo ante ao dólar.

Com relação às commodities, destaque aos futuros de petróleo, que perdem força após ampla surpresa nos
dados de estoques norte-americanos. Ontem, o American Petroleum Instituite (API) divulgou os resultados
da semana, onde o volume registrado foi de cerca de dez vezes superior ao estimado pelos analistas. Ainda
assim, os investidores mantêm no radar questões geopolíticas, especialmente entre EUA e Irã. No que tange
às metálicas e agrícolas, a tendência é de alta, refletindo o dólar mais fraco nesta semana.

Por fim, o mercado doméstico deve reagir ao contexto internacional e aos dados da balança comercial de
abril, que serão divulgados à tarde.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

10:00 Brasil Markit: Índice PMI da indústria de transformação (abr)

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

12:30 Brasil BCB: Índice Commodities Brasil (IC-Br) (abr)

15:00 Brasil MDIC: Balança comercial mensal (abr)

- Brasil Fenabrave: Emplacamentos de veículos (abr)

- Brasil CNI: Indicadores industriais (mar)

09:30 EUA EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal)



4

Indicadores do Mercado

30/04/19
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) (*) 6,57 -0,01 -0,01 0,19

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,50 0,00 -0,02 -0,46

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,07 -0,02 -0,02 -0,41

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,47 -0,04 -0,07 -0,80

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 173 -3,04 -9,29 3,57

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,92 -0,59 -0,06 11,86

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 96.353 0,17 0,98 11,89

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 40.062 0,20 1,06 12,93

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.946 0,10 3,93 11,25

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 263,22 0,02 3,25 1,47

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.259 0,00 4,97 -0,93

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.078 0,52 -0,40 -0,13

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,50 -0,02 0,10 -0,45

Euro - US$/€ (**) 1,12 0,27 -0,01 -7,13

Iene - ¥/US$ (**) 111,42 -0,21 0,51 1,90

Libra - US$/£ (**) 1,30 0,77 -0,03 -5,29

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,94 -0,38 -2,51 1,22

Yuan - RMB/US$ (**) 6,73 0,02 0,34 6,33

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 184,25 0,07 0,50 -17,73

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 72,80 1,05 6,45 -3,15

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.286 0,33 -0,56 -2,54

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 841,25 -0,74 -4,86 -18,94

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 353,25 0,36 -0,91 -10,00

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 156,08 -0,24 0,10 10,64

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