
1

Boletim Diário

Economia chinesa avançou 6,4% no primeiro trimestre, surpreendendo positivamente

No primeiro trimestre, a economia chinesa cresceu 6,4% na comparação com o mesmo período de 2018, de
acordo com o órgão oficial de estatísticas do país, que também divulgou dados de atividade referentes a
março. Essa velocidade de expansão é a mesma observada no quarto trimestre do ano passado e
ligeiramente superior à mediana das expectativas do mercado (6,3%) e ao que esperávamos (6,2%).

Na comparação com o período imediatamente anterior, já descontados os efeitos sazonais, a economia
chinesa avançou 1,4%. Essa surpresa positiva refletiu a melhora das exportações, que haviam sofrido ao
longo do ano passado, e os estímulos do governo em relação à concessão de crédito.

Os dados de atividade de março apresentaram resultados positivos. A variação interanual da produção
industrial acelerou de 5,3% em janeiro e fevereiro para 8,5% em março, enquanto os investimentos em
ativos fixos aceleraram de 6,1% para 6,3%. No mesmo sentido, as vendas do varejo subiram 8,7% no mês
passado, também acima da alta de 8,2% observada no primeiro bimestre do ano.

Por fim, caso esse ritmo de crescimento da China se mantenha, há um ligeiro viés de alta para nossa
expectativa de elevação do PIB no ano, de 6,0%.

Atividade

Saldo de vagas na indústria paulista ficou levemente positivo em março, mas variação mensal seguiu
recuando

A indústria paulista criou 500 postos de trabalho em março, sinalizando uma moderação no desempenho do
setor industrial e do mercado de trabalho como um todo. De acordo com os dados divulgados ontem pela
FIESP/CIESP, doze dos vinte e dois setores monitorados fecharam vagas no mês passado, com destaque para
o de máquinas e equipamentos, enquanto três seguiram estáveis e sete contrataram, com o melhor
desempenho sendo do segmento de produtos alimentícios.

A despeito da geração ligeiramente positiva de postos, o nível de emprego da indústria paulista manteve a
trajetória de queda ao recuar 0,4% na margem, descontada a sazonalidade. Na comparação interanual, a
retração foi de 2,3%. Por fim, com o resultado de março, a indústria do estado de São Paulo criou 12 mil
vagas no primeiro trimestre deste ano, inferior aos 22 mil criados no mesmo período do ano passado. Esse
resultado é compatível com outros dados conjunturais, que têm indicado mercado de trabalho aquém do
esperado.
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Inflação

Preços da indústria avançaram 0,43% em fevereiro

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), cujo âmbito são as indústrias extrativa e de transformação, registrou
alta de 0,43% na passagem de janeiro para fevereiro, segundo dados divulgados ontem pelo IBGE. O
resultado corroborou a trajetória observada no IGP, na qual os preços ao produtor mostraram recuperação,
após o movimento baixista observado a partir do final do ano passado.

A aceleração em relação a janeiro, quando o índice registrou deflação de 0,75%, refletiu variações positivas
em 11 das 24 atividades industriais acompanhadas, sendo que indústrias extrativas e de refino de petróleo e
produtos de álcool foram os principais vetores da alta. Nesses grupos, refletem-se, respectivamente, a
redução da oferta brasileira de minério de ferro e a alta nas cotações internacionais do petróleo – que
influencia diretamente os preços domésticos. Em doze meses, a variação de preços acumulou 8,36%,
enquanto na comparação interanual, houve aumento de 0,38%. Esperamos, por fim, que em março o
indicador continue a tendência de aceleração, em linha com as divulgações dos IPAs.

Internacional

Em março, produção industrial norte-americana recuou, frustrando as expectativas

A produção industrial dos Estados Unidos recuou 0,1% na passagem de fevereiro para março, frustrando as
expectativas (0,2%), segundo a série com ajuste sazonal divulgada ontem pelo Federal Reserve. Esse
resultado representa uma desaceleração em relação à leitura anterior (0,1%) e refletiu principalmente a
desempenho negativo do setor de bens duráveis, com destaque para a queda mais forte do segmento de
veículos e suas partes. A utilização da capacidade instalada ficou abaixo do registrado anteriormente,
passando de 79,0% para 78,8% no período. Em suma, os dados relativos à produção industrial norte-
americana nos três primeiros meses são compatíveis com uma moderação no ritmo de crescimento da
atividade do país. Acreditamos em um desempenho melhor nos próximos meses posteriores, em linha com o
sugerido pelo indicador de atividade Empire State (divulgado na segunda-feira).

Tendências de mercado

Vários indicadores chineses sinalizaram, ontem, uma melhora na perspectiva econômica global. Dados
mostraram expansão do PIB (em 6,4%) no primeiro trimestre, bem como da produção industrial e das vendas
no varejo – sendo que todos ficaram acima do esperado por analistas. Pressupõe-se, portanto, que a política
de estímulos de Pequim está surtindo efeito, ao conter a desaceleração da economia da China.

Com isso, as bolsas asiáticas fecharam o dia predominantemente no campo positivo. No mesmo sentido, os
índices futuros norte-americanos operam em alta nesta manhã, bem como as bolsas europeias, que refletem
também o dado de inflação da Área do Euro. O resultado final registrou alta de 1,4% – abaixo do observado
em fevereiro, mas em linha com as expectativas –, afastando um pouco mais a inflação do centro da meta
(2,0%). Assim, presume-se que possa haver mais políticas de estímulo monetário na região.

Refletindo esse tom otimista dos investidores, a maioria das moedas aprecia com relação ao dólar. As
commodities agrícolas, na mesma direção, são cotadas no campo positivo, com exceção do café. Já o
petróleo reflete, além desse cenário favorável, o recuo dos estoques norte-americanos, apontado pelo
American Petroleum Institute (API). As commodities metálicas, por outro lado, não registram bom
desempenho, com destaque para a queda nas cotações do minério de ferro, após anúncio de que operações
serão retomadas em Minas Gerais.

No Brasil, por fim, na ausência de indicadores relevantes, o mercado deve seguir a tendência internacional.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

15:00 EUA Fed: Livro Bege
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Indicadores do Mercado

16/04/19
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 0.00 0.10 0.21

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6.47 0.00 0.09 -0.46

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4 0.01 0.21 -0.26

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4.62 0.00 0.20 -0.58

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 169 -1.54 12.86 0.06

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3.90 0.81 2.38 14.20

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 94,333 1.34 -4.85 13.84

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 39,213 1.26 -4.64 14.93

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2,907 0.05 3.00 8.56

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 262.11 0.32 2.18 2.90

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22,222 0.24 3.59 1.77

Índice de ações China - Shanghai (**) 3,254 2.39 7.67 4.60

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2.59 0.04 0.00 -0.24

Euro - US$/€ (**) 1.13 -0.20 -0.40 -8.87

Iene - ¥/US$ (**) 112.01 -0.03 0.48 4.56

Libra - US$/£ (**) 1.30 -0.37 -1.78 -8.99

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18.87 0.08 -1.75 4.76

Yuan - RMB/US$ (**) 6.71 0.05 -0.02 6.63

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 187.28 -0.14 3.41 -12.27

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 71.72 0.76 6.79 0.42

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1,273 -1.10 -2.33 -5.56

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 888.00 -1.20 -2.34 -14.78

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 359.00 -1.03 -3.82 -6.14

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 156.50 -0.13 2.12 9.14

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