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Boletim Diário

Sondagens indicam moderação da atividade industrial em maio

Os primeiros indicadores antecedentes de maio apontam para uma moderação da confiança do setor
industrial no período. A leitura preliminar da Sondagem da Indústria, divulgada hoje pela FGV, recuou 1,6
ponto entre abril e maio, alcançando 96,3 pontos, permanecendo, portanto, abaixo do nível neutro de 100
pontos. O recuo foi determinado tanto pela piora na percepção dos investidores em relação à situação atual,
como pelo arrefecimento do componente de expectativas. Já o nível de utilização da capacidade instalada
avançou de 74,5% para 74,7%, seguindo em baixo patamar.

No mesmo sentido, a confiança do empresário industrial, apurada pela CNI, seguiu a trajetória de queda,
refletindo a piora nas percepções empresariais em relação à situação corrente e às expectativas. O Índice de
Confiança do Empresário Industrial recuou 1,9 ponto neste mês, atingindo 56,5 pontos. Apesar da quarta
queda consecutiva, o indicador ainda segue acima do nível neutro, de 50 pontos, e da média histórica, de
54,5 pontos. Em suma, os resultados reportados sugerem que a atividade da indústria continuará em ritmo
modesto no curto prazo.

Setor Externo

Balança comercial registrou superávit de US$ 1,3 bilhão na terceira semana de maio

O saldo da balança comercial brasileira foi superavitário em US$ 1,3 bilhão entre os dias 13 e 17 deste mês,
de acordo com dados divulgados ontem pela Secretaria do Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do
Ministério da Economia. Em termos anualizados e levando em consideração os ajustes sazonais, o resultado
é equivalente a um superávit de US$ 54,4 bilhões. No período, as exportações somaram US$ 4,5 bilhões,
superando as importações, de US$ 3,2 bilhões.

Comparadas as médias diárias até a terceira semana deste mês com as de maio de 2018, as exportações e as
importações avançaram 8,0% e 8,5%, respectivamente. O crescimento dos embarques foi explicado pelo
aumento nas vendas de produtos manufaturados e de semimanufaturados. Por outro lado, diminuíram as
saídas de produtos básicos. Em relação às importações, cresceram os gastos principalmente com adubos e
fertilizantes e com químicos orgânicos e inorgânicos.

Na margem, em termos dessazonalizados e excluindo as operações de petróleo, os embarques e as compras
externas tiveram crescimentos de 13,3% e de 8,4%, nessa ordem. Com esse resultado, a balança comercial
acumulou superávit de US$ 20,1 bilhões no ano.

Tendências de Mercado

Apesar do menor apetite ao risco por conta de tensões comerciais, os mercados acionários operam em alta
moderada nesta terça-feira, mostrando alguma recuperação em relação aos últimos dias – quando as
discussões sino-americanas ganharam um tom mais conflituoso. Ontem, o governo dos Estados Unidos
anunciou isenções temporárias a uma importante companhia de telecomunicações chinesa, o que mantém
os índices futuros norte-americanos em alta nesta manhã. No mesmo sentido, as bolsas europeias registram
ganhos. Somente os pregões asiáticos fecharam o dia com resultados mistos.

No mercado de câmbio, por outro lado, predomina cautela, refletida na depreciação da maioria das moedas
frente ao dólar. Além disso, o movimento das moedas é influenciado também por fatores locais: a libra
atingiu patamares mínimos, penalizada por expectativas negativas quanto ao desdobramento do Brexit, na
semana em que ocorrem eleições parlamentares na União Europeia.
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Essa tendência de dólar forte, ademais, mantém os contratos futuros de petróleo operando próximos à
estabilidade, a despeito de notícias sobre ampliação de cortes na oferta da Opep. Hoje, dados sobre
estoques norte-americanos devem ajudar a nortear os preços. No mesmo sentido, as commodities metálicas
e agrícolas são cotadas predominantemente no campo negativo.

Por fim, o mercado doméstico deve reagir ao resultado preliminar da Sondagem da Indústria, divulgado há
pouco pela FGV, além de acompanhar o cenário externo.
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Indicadores do Mercado

20/05/19
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 -0,05 0,04 -0,51

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,44 -0,02 -0,01 -1,32

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,04 -0,01 -0,10 -1,04

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,41 -0,05 -0,19 -1,16

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 185 4,09 13,40 -10,62

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 4,10 -0,06 4,09 9,64

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 91.946 2,17 -2,78 10,67

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 38.338 2,13 -2,37 12,46

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.840 -0,67 -2,23 4,69

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 253,01 -1,09 -3,80 -4,65

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.302 0,24 -4,05 -7,10

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.871 -0,41 -12,24 -10,11

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,42 0,02 -0,14 -0,64

Euro - US$/€ (**) 1,12 0,06 -0,68 -5,15

Iene - ¥/US$ (**) 110,07 0,00 -1,66 -0,62

Libra - US$/£ (**) 1,27 0,01 -2,04 -5,51

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,07 -0,54 1,44 -4,45

Yuan - RMB/US$ (**) 6,91 -0,09 3,10 8,38

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 181,70 0,71 -5,43 -21,98

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 71,97 -0,33 0,00 -8,33

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.277 0,13 0,42 -1,08

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 831,75 1,22 -5,54 -16,70

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 389,00 1,50 8,51 -3,35

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 152,50 -0,26 -2,56 8,62

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