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Boletim Diário

IBC-Br e volume de serviços recuaram em fevereiro, sugerindo uma leve retração de 0,1% do PIB no
primeiro trimestre

Indicadores de atividade econômica conhecidos até o momento seguem sugerindo uma leve queda de 0,1%
do PIB no primeiro trimestre deste ano. De fato, o IBC-Br, proxy mensal do PIB, recuou 0,73% na passagem
de janeiro para fevereiro, ajustada a sazonalidade, conforme divulgado há pouco pelo Banco Central.

O resultado veio em linha com o esperado por nós, mas surpreendeu negativamente a mediana das
expectativas do mercado (-0,31%). Na comparação interanual, houve avanço de 2,49%.

Além disso, outro indicador de atividade divulgado na sexta-feira, o volume de serviços prestados às famílias
e empresas, avançou 3,8% em termos interanuais, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE.
Esse resultado foi inferior ao esperado pelo mercado (4,0%) e por nós (4,3%).

Na comparação com janeiro, o volume total de serviços caiu 0,4%, mesmo recuo observado na leitura
anterior. Três dos cinco segmentos da pesquisa contribuíram para a queda na margem: serviços prestados às
famílias, serviços de transporte e outros serviços. A receita nominal, por sua vez, registrou retração de 0,4%
na comparação mensal e crescimento de 6,5% na métrica interanual.

Destaques da Semana

No Brasil, teremos poucos indicadores, dentre os quais estarão a 2ª prévia do IGP-M e arrecadação
federal; no exterior, os destaques serão os indicadores de atividade da China (incluindo PIB) e dos EUA

Na agenda doméstica desta semana haverá poucos indicadores de destaque que serão divulgados. Teremos,
na quarta-feira, a segunda prévia do IGP-M de abril, que será divulgado pela FGV. Além disso, ainda sem data
definida, a Receita Federal irá disponibilizar o montante de arrecadação de impostos e contribuições, relativo
ao mês de março (estimamos R$ 122,2 bi).

Na agenda internacional, as atenções estarão voltadas para a divulgação, amanhã, dos indicadores de
atividade da China: PIB, produção industrial e investimentos em ativos fixos. Também teremos os dados de
atividade dos EUA: amanhã, a produção industrial, e, na quarta-feira, o Livro Bege do Fed (Federal Reserve).
Devemos monitorar a intensidade da desaceleração do primeiro trimestre e os vetores que podem levar à
estabilização no trimestre corrente. Na China, em especial, investimentos em infraestrutura devem ter
acelerado em março.

Destaques do dia

o IBC-Br e volume de serviços recuaram em fevereiro, sugerindo uma leve retração de 0,1% do PIB no
primeiro trimestre

o No Brasil, teremos poucos indicadores, dentre os quais estarão a 2ª prévia do IGP-M e arrecadação
federal; no exterior, os destaques serão os indicadores de atividade da China (incluindo PIB) e dos EUA

o Mercado ajustou para cima suas projeções para o IPCA deste ano

o IPA Agrícola impulsionou desaceleração do IGP-10 em abril

o Confiança do consumidor norte-americano recuou em abril, mas se mantém em patamar superior ao
verificado no primeiro bimestre
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Relatório Focus

Mercado ajustou para cima suas projeções para o IPCA deste ano

O mercado ajustou para cima suas projeções de inflação deste ano, de acordo com o Relatório Focus,
divulgado há pouco pelo Banco Central. A mediana das projeções passou de 3,90% para 4,06% em 2019,
permanecendo inalterada em 4,00% para o próximo ano. Em relação ao crescimento do PIB, a mediana
oscilou de 1,97% para 1,95% em 2019 e de 2,70% para 2,58% em 2020.

A mediana das projeções para a Selic ainda indica manutenção da taxa em 6,50% até o final de 2019,
encerrando 2020 em 7,50%, enquanto a mediana das projeções para a taxa de câmbio aponta para cotações
de R$/US$ 3,70 e de R$/US$ 3,78 no encerramento dos dois períodos.

Inflação

IPA Agrícola impulsionou desaceleração do IGP-10 em abril

A FGV divulgou nesta manhã o resultado do IGP-10, que registrou alta de 1,0% em abril. Esse resultado ficou
ligeiramente acima da nossa expectativa (0,92%) e do esperado pelo mercado (0,87%), acumulando elevação
de 8,46% nos últimos doze meses.

O movimento baixista em relação ao mês anterior, quando o índice variou 1,40%, teve como principal
influência os preços dos produtos agropecuários – continuando a tendência observada nas divulgações dos
últimos IGP-M e IGP-DI. Dentre os itens do grupo, ovos, milho e feijão contribuíram majoritariamente para a
desaceleração (de 4,68% em março, para 1,86% este mês), sendo que o primeiro e o segundo seguem seu
movimento sazonal típico, enquanto o último reflete a devolução da alta de preços do início do ano devido à
quebra de safra – reduzida em 25%, segundo a Conab.

No mesmo sentido, o IPA Industrial passou de 1,04% para 0,96% em abril. Nesse grupo, os recuos das
cotações do minério de ferro e do diesel mais que compensaram o avanço de produtos químicos e gasolina –
em linha com a alta dos preços internacionais do petróleo. A commodity metálica, entretanto, deve ter sua
tendência de baixa revertida a partir das próximas divulgações (diante da redução de oferta brasileira e
australiana no mercado), assim como o diesel.

Os outros componentes do indicador, por outro lado, apresentaram aceleração na passagem de março para
abril. O IPC registrou alta de 0,73% (contra 0,48% do mês anterior), confirmando a pressão altista observada
no IPCA de março, divulgado na semana passada. Já o INCC passou de 0,07% para 0,35%. Para os próximos
resultados, por fim, esperamos continuação do arrefecimento dos preços, principalmente do IPA Agrícola –
alívio que deve ser refletido nos preços ao consumidor à frente.

Internacional

Confiança do consumidor norte-americano recuou em abril, mas se mantém em patamar superior ao
verificado no primeiro bimestre

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) norte-americano, apurado pela Universidade de Michigan,
registrou 96,9 pontos em abril, o que representa um recuo de 1,5 ponto em relação ao mês anterior, de
acordo com leitura preliminar divulgada na sexta-feira. Esse resultado, que surpreendeu negativamente
(expectativa de 98,8 pontos), foi puxado pela desaceleração na margem do componente de expectativas (-
3,4 pontos), mais do que compensando o avanço do componente de situação corrente (+0,8 ponto). Apesar
do recuo no mês, o índice segue em patamar elevado, o que pode ser visto na comparação da média móvel
trimestral, que alcançou neste mês o maior nível desde dezembro passado. De fato, os resultados registrados
no primeiro bimestre foram muito fracos, afetados pela paralisação das atividades do governo dos EUA e o
inverno atipicamente rigoroso. Assim, o consumo das famílias tende a continuar registrando expansão
robusta nos próximos meses, se as condições do mercado de trabalho e a inflação (afetada recentemente
pelos preços internacionais de petróleo) se mantiverem em patamares confortáveis para afetar
positivamente as percepções dos agentes.
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Tendências de mercado

Nesta segunda-feira, os investidores demonstram certo otimismo quanto às negociações entre líderes dos
EUA e China. Espera-se que as duas maiores economias do globo cheguem a um acordo duradouro. Dessa
forma, os mercados acionários operam predominantemente no campo positivo. Os principais pregões
asiáticos, entretanto, fecharam com resultados mistos. Nesta semana, será divulgado o resultado do PIB
chinês do 1º trimestre. Os índices futuros norte-americanos registram alta. Já os mercados europeus
apresentam ligeiros ganhos, refletindo também a preocupação com questões locais. No continente, as
atenções estão voltadas para a questão do Brexit. Na última semana, os líderes da União Europeia aprovaram
a prorrogação da data de saída do Reino Unido do bloco para até 31 de outubro.

No mercado de câmbio, as principais moedas de países desenvolvidos e emergentes operam sem direção
única. Destaque para a apreciação do won sul-coreano e para a desvalorização da lira turca.

Dentre as commodities, os contratos futuros do petróleo registram queda, sucedendo a elevação verificada
na semana anterior. Ainda assim, a Opep e aliados continuam os esforços de redução da produção. Com
relação às metálicas e agrícolas, a tendência observada é de alta de preços.
No Brasil, o mercado deve reagir ao resultado do IBC-Br e às alterações das projeções contidas no relatório
Focus, divulgados há pouco pelo Banco Central.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

- Brasil MDIC: Balança comercial (semanal)

09:30 EUA EUA: Índice Empire Manufacturing de atividade (abr) 8,0
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Indicadores do Mercado

12/04/19
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) (*) 6.54 -0.01 0.07 0.22

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6.47 -0.01 0.05 -0.51

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4 0.02 0.18 -0.24

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4.60 0.02 0.17 -0.59

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 171 1.60 16.35 5.15

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3.88 0.58 1.86 13.74

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 92,875 -1.98 -5.06 8.70

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 38,648 -1.88 -4.84 9.93

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2,907 0.66 4.15 9.14

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 260.79 0.21 3.95 2.10

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21,871 0.73 1.71 0.97

Índice de ações China - Shanghai (**) 3,189 -0.04 4.19 0.27

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2.57 0.07 -0.04 -0.27

Euro - US$/€ (**) 1.13 0.43 0.12 -8.32

Iene - ¥/US$ (**) 112.00 0.30 0.58 4.35

Libra - US$/£ (**) 1.31 0.15 0.01 -8.11

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18.75 -0.45 -3.08 3.09

Yuan - RMB/US$ (**) 6.70 -0.23 -0.07 6.54

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 188.36 1.04 7.06 -10.94

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 71.55 1.02 7.32 -0.65

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1,291 0.16 -0.58 -3.57

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 895.25 0.00 1.19 -15.60

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 361.00 0.28 1.26 -7.14

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 157.15 0.26 3.39 9.63

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