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Mercado revisou suas projeções do PIB de 2019 para baixo

Após a surpresa baixista com o resultado da produção industrial na última semana, o mercado revisou para
baixo suas projeções para o PIB deste ano. Segundo o Relatório Focus, divulgado há pouco pelo Banco
Central, a mediana das projeções do mercado para o PIB passou de 1,70% para 1,49% em 2019, seguindo em
2,50% em 2020.

A mediana das projeções para o IPCA deste ano passou de 4,01% para 4,04%, seguindo em 4,00% para 2020.
Em relação à taxa de câmbio, a mediana para o final deste ano seguiu em R$/US$ 3,75 e para o final de 2020
oscilou de R$/US$ 3,79 para R$/US$ 3,80. Já a mediana das expectativas para a Selic ainda indica
manutenção da taxa em 6,50% até o final deste ano, encerrando 2020 em 7,50%.

Destaques da Semana

No Brasil, as atenções estarão voltadas à decisão do Copom, aos dados de varejo e ao IPCA; no exterior, os
destaques serão os dados de inflação norte-americana e do setor externo chinês

No foco da agenda doméstica desta semana teremos, na quarta-feira, a reunião do Copom (Comitê de
Política Monetária). Apesar da expectativa de manutenção da taxa Selic – em 6,5% –, será importante
acompanhar a avaliação do BC acerca da pressão de curto prazo na inflação e da atividade corrente mais
fraca.

Também será divulgado, na quinta-feira, o resultado da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) relativo a
março. Esperamos alta das vendas do varejo em 1,2% na variação mensal, revertendo apenas parcialmente a
queda verificada em fevereiro. Por último, o IBGE divulgará, na sexta-feira, o IPCA de abril. Estimamos que o
índice de inflação deve ter subido 0,6% no mês, pressionado pelos preços de combustíveis, compensado por
alguma alguma devolução da alta do grupo alimentação.

Na agenda internacional, as atenções estarão voltadas, na sexta-feira, aos dados de inflação dos EUA em
abril (expectativa do mercado de 0,4% de alta). Após a surpresa positiva com os resultados do PIB dos EUA,
na semana retrasada, e do payroll (na sexta-feira), os dados deverão ser monitorados atentamente, até
mesmo porque o Fed descartou a possiblidade de redução de juros. Por fim, serão divulgados, ainda sem
data definida na semana, os dados de balança comercial e do mercado de crédito da China em abril, que
devem trazer novos sinais sobre as perspectivas da atividade do país.

Destaques do dia

o Mercado revisou suas projeções do PIB de 2019 para baixo

o No Brasil, as atenções estarão voltadas à decisão do Copom, aos dados de varejo e ao IPCA; no exterior,
os destaques serão os dados de inflação norte-americana e do setor externo chinês

o Surpresa negativa com produção industrial em março coloca viés de baixa para nossa estimativa de PIB no
primeiro trimestre

o Vendas reais dos supermercados avançaram 0,9% em março, sugerindo aumento das vendas do varejo

o PMI de abril indica dinâmica moderada da indústria na Área do Euro

o Surpresas positiva com mercado de trabalho e negativa com setor de serviços não alteram percepção de
crescimento robusto da economia norte-americana
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Atividade

Surpresa negativa com produção industrial em março coloca viés de baixa para nossa estimativa de PIB no
primeiro trimestre

Produção industrial surpreendeu negativamente, recuando 1,3% em março e indicando que a retomada
pode ser mais lenta do que a esperada inicialmente

A produção industrial recuou 1,3% na passagem de fevereiro para março, de acordo com dados divulgados
ontem na Pesquisa Industrial Mensal (PIM/IBGE). O resultado, já ajustado sazonalmente, ficou abaixo do
esperado por nós e pelo mercado (-0,6%), mais do que revertendo a alta de 0,6% observada em fevereiro. É
importante lembrar que houve surpresas negativas com a PIM nas três divulgações do ano até o momento.

O resultado de março foi influenciado pela queda em quase todas as aberturas, com destaque para as fortes
retrações da produção de bens de consumo e de bens intermediários (que representa a categoria com maior
peso na PIM). A única exceção ficou por conta de bens de capital, cuja produção cresceu na margem. Na
comparação interanual, a produção manufatureira recuou 6,1%, o que levou a uma queda acumulada de
0,1% em doze meses.

A surpresa negativa da produção industrial em março coloca um viés de baixa para nossa estimativa de leve
queda de 0,1% do PIB do primeiro trimestre.

Vendas reais dos supermercados avançaram 0,9% em março, sugerindo aumento das vendas do varejo

Em março, as vendas dos supermercados recuaram 3,24% em termos reais, na comparação com o mesmo
período do ano passado, de acordo com os dados divulgados na sexta-feira pela Associação Brasileira de
Supermercados (Abras). Esse resultado foi inferior à variação interanual de fevereiro (+2,05%).

Segundo nossas estimativas, tal resultado corresponde a um avanço de 0,9% na margem, já descontados os
efeitos sazonais, revertendo a queda de 0,2% observada na leitura anterior.

Assim, o indicador reportado e outros dados já conhecidos sugerem crescimento de 1,0% na margem das
vendas do varejo restrito no período (resultado que corresponde uma queda de 3,0% na variação
interanual). O dado será divulgado na quinta-feira pelo IBGE, na Pesquisa Mensal de Comércio.

Internacional

PMI de abril indica dinâmica moderada da indústria na Área do Euro

A leitura final do PMI (Purchasing Managers´ Index) da Área do Euro recuou 0,1 ponto em abril. O resultado
foi um pouco melhor do que o sugerido pela divulgação preliminar, mas ainda sugere uma dinâmica muito
moderada da economia europeia na passagem para o segundo trimestre, com destaque negativo para o
setor industrial – mais afetado pelo comércio global e por choques intrínsecos dos países do bloco.

Em abril, a queda na margem foi explicada pelo componente de serviços, que recuou 0,5 ponto, para 52,8
pontos, permanecendo um pouco acima do nível neutro de 50 pontos. O indicador da indústria avançou 0,4
ponto, para 47,9, mantendo-se abaixo do nível neutro, sugerindo retração da atividade do setor no período.
Em suma, os dados mais recentes da região colocam um viés de baixa para nossa projeção de crescimento do
PIB em 2019, de 1,1% – podendo ser inferior a 1,0%, caso a fraqueza dos indicadores se mantenha, como
ocorreu ao longo do primeiro trimestre.
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Surpresas positiva com mercado de trabalho e negativa com setor de serviços não alteram percepção de
crescimento robusto da economia norte-americana

Na sexta-feira foram divulgados dois indicadores de atividade econômica nos EUA, ambos referentes a abril.
No mercado de trabalho, houve criação de 263 mil vagas, patamar superior ao esperado (190 mil) e ao dado
de março (revisado para baixo, para 189 mil). A abertura mostra aceleração de geração de postos espalhada
entre os setores. A taxa de desemprego, por sua vez, cedeu de 3,8% para 3,6% no período, menor nível
desde dezembro de 1969. Essa oscilação foi influenciada pela redução na taxa de participação entre março e
abril. Já o ISM não manufatureiro recuou de 56,1 pontos para 55,5 pontos no mesmo período. Trata-se do
menor patamar desde agosto de 2017, de acordo com o Institute for Supply Management (ISM). O resultado,
que surpreendeu de maneira negativa o mercado (57,0 pontos), ainda se mantém acima do patamar neutro
(50 pontos). O desempenho refletiu, sobretudo, a retração na margem das aberturas de emprego, entregas
de fornecedores e de novos pedidos, que juntos correspondem a 75% da composição do dado agregado. A
despeito desses dois sinais em direções opostas, a nossa percepção continua sendo a de que a economia
norte-americana começou o segundo trimestre em ritmo bastante robusto, o que tem sido confirmado pelo
conjunto de dados. Sob esse aspecto, e sem pressões inflacionárias (os salários mantiveram o ritmo
interanual de março, em 3,2%), o Fed deverá manter a taxa básica de juros no nível atual; qualquer mudança,
para cima na taxa, será decorrente principalmente de surpresas altistas com a inflação.

Tendências de mercado

As tensões comerciais voltam ao foco dos investidores nesta segunda-feira. Em rede social, o presidente
norte-americano, Donald Trump, afirmou que irá aumentar as tarifas sobre produtos chineses a partir desta
sexta-feira. A medida teve como justificativa a lentidão nas negociações com a China e veio de forma
inesperada, comprometendo o apetite ao risco dos agentes em meio a um temor de desaceleração global.
Assim, os principais pregões asiáticos fecharam em queda expressiva. Na Europa, adicionalmente, os
mercados operam com menor liquidez por conta de um feriado local no Reino Unido, registrando perdas
generalizadas. Da mesma forma, os índices futuros norte-americanos são cotados em queda, enquanto o
dólar ganha força ante as moedas de países desenvolvidos e emergentes.

Refletindo o mesmo contexto dos mercados acionários, o petróleo registra forte baixa. As tensões entre EUA
e Irã, que podem gerar alguma escassez da commodity, não são suficientes para conter a baixa nos preços
futuros do petróleo. No mesmo sentido, desfavorecidas pelo dólar mais forte, as metálicas e agrícolas
seguem tendência de queda.

No Brasil, por fim, os mercados devem reagir ao cenário internacional, bem como às projeções contidas no
relatório Focus, divulgado há pouco pelo Banco Central. Nesta semana, as atenções também estarão voltadas
para os trabalhos da Comissão Especial da Câmara, para discutir a Nova Previdência.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

10:00 Brasil Markit: Índice PMI do setor de serviços (abr)

10:00 Brasil Markit: Índice PMI composto
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Indicadores do Mercado

03/05/19
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) (*) 6,53 -0,06 -0,04 0,08

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,47 -0,04 -0,04 -0,58

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,01 -0,07 -0,05 -0,50

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,45 -0,03 -0,10 -0,85

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 174 0,73 4,54 -8,32

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,94 -0,70 1,75 11,71

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 96.008 0,50 1,60 15,27

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 39.955 0,46 1,66 16,45

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.946 0,96 2,51 12,01

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 262,42 0,39 0,33 1,29

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.259 0,00 2,51 -0,95

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.078 0,00 -4,29 -0,73

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,53 -0,02 0,00 -0,42

Euro - US$/€ (**) 1,12 0,22 -0,32 -6,61

Iene - ¥/US$ (**) 111,10 -0,37 -0,35 1,75

Libra - US$/£ (**) 1,32 1,07 0,09 -2,95

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,92 -1,04 -1,56 -0,72

Yuan - RMB/US$ (**) 6,73 0,00 0,35 5,99

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 181,77 -0,13 -5,08 -20,33

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 70,85 0,14 2,22 -3,76

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.281 0,73 -0,67 -2,39

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 829,50 -0,12 -7,71 -20,49

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 363,00 0,28 0,07 -9,14

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 152,75 -0,13 -2,27 8,18

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

Equipe Técnica 
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