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Boletim Diário

Apesar da surpresa altista com o IPCA de março, cenário prospectivo para a inflação segue benigno

O IPCA surpreendeu para cima em março, registrando alta de 0,75%, conforme divulgado ontem. Mesmo
tendo ficado acima do esperado por nós (0,64%) e pelo mercado (0,62%), o indicador seguiu com uma
abertura favorável, assim como observado nas últimas divulgações.

Neste mês, foram destaques as surpresas altistas em Alimentação no Domicílio (2,07%) e Combustíveis
(3,49%). No primeiro grupo, os efeitos das chuvas intensas impactaram os preços do tomate e de frutas,
principalmente. Além disso, os preços de carnes também avançaram expressivamente em relação ao mês
anterior, compensando o recuo do preço do feijão – que pressionou o índice no mês passado. Já no segundo
grupo, o avanço do preço da gasolina foi o principal vetor da aceleração, refletindo a recente alta nas
cotações do petróleo e a dinâmica do câmbio mais depreciado. Assim, a despeito do recuo sazonal do grupo
Educação – por conta da dissipação dos efeitos dos reajustes escolares de fevereiro –, o indicador manteve-
se em patamar elevado.

Por outro lado, os núcleos (subgrupos que excluem itens mais voláteis, acompanhados pelo Banco Central)
seguiram em níveis bastante baixos. Esperamos que nas próximas divulgações haja arrefecimento do
indicador, que, com essa divulgação, acumulou 4,6% nos últimos doze meses e 1,5% no ano. Os riscos altistas
de curto prazo, contudo, seguem no radar, mas não alteram nossa projeção para o ano, de 3,8%.

Atividade

Com resultados mistos em março, conjunto de indicadores coincidentes aponta para ligeira alta da
produção industrial no período

O fluxo pedagiado de veículos cresceu 0,5% na passagem de fevereiro para março, na série livre de efeitos
sazonais, conforme divulgado ontem pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR). Esse
resultado veio após o recuo de 2,6% registrado na leitura anterior, refletindo o aumento no fluxo de veículos
leves, enquanto o de pesados retraiu na margem. No mesmo sentido, comparado ao mesmo período de
2018, o fluxo pedagiado avançou 0,4%.

Outro indicador conhecido ontem foi o de vendas de papelão ondulado. De acordo com os dados
preliminares da Associação Brasileira de Papelão de Ondulado (ABPO), as vendas alcançaram 287.038
toneladas em março. Tal patamar representa um recuo de 0,8% na margem, já descontados os efeitos
sazonais, segundo nossas estimativas. Trata-se da quinta queda consecutiva. Na comparação interanual,
houve recuo de 5,8%. Essa métrica, entretanto, deve ser analisada com cautela, visto que o feriado do
Carnaval em 2018 ocorreu em fevereiro, afetando a base de comparação.

Por fim, apesar dos resultados em diferentes sentidos, esses dados e outros indicadores coincidentes já
conhecidos sugerem uma ligeira alta na margem da produção industrial de março, ainda que a expectativa
seja de queda na comparação interanual.
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Internacional

Preços de alimentos e energia pressionaram a inflação chinesa em março

Os dados de inflação da China mostraram uma aceleração mais intensa em março, explicada pelos preços de
alimentação e energia, com núcleos ainda comportados. Ainda que o índice cheio esteja mais pressionado no
curto prazo, a estabilidade dos núcleos fortalece nossa leitura de que não há pressões significativas de
inflação ao consumidor – o que também é corroborado pelos preços ao produtor. Na nossa visão, esse
cenário reforça a percepção de que existe espaço para que o governo chinês continue adotando políticas
econômicas anticíclicas para compensar a desaceleração em curso da atividade econômica.

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) registrou alta interanual de 2,3% no mês passado,
em linha com a mediana das expectativas do mercado e acima da variação observada em fevereiro (1,5%). O
resultado foi explicado principalmente pelo aumento dos preços de alimentos e energia. No primeiro caso,
parte da alta foi explicada pelos preços da carne suína, que já começam a refletir os impactos da gripe suína
africana sobre a produção e o abate no setor. O núcleo, porém, manteve o ritmo observado no mês anterior,
avançando 1,8% na comparação interanual. Ao mesmo tempo, o Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla
em inglês) apresentou um aumento moderado, passando de uma alta interanual de 0,1% para outra de 0,4%,
o que ainda sugere ausência de pressões significativas vindas do atacado.

Ata do FOMC sugeriu manutenção de política monetária estimulativa para o restante do ano

A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Fed (FOMC, na sigla em inglês), divulgada ontem,
não trouxe grandes novidades quando comparada com as últimas comunicações do banco central norte-
americano.

O documento voltou a sinalizar manutenção da política monetária estimulativa para o restante do ano. Ao
mesmo tempo, a instituição reconheceu que a revisão baixista do crescimento inicialmente projetado para o
primeiro trimestre reflete a frustração com relação aos resultados de alguns indicadores coincidentes,
principalmente os relacionados à demanda doméstica, além da expansão mais fraca de outras economias.
Apesar disso, segundo o Comitê, o mercado de trabalho permaneceu aquecido no período, com inflação
abaixo da meta. Já os salários, apesar de terem crescido acima da taxa registrada em 2018, não se
traduziram em maiores pressões sobre o nível geral de preços.

Corroborando esse cenário, também foi divulgado ontem o Índice de Preços ao Consumidor (CPI), de março.
A aceleração registrada no índice cheio (de 0,2% em fevereiro para 0,4% no mês passado), em grande
medida refletiu a alta nos preços de energia (+3,5%), influenciados pelas cotações internacionais do
petróleo. O núcleo do CPI, que exclui alimento e energia, manteve a mesmo ritmo de variação observado em
fevereiro (+0,2%).

Em suma, o conjunto de informações divulgadas ontem reforça a percepção de que a taxa de juros básica do
país deve permanecer no intervalo atual, pelo menos até o fim do ano, em linha com a perspectiva de
moderação do ritmo de crescimento da economia norte-americana e sem pressões inflacionárias.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta quinta-feira. Na Ásia, os pregões fecharam o dia
em queda, majoritariamente, refletindo a postura cautelosa dos investidores. Ontem, a ata publicada pelo
Fed e o discurso do presidente do BCE (Banco Central Europeu) reforçaram a percepção de continuidade da
desaceleração do crescimento econômico global. Além disso, permanece no radar a escalada da recente
tensão comercial entre Estados Unidos e União Europeia.

Por outro lado, a perspectiva de um acordo a ser fechado entre EUA e China acalma os ânimos dos
mercados, bem como o adiamento do Brexit, para 31 de outubro. A extensão do prazo para o divórcio entre
Reino Unido e União Europeia é vista como benéfica porque reduz as chances de uma saída desordenada.
Com isso, as bolsas europeias operam em campos mistos nesta manhã. Os índices futuros norte-americanos,
por sua vez, registram leves ganhos.
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No mercado de câmbio, o tom mais pessimista predomina nas cotações, com a maioria das moedas de países
desenvolvidos e emergentes depreciando em relação ao dólar – incluindo o iene, que é considerado um ativo
seguro. Também são destaques negativos o dólar canadense e o rand sul-africano, sendo que o movimento
deste último é apenas uma devolução de parte da valorização registrada na semana.

No campo das commodities, no mesmo sentido, prevalece o ceticismo. Dentre as metálicas, não se observa
direção única nas cotações. Vale ressaltar, porém, a persistência da alta nas cotações de minério de ferro,
devido à redução de oferta no Brasil e na Austrália. Já dentre as agrícolas, somente o algodão e o milho são
cotados em alta, ainda que moderada. O petróleo, por fim, amplia suas perdas, após dados desfavoráveis
sobre estoques norte-americanos da semana. O corte de produção estimado ontem pela Opep não foi
suficiente para manter em alta os contratos futuros da commodity.

No Brasil, na ausência de indicadores relevantes, o mercado deve reagir ao cenário internacional.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (mar)

09:00 Brasil Conab: 7º Levantamento da safra de grãos 2018/2019

09:30 EUA EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal)

20:00 Peru Banco Central anunciará decisão de política monetária



4

Indicadores do Mercado

10/04/19
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) (*) 6,53 -0,03 0,01 0,15

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,47 -0,03 0,00 -0,63

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4 -0,04 0,05 -0,32

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,57 -0,01 0,09 -0,70

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 169 -0,76 4,06 -0,38

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,83 -0,66 -1,12 12,16

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 95.953 -0,35 0,62 13,54

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 39.855 -0,32 0,63 14,54

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.888 0,35 5,29 8,71

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 259,75 0,27 4,19 1,72

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.688 -0,53 3,15 -0,49

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.242 0,07 9,16 1,62

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,46 -0,04 -0,16 -0,34

Euro - US$/€ (**) 1,13 0,10 0,33 -8,76

Iene - ¥/US$ (**) 111,01 -0,12 -0,13 3,55

Libra - US$/£ (**) 1,31 0,29 0,59 -7,65

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,82 -0,60 -3,48 3,03

Yuan - RMB/US$ (**) 6,72 0,06 -0,08 6,88

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 189,66 1,10 8,99 -7,45

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 71,73 1,59 9,11 0,97

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.309 0,43 0,75 -2,45

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 902,00 0,36 2,07 -14,10

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 361,75 0,49 1,97 -7,06

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 157,00 0,32 2,95 9,41

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