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Boletim Diário

Confiança do empresário industrial seguiu recuando em abril, mas permaneceu acima da média histórica

A confiança do empresário industrial seguiu a trajetória de queda observada nos últimos meses, ao recuar na
passagem de março para abril. Tal recuo refletiu a piora nas percepções empresariais em relação à situação
corrente e às expectativas. O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) registrou queda de 3,5
pontos neste mês, atingindo 58,4 pontos, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Apesar desse recuo ter sido o terceiro consecutivo, o índice permanece acima do nível neutro, de 50 pontos,
e da média histórica, de 54,4 pontos. Por fim, o resultado reportado veio na contramão da ligeira alta
observada na leitura preliminar da Sondagem da Indústria da FGV, também divulgada ontem, sugerindo que
a atividade da indústria continuará em ritmo moderado no curto prazo.

Setor Externo

Balança comercial registrou superávit de aproximadamente US$ 1,2 bilhão na terceira semana de abril

O saldo da balança comercial brasileira foi superavitário em cerca de US$ 1,2 bilhão na terceira semana
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$ 68,5 bilhões. No período, as exportações somaram
US$ 3,8 bilhões, superando as importações, de US$ 2,6 bilhões.

Comparadas as médias diárias até a terceira semana deste mês com as de abril de 2018, as exportações
avançaram 4,2%, enquanto as importações recuaram 2,9%. O crescimento dos embarques foi explicado pelo
aumento nas vendas de produtos básicos, manufaturados e semimanufaturados. Em relação às importações,
diminuíram os gastos principalmente com bebidas e álcool e veículos automóveis e partes.

Na margem, em termos dessazonalizados e excluindo as operações de petróleo, os embarques e as compras
externas tiveram quedas de 8,5% e de 8,9%, respectivamente. Com esse resultado, a balança comercial
acumulou superávit de aproximadamente de US$ 15,3 bilhões no ano.

Tendências de mercado

Diante de tensões geopolíticas adicionais, os mercados acionários operam majoritariamente no campo
negativo nesta terça-feira. Apesar dos recentes sinais positivos com relação à guerra comercial entre Estados
Unidos e China, os investidores voltaram a se preocupar com o crescimento econômico global após decisão
norte-americana de sancionar países que comercializarem petróleo com o Irã. Além disso, há rumores de
que Pequim possa reduzir estímulos, devido ao desempenho chinês melhor do que o esperado no primeiro
trimestre.

Com isso, as bolsas asiáticas fecharam o dia sem tendência única. Os pregões europeus, por sua vez, operam
predominantemente em queda nesta manhã. Ademais, a volatilidade da região reflete também as
expectativas em relação às eleições espanholas nesta semana. No mesmo sentido, os índices futuros norte-
americanos operam em baixa, à espera de novos resultados de balanços corporativos.

No mercado de câmbio, a cautela dos investidores é refletida na depreciação da maioria das moedas de
países desenvolvidos e emergentes frente ao dólar. Algumas divisas, no entanto, conseguem manter
desempenho relativamente positivo, operando próximas à estabilidade – como a libra, o iene e o euro.
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Já no campo das commodities, continua sendo destaque a alta nas cotações do petróleo, devido à tensão
supracitada entre Estados Unidos e Irã. Além disso, dados sobre estoques norte-americanos, a serem
divulgados hoje pelo American Petroleum Institute (API), devem também influenciar os preços. As
commodities metálicas e agrícolas, por outro lado, são cotadas em baixa, com exceção do alumínio – que
mantém ganhos com recolhimento de estoque – e do açúcar.

Por fim, na ausência de indicadores relevantes, o mercado doméstico deve seguir a tendência internacional,
à espera a votação da proposta de reforma da previdência na CCJ.

Agenda do dia

Sem indicadores relevantes.
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Indicadores do Mercado

22/04/19
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) (*) 6,48 -0,01 -0,06 0,14

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,44 -0,01 -0,04 -0,45

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4 0,00 0,08 -0,30

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,58 -0,01 0,06 -0,62

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 172 0,33 7,96 4,94

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,94 0,18 0,76 15,34

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 94.588 0,01 0,91 10,56

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 39.305 0,09 0,90 11,44

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.908 0,10 3,83 8,91

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 262,75 -0,10 3,94 2,08

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.218 0,58 2,73 0,25

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.215 -1,08 3,57 4,67

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,59 0,03 0,15 -0,37

Euro - US$/€ (**) 1,13 0,22 -0,42 -8,39

Iene - ¥/US$ (**) 111,94 -0,04 1,83 3,97

Libra - US$/£ (**) 1,30 -0,08 -1,73 -7,30

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,83 0,12 -1,39 1,61

Yuan - RMB/US$ (**) 6,71 0,04 -0,09 6,60

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 187,92 0,79 3,77 -13,99

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 74,04 2,88 10,46 -0,03

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.274 0,13 -2,96 -4,73

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 877,00 -0,40 -2,96 -14,75

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 354,75 -1,05 -6,21 -5,78

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 157,50 0,64 2,57 10,18

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