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Boletim Diário

Índice de Confiança da Indústria avançou em abril, refletindo o bom desempenho do componente de
situação atual

A leitura preliminar da Sondagem da Indústria, divulgada hoje pela FGV, apontou ligeira melhora da atividade
industrial no início do segundo trimestre, ainda que o indicador permaneça abaixo do nível neutro de 100
pontos. De fato, o Índice de Confiança da Indústria (ICI) apresentou avanço de 0,4 ponto entre março e abril,
alcançando 97,6 pontos. Tal elevação – que veio após o recuo de 1,8 ponto registrado na leitura do mês
anterior – foi explicada pelo componente de situação atual, que subiu 1,0 pontos, compensando a queda de
0,2 ponto do índice de expectativas. O nível de utilização da capacidade instalada, por fim, recuou de 74,7%
para 74,4% na série livre de efeitos sazonais. Assim, acreditamos que a atividade da indústria continuará em
ritmo moderado no curto prazo.

Destaques da Semana

No Brasil, as atenções estarão voltadas à CCJ, ao IPCA-15 e ao Caged; no exterior, foco no PIB dos EUA

Na agenda doméstica desta semana teremos a divulgação, na quinta-feira, do IPCA-15 relativo a abril.
Esperamos variação de 0,66%, com o índice cheio pressionado por choques de oferta (alimentação, minério
de ferro e petróleo). Também serão conhecidos os dados de março do setor externo e de crédito. Ainda sem
data definida, teremos a divulgação do Caged de março, para o qual esperamos criação de 10 mil vagas
formais de trabalho. Vale a pena destacar a votação na CCJ relativa à reforma da Previdência, que ocorrerá
amanhã.

Na agenda internacional, as atenções estarão voltadas, na sexta-feira, à primeira prévia do PIB dos EUA, que
deverá sinalizar expansão próxima a 2,0%. Apesar do crescimento mais moderado em relação ao final de
2018, prevalecerá a leitura de retomada ao longo do período, após o primeiro bimestre fraco. Quanto às
decisões de política monetária, destacamos a do Banco Central do Japão, que será divulgada na quarta-feira,
e deverá manter um discurso expansionista.

Relatório Focus

Mercado ajustou projeções para 2019 e 2020: crescimento para baixo e câmbio para cima

O mercado ajustou para baixo suas projeções de crescimento e para cima suas expectativas de câmbio para
este e para o próximo ano, de acordo com o Relatório Focus, divulgado há pouco pelo Banco Central. A
mediana das projeções de crescimento do PIB passou de 1,95% para 1,71% em 2019 e de 2,58% para 2,50%
em 2020. Em relação à taxa de câmbio, a mediana das projeções para o final deste ano passou de R$/US$
3,70 para R$/US$ 3,75 e para o final de 2020 oscilou de R$/US$ 3,78 para R$/US$ 3,80.

A mediana das projeções de inflação teve um ligeiro ajuste em 2019, passando de 4,06% para 4,01%,
permanecendo inalterada em 4,00% para 2020. Já a mediana das expectativas para a Selic ainda indica
manutenção da taxa em 6,50% até o final deste ano, encerrando 2020 em 7,50%.
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Internacional

Vendas do varejo norte-americano surpreenderam positivamente em março, colocando viés de alta para
estimativa de PIB no 1º trimestre

Os dados de vendas nominais do varejo nos Estados Unidos registraram alta de 1,6% na passagem de
fevereiro para março, de acordo com informações divulgadas na quinta-feira pelo Census Bureau. Esse dado
mais do que devolveu a retração do mês anterior (-0,2%) e surpreendeu positivamente a expectativa, de alta
de 1,0%. A variação positiva em março pode ser atribuída, em grande medida ao crescimento do segmento
de veículos e suas partes. Houve, porém, avanço de todos os componentes, com exceção das aberturas de
saúde e cuidado pessoal e de artigos esportivos. Em suma, o crescimento do ritmo de expansão das vendas
no período coloca um viés de alta para nossa estimativa de alta do PIB no primeiro trimestre, de 1,8%.

Tendências de mercado

Nesta manhã, os mercados acionários operam sem direção única. Na Europa, os mercados estão fechados
por conta do feriado de Páscoa, que ainda vigora nesta segunda-feira. Na Ásia, após sinalização do governo
chinês de que pretende reduzir estímulos ao setor imobiliário, os principais pregões fecharam com resultados
mistos. Os índices futuros norte-americanos, por sua vez, registram perdas.

No mercado de câmbio, as principais moedas de países desenvolvidos e emergentes perdem força frente ao
dólar. Destaque para as fortes depreciações do won sul-coreano, rand sul-africano e da lira tuca, que
refletem maior cautela dos investidores.

Já no campo das commodities, os contratos futuros do petróleo são cotados em alta. Hoje, os EUA devem
anunciar que irão retirar as isenções de tarifas de oito países sobre as exportações iranianas de petróleo.
Com relação às metálicas e agrícolas, não se observa movimento único.

No Brasil, por fim, os mercados devem reagir às projeções contidas no Relatório Focus, divulgado há pouco
pelo Banco Central.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

10:00 Brasil CNI: Índice de Confiança do Empresário Industrial - ICEI (abr)

- Brasil MDIC: Balança comercial (semanal)
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Indicadores do Mercado

18/04/19
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) (*) 6,49 -0,05 0,09 0,16

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,45 -0,01 0,09 -0,45

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4 -0,04 0,24 -0,28

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,60 -0,02 0,20 -0,58

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 172 3,68 16,48 5,47

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,93 -0,21 3,60 16,24

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 94.578 1,39 -5,42 10,26

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 39.268 1,28 -5,31 11,18

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.905 0,16 2,54 7,25

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 263,01 0,24 2,24 2,21

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.090 -0,84 2,34 -0,31

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.250 -0,40 4,97 5,14

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,56 -0,03 -0,04 -0,31

Euro - US$/€ (**) 1,12 -0,56 -0,93 -9,23

Iene - ¥/US$ (**) 111,99 -0,06 0,50 4,43

Libra - US$/£ (**) 1,30 -0,41 -1,99 -8,54

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,80 -0,09 -1,32 3,94

Yuan - RMB/US$ (**) 6,71 0,31 -0,06 6,93

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 187,13 0,53 2,27 -15,84

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 71,97 0,49 6,56 -2,05

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.272 -0,02 -2,27 -5,87

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 880,50 0,17 -2,79 -15,48

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 358,50 0,07 -3,50 -6,40

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 156,50 -0,06 2,35 9,33

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