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Boletim Diário

Apesar de recuo de preços agropecuários, IPA Industrial pressiona IGP-DI de abril

Confirmando a tendência recente de arrefecimento dos preços de produtos agropecuários, o IGP-DI
registrou alta de 0,90% em abril – abaixo da variação de março, de 1,07%. O resultado ficou ligeiramente
abaixo da nossa expectativa (0,92%), mas surpreendeu negativamente o mercado (0,81%), acumulando
elevação de 8,25% nos últimos 12 meses.

Dentro do IPA Agrícola (-0,41%), principal influência baixista, destacam-se os recuos de preços de milho, soja
e mandioca, embora o movimento tenha sido generalizado. Merece atenção, porém, o avanço de preço de
arroz (que passou de -2,0% para 3,54%), refletindo a menor oferta doméstica, por conta da redução da safra.
Apesar disso, o grupo deve continuar arrefecendo nas próximas divulgações, sendo um importante alívio aos
preços prospectivos de alimentação ao consumidor.

O IPA Industrial, por outro lado, acelerou de 0,80% para 1,60% este mês, refletindo os avanços nos preços de
minério de ferro, alimentos industrializados e produtos químicos, majoritariamente – assim como registrado
no IGP-M. A alta nas cotações da commodity metálica e do petróleo foram os responsáveis pela pressão
altista do grupo, sendo que este último reflete principalmente a recente tensão geopolítica entre Estados
Unidos e Irã e o corte de produção da Opep. Além disso, o núcleo (que exclui indústria extrativa,
combustíveis e produtos alimentares – itens considerados mais voláteis), passou para 0,63%, diante das altas
de preços de produtos farmacêuticos e metalurgia básica, além da pressão de produtos químicos. Os outros
componentes, por fim, também contribuíram para a moderação na queda do indicador. O INCC passou de
0,31% para 0,38%, enquanto o IPC desacelerou de 0,65% para 0,63%. Este último, entretanto, deve
continuar a atenuar sua alta nas próximas divulgações, em linha com o esperado para o IPCA.

Atividade

Produção de veículos registrou alta em abril, enquanto vendas internas e exportações recuaram

A produção total de veículos, excluindo máquinas agrícolas, somou 267,6 mil unidades em abril, segundo
dados divulgados ontem pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).
Trata-se de um volume 0,5% superior ao observado no mesmo mês de 2018.

Na passagem de março para abril, a produção registrou expansão de 0,8%, já descontados os efeitos
sazonais. Esse resultado veio após a queda de 3,3% observada na leitura anterior e refletiu as altas em todos
os segmentos, com exceção da modalidade de comerciais leves. Já as vendas ao mercado interno,
entretanto, contraíram 1,4% na margem, enquanto as exportações tiveram um resultado 7,2% pior do que
março, ainda refletindo, em boa parte, os impactos da recessão na Argentina (principal destino das
exportações de veículos brasileiros).

Os dados reportados e outros indicadores coincidentes sugerem alguma recuperação da produção industrial
em abril, depois da queda de 1,3% registrada em março, segundo apuração da Pesquisa Industrial Mensal
(PIM/IBGE).
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Internacional

Forte crescimento das importações e queda nas exportações explicam a surpresa baixista com a balança
comercial chinesa

O saldo da balança comercial chinesa surpreendeu negativamente em abril, refletindo o aumento mais
robusto das importações e uma ligeira queda das exportações, que devolveu parte da forte elevação
observada em março. Ainda que os embarques tenham vindo mais fracos do que o esperado, a forte alta das
importações sinaliza uma recuperação da demanda doméstica, em linha com o cenário mais favorável que
vem se desenhando para a economia chinesa mais recentemente.

O superávit comercial atingiu o montante de US$ 13,9 bilhões no período, bem abaixo da mediana das
expectativas do mercado (US$ 34,6 bilhões). Para isso, as importações registraram alta interanual de 4,0%,
ante a queda de 7,9% no mês passado (expectativa de retração de 2,1%). Dentre os produtos, houve uma
recuperação importante das compras de commodities, sinalizando que o setor imobiliário – importante
demandante de metálicas – está reagindo aos estímulos do governo. As exportações, por outro lado,
passaram de uma alta interanual de 13,8% em março para uma queda de 2,7% (avanço esperado de 3,0%).

Em suma, o conjunto de dados da economia chinesa tem apontado para uma recuperação nos primeiros
meses do ano, e os dados mais fortes das importações de abril sinalizam uma tendência positiva para a
transição do primeiro para o segundo trimestre. Nossa avaliação ainda é a de que os estímulos nos últimos
meses estão surtindo efeito sobre a atividade doméstica, compensando parte da desaceleração em curso
este ano.

Produção industrial na Alemanha surpreendeu positivamente em março, mas ainda transmite sinais de um
fraco desempenho

Conforme divulgado nesta manhã, a produção industrial da Alemanha avançou 0,5% na passagem de
fevereiro para março, já descontados os efeitos sazonais. O resultado ficou acima das expectativas, que
apontavam para uma queda de 0,5% na margem, e foi influenciado principalmente pelos bons desempenhos
dos setores de energia e construção. Vale destacar, entretanto, que cabe ler o resultado com cautela, visto
que a revisão dos dados tem ocorrido de forma relevante nas últimas leituras, prejudicando em partes a base
de comparação. Além disso, na comparação com o mesmo período de 2018, a produção industrial da
Alemanha diminuiu 0,9%. Assim, por fim, o dado reportado segue em linha com o nosso cenário de
desempenho mais fraco da economia alemã no primeiro trimestre deste ano, voltando a se recuperar a partir
do segundo trimestre.

Apesar da revisão altista da produção anual de petróleo nos EUA, pressões de curto prazo sobre os preços
permanecem no radar

Conforme divulgado ontem em relatório mensal da Energy Information Administration (EIA), órgão vinculado
ao Departamento de Energia dos EUA, a expectativa no mês de maio para a produção de petróleo no país foi
ligeiramente revisada para 12,4 milhões de barris por dia (mbd) na média de 2019, alta de 0,5% em relação
ao projetado no relatório de abril. Essa projeção, se confirmada, representará uma elevação de quase 14% na
produção norte-americana, após uma expansão de 17,2% observada em 2018. No que tange ao balanço
mundial, a oferta deverá atingir a média de 101,1 mbd, subindo 0,4% neste ano. O consumo mundial, por sua
vez, deverá ser de 101,4 mbd, avançando 1,4% em 2019.

Sob o cenário atual, de estoques mundiais mais ajustados e viés baixista na produção mundial (sanções ao
Irã, controle na OPEP), as cotações internacionais deverão continuar em patamar mais elevado no curto
prazo. De fato, este é um vetor de risco a ser monitorado para a inflação brasileira, a despeito dos núcleos de
preços continuarem em patamares confortáveis, refletindo uma atividade econômica com desafios para se
recuperar. Contudo, a tendência de médio prazo é de recuo das cotações internacionais em relação aos
patamares atuais, por conta dos riscos impostos pelas tensões comerciais e a expectativa de um quadro mais
favorável à oferta, que deve ser, em 2020, superior à demanda (103,01 mbd contra 102,9 mbd, segundo a
EIA).
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Tendências de mercado

As tensões comerciais entre Estados Unidos e China continuam influenciando negativamente os ativos nesta
quarta-feira. A despeito da surpresa positiva no resultado da produção industrial alemã, as bolsas da Europa
operam predominantemente em queda, assim como os índices futuros norte-americanos. No mesmo
sentido, os pregões asiáticos fecharam o dia em baixa, refletindo, além do tom cauteloso dos investidores, a
inesperada queda das exportações chinesas em abril.

No mercado de câmbio, entretanto, não se observa tendência única das moedas em relação ao dólar. Dentre
as divisas que depreciam, destacam-se a libra e o dólar neozelandês. A moeda britânica tem sofrido diante da
dificuldade de o governo conseguir firmar um acordo com a oposição para o Brexit antes das eleições da
Comissão Europeia, que se iniciam no dia 23. Já na Nova Zelândia, a moeda reflete a decisão do banco central
de cortar juros – conforme esperado –, em consonância com o cenário de desaceleração da economia local e
de inflação abaixo da meta.

No campo das commodities, destaque para o petróleo, que segue ampliando suas perdas, em linha com o
tom pessimista nos mercados acionários. A possibilidade de uma menor demanda global à frente mantém as
cotações da commodity em queda. Além disso, dados do American Petroleum Institute (API) de ontem
reportaram uma elevação nos estoques norte-americanos, reforçando o movimento baixista.

No Brasil, além de acompanhar o cenário internacional, o mercado doméstico deve ser norteado pelo IGP-DI,
divulgado há pouco pela FGV, e pela Pesquisa Industrial Mensal (PIM), a ser divulgada pelo IBGE. Além disso,
será anunciada hoje, no começo da noite, a decisão do Copom, que deve manter a Selic. As atenções estarão
voltadas à comunicação do BC.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: Pesquisa Industrial Mensal - Regional (mar)

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

- Brasil BCB: Anúncio da taxa básica de juros 6,50% 6,50%

22:30 China Índice de preços ao consumidor (abr)
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Indicadores do Mercado

07/05/19
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) (*) 6,51 0,01 -0,02 0,02

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,45 0,00 -0,02 -0,69

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,05 0,03 0,02 -0,49

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,47 0,01 -0,06 -0,86

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 172 1,30 -0,91 -11,47

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,97 0,03 2,51 11,83

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 94.389 -0,65 -2,80 14,11

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 39.332 -0,61 -2,50 15,47

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.884 -1,65 -0,30 7,91

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 256,49 -1,34 -1,83 -2,15

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.924 -1,51 0,53 -2,42

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.926 0,69 -9,86 -6,70

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,46 -0,01 -0,04 -0,49

Euro - US$/€ (**) 1,12 -0,08 -0,24 -6,13

Iene - ¥/US$ (**) 110,25 -0,45 -1,31 1,06

Libra - US$/£ (**) 1,31 -0,16 0,30 -3,55

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,03 0,21 -0,23 -2,23

Yuan - RMB/US$ (**) 6,78 0,18 0,88 6,44

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 179,49 -1,19 -8,20 -24,15

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 69,88 -1,91 -0,65 -8,26

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.286 0,14 -0,37 -2,17

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 817,75 0,03 -9,04 -18,41

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 358,00 0,63 -1,24 -8,96

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 152,35 -0,10 -2,59 7,44

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