
1

Boletim Diário

Produção de veículos atingiu 240,5 mil unidades em março, 10,1% abaixo do registrado no mesmo período
do ano passado

A produção total de veículos, excluindo máquinas agrícolas, somou 240,5 mil unidades em março, segundo
os dados divulgados ontem pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).
Trata-se de um volume 10,1% inferior ao observado no mesmo mês de 2018.

Na passagem de fevereiro para março, a produção registrou recuo de 3,4%, já descontados os efeitos
sazonais, segundo nossas estimativas. Esse resultado reverteu parte do avanço de 11,6% observado na
leitura anterior e refletiu tanto a queda da produção de veículos leves como de veículos pesados. No sentido
oposto, as vendas ao mercado interno avançaram 4,0% na margem, enquanto as exportações tiveram um
resultado 10,6% superior ao de fevereiro, ainda que permaneçam em níveis bastante baixos, refletindo, em
boa parte, os impactos da recessão na Argentina (principal destino das exportações de veículos brasileiros).

Por fim, apesar da retração na margem da produção de veículos, esperamos uma variação ligeiramente
positiva da produção industrial em março, medida através da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), do IBGE.

Atividade

Vendas reais dos supermercados recuaram 0,2% em fevereiro, sugerindo queda das vendas do varejo

Em fevereiro, as vendas dos supermercados cresceram 2,05% em termos reais, na comparação com o
mesmo período do ano passado, de acordo com dados divulgados ontem pela Associação Brasileira de
Supermercados (Abras). Esse resultado foi inferior à variação interanual de janeiro (2,95%) e, segundo nossas
estimativas, corresponde a uma retração de 0,2% na margem, já descontados os efeitos sazonais, revertendo
parte da alta de 0,4% observada na leitura anterior.

Assim, o indicador reportado e outros dados já conhecidos sugerem queda de 0,6% na margem das vendas
do varejo restrito no período, informação apurada pelo IBGE através da Pesquisa Mensal de Comércio e que
será divulgada na próxima terça-feira.

Internacional

Apesar da surpresa positiva com o resultado de fevereiro, atividade industrial na Alemanha ainda está
com desempenho fraco

O resultado da produção industrial da Alemanha, divulgado nesta manhã, surpreendeu positivamente,
porém foi impulsionado pelo bom desempenho do setor de construção. O indicador avançou 0,7% em
fevereiro, ligeiramente acima das expectativas, que apontavam para uma alta de 0,5% na margem. É
importante olhar esse resultado com cautela, visto que os dados têm tido revisões importantes nas ultimas
leituras. O dado de janeiro, por exemplo, foi revisado de uma queda de 0,8% para estabilidade.

Além disso, parte importante do avanço na margem foi explicada pelo setor de construção, tanto que ao
excluirmos tal setor, a produção industrial recuou 0,4%. As produções de bens intermediários e de consumo
retraíram na margem, enquanto que a de bens de capital avançou.

Em suma, o dado reportado ainda corrobora o nosso cenário de desempenho mais fraco da economia alemã
no primeiro trimestre deste ano, voltando a se recuperar a partir do segundo trimestre.
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Tendências de Mercado

Expectativas de que Estados Unidos e China fechem um acordo comercial, após uma nova rodada de
negociações, continuam movimentando positivamente os mercados acionários – assim como observado ao
longo da semana. Com isso, os índices futuros norte-americanos operam em alta nesta manhã.

Na Ásia, no entanto, feriados locais comprometeram a liquidez na região, que fechou o dia com resultados
mistos. No mesmo sentido, os pregões europeus operam sem direção única, refletindo tanto o otimismo dos
investidores com relação ao comércio global, quanto o persistente impasse do Brexit. Em uma carta enviada
ao presidente do Conselho Europeu, a primeira-ministra britânica solicitou nova extensão do prazo – até 30
de junho – para que o Reino Unido saia da União Europeia.

Assim, o euro e a libra apresentam uma apreciação moderada frente ao dólar, pois a extensão do prazo – a
ser aprovada pela União Europeia – abre possibilidade para um novo referendo ou novas eleições no
Parlamento britânico, o que reduz as chances de um rompimento desordenado. Já dentre as demais moedas,
destaque para a desvalorização do dólar neozelandês, enquanto a rupia indonésia aprecia.

No campo das commodities, a despeito da perspectiva mais otimista das bolsas, a maioria dos produtos é
cotada em baixa. O petróleo opera em queda nesta manhã, ainda refletindo o avanço dos estoques norte-
americanos da semana. Hoje, dados sobre perfuração de novos poços devem nortear os preços. Já entre as
commodities agrícolas, somente o gado e o algodão são cotados em alta. As metálicas, por sua vez, não
registram tendência única.

No Brasil, na ausência de indicadores relevantes, o mercado deve acompanhar o cenário internacional, que
terá como destaque a divulgação da vagas de emprego criadas nos EUA.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

09:30 EUA Variação na folha de pagamentos (mar) 177 mil

09:30 EUA Taxa de desemprego (mar) 3,8%
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Indicadores do Mercado

04/04/19
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) (*) 6,56 -0,01 0,02 0,22

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,50 -0,01 0,03 -0,62

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4 0,00 -0,05 -0,41

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,56 0,00 0,05 -0,71

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 171 1,26 13,24 4,94

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,86 -0,30 2,24 15,92

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 96.313 1,93 1,81 14,17

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 40.012 1,80 1,79 15,14

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.879 0,21 3,10 8,87

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 260,88 -0,26 3,43 5,26

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.725 0,05 -0,44 1,90

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.247 0,94 7,23 3,69

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,52 -0,01 -0,21 -0,29

Euro - US$/€ (**) 1,12 -0,12 -1,06 -8,62

Iene - ¥/US$ (**) 111,66 0,15 -0,07 4,57

Libra - US$/£ (**) 1,31 -0,66 -0,78 -7,14

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,15 -0,39 -0,78 5,79

Yuan - RMB/US$ (**) 6,72 0,09 0,15 6,53

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 187,04 0,19 5,95 -5,30

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 69,40 0,13 5,68 2,03

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.289 -0,07 0,12 -3,50

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 906,50 0,86 0,36 -10,71

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 365,25 0,69 0,07 -4,13

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 156,15 -0,10 2,63 8,25

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