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Boletim Diário

Apesar de ter reduzido a projeção de crescimento global em 2019, FMI acredita em recuperação do
crescimento no segundo semestre

No seu relatório World Economic Outlook (WEO), divulgado ontem, o Fundo Monetário Internacional (FMI)
revisou para baixo sua projeção de crescimento global para este ano, de 3,5% (apontada em janeiro), para
3,3%. Essa expansão, se confirmada, deverá corroborar a percepção de desaceleração global, uma vez que
PIB de 2018 foi estimado em 3,6%. Segundo a publicação, a perspectiva é mais positiva no segundo semestre
do ano, especialmente refletindo a recuperação das economias argentina e turca e de outros emergentes.
Ademais, entre as economias desenvolvidas ainda há espaço para aceleração do crescimento, uma vez que
ainda apresentam inflação abaixo da meta (o que abre espaço para manutenção de políticas monetárias
acomodatícias).

Diante desse cenário, o Fundo acredita que o crescimento da economia mundial deve voltar a acelerar em
2020, motivo pelo qual a projeção de expansão de 3,6% foi mantida para o próximo ano. Por fim, vale
ressaltar que a instituição reconhece que os riscos associados à política comercial, ao Brexit e à
desaceleração de importantes economias (Área do Euro e China).

Atividade

Surpresa positiva com comércio varejista em fevereiro deve ser lida com cautela diante da mudança do
Carnaval

As vendas do comércio varejista permaneceram estáveis na passagem de janeiro para fevereiro, excluindo a
sazonalidade, de acordo com dados divulgados ontem pelo IBGE. O resultado ficou acima da nossa projeção
(-0,6%) e da expectativa do mercado (-0,4%), desacelerando em relação ao crescimento de 0,4% observado
na leitura anterior. Na comparação interanual, as vendas aumentaram 3,9%. Na abertura por segmentos,
destaque positivo para tecidos, vestuário e calçados, enquanto as vendas de combustíveis e de super e
hipermercados recuaram na margem.

Já o volume das vendas do comércio varejista ampliado, que inclui os segmentos de veículos e de materiais
de construção, apresentou queda de 0,8% na margem (alta interanual de 7,7%), refletindo a retração das
vendas de veículos no período. Essa queda devolveu boa parte da alta anterior de 1,0%.

Por fim, destacamos que o forte crescimento interanual tanto do varejo restrito como do ampliado deve ser
lido com cautela, uma vez que o feriado do Carnaval em 2018 ocorreu em fevereiro, afetando a base de
comparação. Não podemos descartar a possibilidade de que os resultados dessazonalizados também tenham
sido influenciados por esse deslocamento do feriado. Assim, apesar da surpresa positiva com os dados de
fevereiro, outros indicadores do primeiro trimestre seguem sugerindo uma leve queda de 0,1% do PIB.
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Em fevereiro, produção industrial avançou em nove das quinze regiões pesquisadas pelo IBGE

Em fevereiro, a produção industrial cresceu, na margem, em nove das quinze regiões pesquisadas pelo IBGE,
de acordo com a Pesquisa Industrial Mensal Regional. O dado agregado, divulgado poucos dias atrás,
apontou alta de 0,7% na mesma métrica. A região Nordeste, representada parcialmente pelos estados do
Ceará, Pernambuco e Bahia, registrou expansão de 6,2% em relação ao mês passado. Trata-se do maior
crescimento mensal evidenciado na região desde julho do ano passado.

Em contrapartida, com exceção de São Paulo, todos os estados do Sudeste registraram retração, com
destaque para o Espírito Santo (-9,7%). Na região Sul, Paraná e Santa Catarina obtiveram resultados
positivos, enquanto que o Rio Grande do Sul apresentou piora no índice. Olhando para um horizonte
temporal mais longo, a trajetória da indústria nos últimos doze meses mostra um quadro relativamente
estável, porém com disparidades regionais.

No Norte e no Sul do país houve crescimento, enquanto que no Centro-Oeste e no Nordeste a indústria teve
contração. A região Sudeste, importante por conta de sua participação elevada no cálculo do índice
agregado, teve desempenho muito próximo da estabilidade. Trata-se de um cenário compatível com o atual
grau de recuperação da economia brasileira, que segue em processo lento e gradual.

Internacional

Preocupação com plantio de grãos nos EUA foi amenizada com estimativas de aumento dos estoques
mundiais finais da safra atual

Em seu relatório mensal de oferta e demanda mundial de grãos, o USDA (Departamento de Agricultura dos
EUA) registrou pequenas revisões para a safra 2018/2019. As estimativas de estoque e de produção de milho
foram revisadas para cima, alcançando, respectivamente, os patamares de 314,01 milhões de toneladas e de
1,107 bilhão de toneladas. Tratam-se de variações altistas de 0,6% e de 1,8%, nessa ordem, em relação ao
estimado em março).

Em relação à soja, um quadro mais benigno também foi evidenciado: a estimativa de produção do grão
passou para 360,6 milhões de toneladas (alta de 0,1%), enquanto a de estoques oscilou para 107,4 milhões
de toneladas (variação de 0,2% ante março). No caso do trigo, a previsão de estoques para a safra atual
aumentou, refletindo um recuo na estimativa de consumo mundial. O relatório também apresentou a
estimativa para a produção brasileira, com indicação de 117 milhões de toneladas no caso da soja (aumento
de 0,4% em relação ao último levantamento) e de 96 milhões de toneladas no caso do milho (elevação de
1,6% em relação à estimativa de março).

A perspectiva de aumento no estoque mundial de grão da safra atual tende a amenizar a pressão atual
sobre as cotações, diante das enchentes recentes em áreas produtoras nos EUA, que tem gerado grandes
incertezas em relação ao plantio e à produtividade da próxima safra, principalmente no caso do milho.

Apesar da revisão altista da produção anual de petróleo nos EUA, pressões 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 abril para a produção de petróleo nos
Estados Unidos foi revisada para cima, apontando produção de 12,4 milhões de barris por dia na média de
2019, alta de 1% em relação à previsão feita em março. Isso indica um aumento de 13% na produção norte-
americana em relação a 2018, em média.

Segundo a EIA, a maior parte do crescimento deverá ser proveniente da bacia petrolífera de Permian,
localizada em parte do Texas e do Novo México. Além disso, a previsão de demanda mundial por petróleo
neste ano segue bem ajustada à oferta, com 101,4 e 101,5 milhões de barris por dia, respectivamente.
Embora a produção dos EUA continue crescendo, as pressões da redução da oferta de países da Opep
permanecem afetando as cotações. Ainda, sanções norte-americanas ao Irã, além da situação de escassez de
energia na Venezuela, tendem a exercer pressões altistas sobre os preços da commodity, sugerindo que eles
não devem ceder no curto prazo.
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Tendências de Mercado

Apesar de sinais mistos, os mercados acionários operam predominantemente no campo positivo nesta
quarta-feira. Na Ásia, os pregões fecharam o dia sem tendência única, com altas moderadas em algumas
bolsas por conta de setores específicos, e quedas em outras, refletindo principalmente a nova disputa
tarifária entre Estados Unidos e União Europeia, anunciada ontem pelo presidente Trump.

Já na Europa, assim como nos índices futuros norte-americanos, prepondera o otimismo. A despeito da
revisão baixista do FMI para o crescimento econômico mundial, os investidores focam, nesta manhã, na
produção industrial do Reino Unido, cujo resultado surpreendeu positivamente.

Com isso, a maioria das moedas aprecia frente ao dólar – incluindo a libra, que tinha se desvalorizado nos
últimos por conta da expectativa quanto aos desdobramentos do Brexit. No mesmo sentido, as commodities
registram desempenho positivo, com exceção do minério de ferro, do gado e da soja. Vale ressaltar a alta nas
cotações do petróleo, o que reforça a percepção confiante dos investidores.

Por fim, o principal indicador a influenciar o mercado doméstico será o IPCA de março, a ser divulgado pelo
IBGE.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: IPCA (mar) 0,64% (m/m)

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

08:45 Área do Euro Banco Central anunciará decisão de política monetária 0,0%

09:30 EUA Índice de preços ao consumidor (mar) 0,3 % (m/m)

15:00 EUA Divulgação da ata do FOMC

22:30 China Índice de preços ao consumidor (mar) 2,3 % (a/a)
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Indicadores do Mercado

09/04/19
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 0,03 0,04 0,18

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,49 0,02 0,03 -0,61

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4 0,08 0,06 -0,30

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,58 0,04 0,09 -0,68

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 170 -1,67 4,83 2,15

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,85 -0,02 -0,47 12,54

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 96.292 -1,11 0,97 15,59

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 39.983 -1,10 0,95 16,44

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.878 -0,61 4,93 10,14

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 259,05 -0,61 3,91 2,29

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.803 0,19 3,70 0,57

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.240 -0,16 9,08 3,23

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,50 -0,02 -0,13 -0,28

Euro - US$/€ (**) 1,13 0,00 0,23 -8,59

Iene - ¥/US$ (**) 111,14 -0,30 -0,02 4,09

Libra - US$/£ (**) 1,31 -0,06 0,30 -7,62

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,93 -0,19 -2,90 3,16

Yuan - RMB/US$ (**) 6,71 -0,07 -0,15 6,45

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 188,56 -0,14 7,89 -6,41

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 70,61 -0,69 7,41 2,86

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.304 0,49 0,32 -2,45

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 898,75 0,00 1,70 -14,16

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 360,00 0,00 1,48 -7,87

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 156,50 -0,60 2,62 8,64

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