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Christine Lagarde alertou para os riscos de tensões geopolíticas e comerciais, defendendo agenda de
reformas para impulsionar o crescimento global no médio prazo
Ontem, em discurso no encontro semestral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde,
diretora-gerente da instituição, expôs a sua visão em relação ao cenário de crescimento da economia
mundial. Ressaltou que a conjuntura global continua favorável, com crescimento forte e bastante disperso
entre os países, em linha com a projeção de expansão de 3,9% neste ano. Porém, a diretora ressaltou que
alguns fatores de risco estão presentes: (i) a recente escalada nas tensões geopolíticas na Síria, envolvendo,
de um lado, Reino Unido, França e EUA, e, de outro, Rússia e Irã; (ii) o aumento da incerteza com relação à
política comercial norte-americana e suas consequências para o comércio global; e (iii) a crescente
alavancagem e o valor de mercado de algumas empresas. Lagarde afirmou que esses riscos emergiram em
um contexto de forte crescimento das exportações e dos investimentos, de baixa volatilidade e de máximas
históricas nos retornos de ativos financeiros. Por fim, fez recomendações para manutenção de uma agenda
de reformas fiscais (diante do envelhecimento da população) e financeiras, de modo a melhorar a solidez do
sistema financeiro internacional, concluindo que essas reformas têm o potencial de elevar o crescimento de
médio prazo.

Atividade

CNI: índice de confiança do empresário industrial recuou em abril, mas permanece acima da média
histórica
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) retraiu 2,3 pontos na passagem de março para abril,
atingindo 56,7 pontos, de acordo com pesquisa divulgada ontem pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI). A coleta de informações contou com uma amostra de aproximadamente 3 mil empresas de todos os
portes. Apesar do recuo na margem, o resultado continua acima do nível neutro (50 pontos) e superior à
média histórica (54,2 pontos). Esse movimento refletiu o recuo dos dois componentes do ICEI: o de
condições atuais recuou 2,0 pontos, alcançando 51,5 pontos, enquanto o de expectativas caiu 2,3 pontos,
para 59,4 pontos. Em ambos os casos, porém, os níveis atingidos estão acima do patamar neutro,
mostrando que o empresário industrial percebe alguma melhora nos negócios e segue otimista para os
próximos seis meses. Vale destacar que esses resultados vieram em linha com dado prévio do Índice de
Confiança da Industria (ICI), divulgado ontem pela FGV, que apresentou recuo na margem, o primeiro desde
junho passado. Apesar dos resultados mais fracos nos dados, a tendência observada em ambas as
sondagens ainda é compatível com um quadro de retomada gradual do setor industrial ao longo dos
próximos meses.

Destaques do dia

o Diretora-gerente do FMI alertou para os riscos de tensões geopolíticas e comerciais, defendendo agenda
de reformas para impulsionar o crescimento global no médio prazo

o Índice de confiança do empresário industrial recuou em abril, mas permaneceu acima da média histórica

o Indicador do Fed da Filadélfia sugeriu avanço da indústria de transformação norte-americana em abril,
embora em patamar abaixo do observado em meses anteriores
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Internacional

EUA: indicador do Fed da Filadélfia sugeriu avanço da indústria de transformação em abril, embora em
patamar abaixo do observado em meses anteriores
O indicador de difusão do nível de atividade da indústria avançou 0,9 ponto na margem, atingindo 23,2
pontos em abril, segundo divulgado ontem pelo Fed da Filadélfia. Esse dado é o resultado da diferença
percentual das empresas que responderam ter ocorrido, ante março, aumento do nível de negócios (36,9%)
em relação aos que responderam ter ocorrido decréscimo (13,7%). Esse diferencial positivo sugere melhora
dos negócios. O valor observado, que foi superior ao esperado pelo mercado (21,0), refletiu os avanços dos
indicadores de difusão de emprego (+1,5 ponto) e de horas trabalhadas na semana (+8,8 pontos), que mais
do que compensaram as desacelerações dos indicadores de novos pedidos (-17,3) e de embarques (-8,5).
Cabe registrar que nesta semana, o indicador industrial do Fed de Nova York, o índice Empire State, apontou
redução no ritmo de expansão do setor neste mês. Apesar da dissonância desses dois indicadores regionais
para o comportamento da indústria em abril, ambos apontam para um resultado mais moderado de
produção, relativamente aos altos níveis observados nos meses anteriores.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam sem direção única nesta manhã. Na Ásia, as bolsas encerraram o pregão em
baixa. O destaque negativo ficou por conta das ações de empresas de tecnologia, cujo desempenho foi
influenciado pela perspectiva de baixa nos resultados do setor. Por outro lado, os mercados acionários
europeus operam com ganhos, enquanto os índices futuros das bolsas norte-americanas recuam.

No mercado de divisas, o dólar segue a tendência observada ao longo da semana e aprecia ante as
principais moedas. Destaque para a depreciação do rand sul-africano, do dólar australiano e do euro,
enquanto o dólar canadense e o real seguem próximos à estabilidade.

Em relação às commodities, os preços do petróleo operam em alta. Hoje serão conhecidos os dados
semanais sobre a perfuração de novos poços nos Estados Unidos, um indicador futuro de expansão da
oferta. Os principais metais industriais são negociados em baixa, assim como as cotações dos produtos
agrícolas, exceção feita ao algodão e ao café.

No mercado doméstico de juros, as taxas mais curtas devem reagir ao resultado do IPCA-15 de abril, que
será divulgada nesta manhã pelo IBGE, enquanto as taxas longas devem refletir o cenário internacional.

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: IPCA-15 (abr) 0,25% (m/m) 0,27% (m/m)

Agenda do dia
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Indicadores do Mercado

19/04/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,50 0,00 -0,25 -4,75

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 6,36 0,03 -0,21 -3,01

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,24 0,02 -0,23 -3,14

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,94 0,04 -0,42 -2,74

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 0,00 0,00 -4,53 -5,18

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 0,00 0,00 -5,09 -5,25

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 165,32 -1,03 17,67 -61,91

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,38 0,12 2,94 7,38

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 85.824 0,06 2,28 35,35

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 35.354 0,10 2,08 34,81

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.693 -0,57 -0,73 15,18

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 257,29 -0,01 2,09 1,97

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.191 0,15 3,31 20,39

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.117 0,84 -4,94 -1,68

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,91 0,04 0,05 0,70

Euro - US$/€ (**) 1,23 -0,2 0,1 15,3

Iene - ¥/US$ (**) 107,37 0,1 1,2 -1,4

Libra - US$/£ (**) 1,41 -0,8 0,4 10,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,45 2,0 -1,4 -2,0

Yuan - RMB/US$ (**) 6,28 0,1 -0,9 -8,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 201,86 -1,1 9,0 17,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 73,78 0,4 11,7 39,4

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.347 -0,3 2,2 5,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.037 -0,4 1,4 9,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 382 -0,3 1,9 5,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 143 -0,1 -1,1 4,0

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

Equipe Técnica 
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