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Boletim Diário

Balança comercial registrou superávit de US$ 6,1 bilhões em abril

Após ter registrado superávit de US$ 2,4 bilhões nos últimos 7 dias úteis de abril, o saldo comercial do mês
ficou positivo em cerca de US$ 6,1 bilhões, 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$ 56,1 bilhões. A exportação do mês alcançou a cifra de quase US$ 19,7 bilhões, enquanto as
importações totalizaram US$ 13,6 bilhões.

Em relação a abril de 2018, as exportações registraram queda de 0,1%. Os fortes recuos das exportações de
minérios (diante da menor produção doméstica) e de soja (que vinha acima da sazonalidade nos últimos
meses) foram compensados pelo avanço expressivo dos embarques de petróleo e carnes. Esse último item
poderá ser favorecido ao longo dos próximos meses, diante da maior demanda por proteína pela China, que
tem tido a produção interna afetada pela febre suína. Ainda na métrica interanual, as importações
apresentaram retração de 1,2%, com destaque para a queda das compras de bens de capital e de bens de
consumo.

Atividade

Emplacamentos de veículos atingiram 232 mil unidades em abril

Os emplacamentos de veículos, excluindo máquinas agrícolas, implementos rodoviários e motocicletas,
somaram 232 mil unidades em abril, segundo os dados divulgados ontem pela Federação Nacional da
Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Esse resultado representou um crescimento interanual
de 6,7%, que foi influenciado principalmente pela alta das vendas de veículos pesados (44,4%), enquanto as
de veículos leves registraram variação positiva de 5,4%.

Na margem, descontados os efeitos sazonais, os emplacamentos totais ficaram próximos à estabilidade,
refletindo o recuo de 0,2% de veículos leves e o avanço de 2,3% de pesados, segundo nossas estimativas. Em
suma, o resultado de abril corrobora a nossa percepção de que a passagem os primeiros sinais do segundo
trimestre têm sido mistos, reforçando a projeção de desempenho modesto.

Inflação

Preços de commodities avançam em abril, refletindo principalmente pressões altistas de petróleo

O IC-Br (Índice de Commodities – Brasil), indicador que mensura o preço das commodities em reais, avançou
1,5% na passagem de março para abril, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco Central. Trata-
se da terceira alta consecutiva, cuja sequência acumulada mais do que devolveu o recuo de 3,5% observado
em janeiro. O movimento na margem reflete alta nos

três segmentos que compõem o índice: agropecuárias, metálicas e energéticas. Essa última categoria se
destacou, também registrando a terceira elevação seguida. As elevações evidenciadas nos últimos meses
têm gerado pressões inflacionárias, como temos observado nos indicadores de variação de preços,
sobretudo no que tange ao petróleo e ao minério de ferro no âmbito internacional. Em ambos os casos,
temos notícias de redução ou aperto na oferta, por razões distintas. Esse quadro de pressões de preços de
bens primários tem sido compensado pela expansão moderada das principais economias mundiais,
resultando em políticas monetárias cautelosas.

Destaques do dia

o Balança comercial registrou superávit de US$ 6,1 bilhões em abril

o Emplacamentos de veículos atingiram 232 mil unidades em abril, patamar estável em relação ao mês
anterior

o Preços de commodities avançam em abril, refletindo principalmente pressões altistas de petróleo
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Tendências de mercado

Refletindo resultados positivos de balanços corporativos, os mercados acionários operam
predominantemente no campo positivo nesta sexta-feira. Bolsas europeias e índices futuros norte-
americanos registram altas. O destaque dos resultados fica por conta do setor bancário. A liquidez
comprometida na Ásia, no entanto, devido a feriados no Japão e na China, levou os pregões da região a
fecharem o dia com resultados mistos.

No mercado de câmbio, a despeito do otimismo observado nas bolsas, a maioria das moedas de países
desenvolvidos e emergentes deprecia em relação ao dólar. O movimento, entretanto, reflete também
cenários específicos a cada região. No Reino Unido, por exemplo, a desvalorização da libra reflete a apuração
de resultados das eleições locais, que estão revelando o impasse do Brexit no Parlamento. Hoje, os
resultados serão apurados durante todo o dia, mas já mostram perdas importantes dos partidos Conservador
– atualmente no governo – e Trabalhista, maior legenda da oposição.

No campo das commodities, não há tendência única nas cotações – à exceção do petróleo, que amplia suas
perdas. A cautela de investidores quanto ao risco de um excesso de oferta e os números de estoques norte-
americanos da semana, superiores ao esperado, mantêm os contratos futuros da commodity em queda, ou
próximos à estabilidade. No mesmo sentido, o cobre é cotado em baixa. A maior mineradora do mundo,
entretanto, prevê que a tendência para a cotação é de alta, diante de uma crescente demanda por veículos
elétricos e da escassez global de metálicas necessárias para fabricação de baterias recarregáveis.

No Brasil, o resultado da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) de março, a ser divulgado pelo IBGE, deve ser o
principal indicador a influenciar o mercado doméstico. Além disso, a divulgação da Taxa de Desemprego dos
Estados Unidos será um importante sinalizador aos mercados, após discurso do Fed, que reduziu as apostas
quanto a uma possível queda da taxa de juros no curto prazo.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: Pesquisa Industrial Mensal (mar) -0,7% (m/m) -0,6% (m/m)

09:30 EUA Variação na folha de pagamentos (abr) 185 mil

09:30 EUA Taxa de desemprego (abr) 3,3%

11:00 EUA Índice ISM do setor de serviços (abr) 57,3 
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Indicadores do Mercado

02/05/19
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) (*) 6,58 0,02 0,06 0,18

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,51 0,01 0,02 -0,48

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,08 0,01 0,07 -0,43

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,48 0,01 -0,02 -0,82

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 174 0,83 3,50 -4,35

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,97 1,22 2,95 11,74

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 95.528 -0,86 0,15 12,99

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 39.772 -0,73 0,33 14,15

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.918 -0,96 1,75 10,69

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 261,41 -0,69 0,89 0,23

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.259 0,00 3,50 -0,95

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.078 0,00 -3,10 -0,09

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,54 0,04 0,07 -0,42

Euro - US$/€ (**) 1,12 -0,39 -0,29 -6,52

Iene - ¥/US$ (**) 111,51 0,08 0,17 1,52

Libra - US$/£ (**) 1,30 0,01 -0,75 -4,01

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,12 0,95 -0,55 0,18

Yuan - RMB/US$ (**) 6,73 0,00 0,17 5,85

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 181,90 -2,35 -4,47 -19,70

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 70,75 -2,82 1,99 -3,56

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.272 -1,07 -1,40 -2,57

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 830,50 -1,28 -7,72 -19,58

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 362,00 2,48 0,14 -8,59

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 152,95 -2,01 -2,11 8,71

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