
1

Boletim Diário

Indicadores de mercado de trabalho da FGV sugerem piora do emprego em abril

O Indicador Antecedente de Emprego recuou 1,0 ponto na passagem de março para abril, atingindo 92,5
pontos, segundo dados divulgados há pouco pela FGV. A média móvel trimestral manteve a trajetória de
queda observada na leitura anterior, sinalizando uma ligeira piora do mercado de trabalho. Já o Indicador
Coincidente de Desemprego avançou 0,7 ponto no período, alcançando 94,8 pontos. Especificamente em
relação ao último índice, valores mais altos indicam maior taxa de desemprego.

Dessa forma, os indicadores reportados pela FGV sugerem uma relativa piora do mercado de trabalho no
curto prazo, 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%, estável em relação ao observado em 2018.

Atividade

Preço médio de venda de imóveis residenciais encerrou abril com elevação de 0,14%

O preço médio de venda de imóveis residenciais avançou 0,14% em abril, de acordo com pesquisa divulgada
pela Fipe em parceria com a empresa de busca de imóveis Zap, que contempla 50 cidades brasileiras. O
percentual observado é inferior ao IPCA que estimamos para o período (+0,62%). Considerando essa
estimativa, o preço médio de venda de imóveis residenciais encerraria o mês com queda real de 0,50%,
aproximadamente.

Do ponto de vista regional, destaque para o desempenho dos preços em Brasília, cidade que registrou a
maior elevação no período. Em contrapartida, Curitiba apresentou o maio recuo. Nos primeiros quatro
meses do ano, o índice agregado acumulou alta nominal de 0,38%, variação inferior à inflação esperada para
o período. Sob uma perspectiva de médio prazo, quando avaliada a variação acumulada em 12 meses,
observamos alta de 0,26%.

Olhando para frente, avaliamos que a expectativa de retomada da atividade econômica nos próximos
trimestres, apesar de gradual, tende a geral uma recuperação mais firme dos preços, ainda que com
diferenças regionais, explicadas, dentre outros fatores, pelo volume de estoque de imóveis.

Internacional

Banco Central da Austrália manteve a taxa de juros em 1,50%, apesar da forte surpresa baixista com a
inflação no primeiro trimestre

O Banco Central da Austrália (RBA) manteve a taxa de juros em 1,50% ao ano, em decisão realizada hoje. A
mediana das expectativas dos analistas de mercado projetavam corte de 0,25 ponto na taxa básica, após a
surpresa baixista com a inflação no primeiro trimestre e o fraco crescimento da atividade doméstica no
período. No comunicado divulgado após a decisão, a instituição deu destaque para o mercado de trabalho,
que continua bastante aquecido e com sinais de aceleração nos salários.

Em contrapartida, a autoridade monetária ressaltou que a capacidade ociosa da economia ainda se encontra
elevada, o que deve mitigar o repasse dessa pressão salarial para a inflação. Em suma, apesar do RBA ter
mantido a taxa de juros na decisão de hoje, a leitura continua sendo a o cenário para a atividade econômica
deixa aberta a possibilidade de futuros cortes na taxa de juros, ainda em 2019.
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o Banco Central da Austrália manteve a taxa de juros em 1,50%, apesar da forte surpresa baixista com a
inflação no primeiro trimestre
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Tendências de mercado

Após um dia marcado por quedas, devido às tensões comerciais entre Estados Unidos e China, os mercados
acionários seguem registrando perdas nesta manhã, em sua maioria. Na Europa, as bolsas operam
majoritariamente em baixa, em meio à aversão ao risco dos investidores e a dados piores do que os
esperados, como os das encomendas à indústria alemã, divulgados hoje. Os índices futuros norte-americanos
também operam no campo negativo.

Por outro lado, a notícia de que autoridades chinesas devem ir a Washington nos próximos dias 9 e 10 deu
fôlego aos pregões asiáticos, que fecharam o dia com resultados mistos, mas em geral com alguma
recuperação. No mesmo sentido, as moedas reduziram a depreciação generalizada observada ontem e
operam próximas à estabilidade, predominantemente. A lira turca, entretanto, amplia suas perdas, refletindo
o impasse político após o presidente do país ter revogado o resultado das eleições locais de Istambul.

Com relação às commodities, destaque para a alta nas cotações de minério de ferro, após decepção com a
retomada da oferta global. Em sentido oposto, o petróleo registra perdas, após a sessão volátil do dia
anterior. Hoje, dados sobre estoques norte-americanos devem nortear os preços.

No Brasil, o destaque da agenda será a primeira reunião da Comissão Especial que vai analisar o mérito da
reforma da previdência na câmara, hoje às 14h30. O mercado doméstico também deve acompanhar os
resultados da produção e da venda de veículos de abril, a serem divulgados pela Anfavea. Ao mesmo tempo,
o cenário global ainda deve continuar gerando impactos relevantes sobre os ativos nacionais.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

09:15 Brasil Anfavea: Produção e venda de veículos (abr)



3

Indicadores do Mercado

06/05/19
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) (*) 6,50 -0,02 -0,03 0,04

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,44 -0,03 -0,03 -0,62

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,02 0,01 -0,01 -0,48

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,46 0,01 -0,07 -0,84

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 171 -3,21 -2,21 -21,78

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,97 0,76 2,48 12,46

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 95.009 -1,04 -2,16 14,31

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 39.572 -0,96 -1,90 15,64

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.932 -0,45 1,37 10,10

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 259,97 -0,93 -0,50 -0,25

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.259 0,00 2,07 -0,95

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.906 -5,58 -10,48 -5,97

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,47 -0,06 -0,03 -0,48

Euro - US$/€ (**) 1,12 0,03 -0,16 -6,37

Iene - ¥/US$ (**) 110,75 -0,32 -0,86 1,49

Libra - US$/£ (**) 1,31 -0,58 0,46 -3,24

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,99 0,35 -0,44 -1,45

Yuan - RMB/US$ (**) 6,76 0,45 0,70 6,32

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 180,68 -1,09 -7,00 -22,57

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 71,24 0,55 1,28 -4,85

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.284 0,20 -0,51 -2,35

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 817,50 -1,45 -9,07 -20,42

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 355,75 -2,00 -1,86 -10,78

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 152,50 -0,16 -2,49 7,43

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

Equipe Técnica 
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