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Boletim Diário

Confiança do consumidor segue em trajetória de queda, segundo FGV

As primeiras sondagens de maio mantêm a tendência de queda da confiança, em linha com o cenário de
perda de tração de recuperação da economia nos últimos meses. O Índice de Confiança do Consumidor (ICC),
divulgado há pouco pela FGV, recuou 2,9 pontos no período, alcançando os 86,6 pontos – abaixo do nível
neutro de 100 pontos.

Esse resultado refletiu a queda de ambos os componentes. O índice de situação atual recuou 3,7 pontos,
enquanto o de expectativas apresentou uma contração de 2,2 pontos. Trata-se da quarta queda consecutiva
do índice agregado, em linha com a trajetória recente do mercado de trabalho, que tem apresentado uma
recuperação muito lenta.

Atividade

Sondagem industrial da CNI sugere atividade fraca no começo do segundo trimestre e expectativas
contidas

O desempenho da produção da indústria permaneceu praticamente estável em abril, na comparação com
março, segundo o resultado da Sondagem Industrial, divulgado ontem pela CNI. Além disso, as expectativas
continuaram recuando, conforme observado nas últimas divulgações, corroborando o cenário de atividade
em baixa.

O indicador de produção atingiu 49,6 pontos em abril – ligeiramente abaixo do nível neutro (50 pontos) –,
enquanto no mercado de trabalho houve redução dos postos – o indicador de emprego registrou 48,8
pontos. Já a utilização da capacidade instalada da indústria permaneceu inalterada (em 66%), indicando
bastante ociosidade.

A falta de dinamismo é corroborada também pela evolução de estoques, que permaneceram acima do
planejado no mês passado, enquanto a intenção de investimento recuou. Assim, as expectativas para maio,
embora ainda otimistas (por estarem acima do nível neutro), desaceleraram pelo terceiro mês consecutivo –
com destaque para a redução do otimismo para demanda e compras de matéria-prima.

Essa leitura, em linha com dados de outras sondagens, confirma nossa percepção de atividade industrial em
ritmo bastante moderado no curto prazo.
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Internacional

Ata do FOMC reforçou postura de cautela e paciência, sugerindo manutenção da taxa de juros nos EUA

A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Fed (FOMC, na sigla em inglês), divulgada ontem,
reforçou a postura que o presidente instituição, Jerome Powell, tem apresentado nos seus discursos
recentes.

O documento reconheceu que a economia norte-americana cresce em ritmo superior ao inicialmente
estimado. Assim, o Fed colocou viés de alta para sua estimativa de crescimento do PIB de 2019, atualmente
em 2,1%. Ademais, o colegiado voltou caracterizar a desaceleração recente da inflação como temporária,
ressaltando que diante do cenário de mercado de trabalho aquecido, a variação de preços deverá convergir
para a meta ao longo dos próximos meses.

Por fim, o banco central dos EUA voltou a utilizar a expressão “paciência” ao se referir aos próximos passos
de política monetária, sinalizando continuidade de uma postura mais cautelosa. Ajustes altistas nos juros, a
nosso ver, só deverão ocorrer caso a inflação mostre sinais consistentes de que ultrapassará a meta. Dessa
forma, a comunicação emitida ontem reduz ainda mais a probabilidade de um corte na taxa de juros no curto
prazo, reforçando o cenário de manutenção da taxa no intervalo atual, pelo menos até o fim do ano.

A postergação do processo de normalização da política monetária norte-americana constitui vetor de
aumento de liquidez internacional e, consequentemente, de apreciação potencial de moedas de países
emergentes. Contudo, nos últimos meses outros fatores têm ganhado destaque, tais como as surpresas
positivas com o crescimento dos EUA e a intensificação das tensões comerciais e geopolíticas, além de
questões específicas relacionadas a alguns emergentes. Abordamos esse tema, sob a ótica da moeda
brasileira, no Destaque Depec – Bradesco de ontem, intitulado “Incertezas têm pressionado a taxa de
câmbio”.

PMI da Área do Euro ficou praticamente estável em maio, enquanto IFO da Alemanha recuou

Em leitura preliminar de maio, o PMI (Purchasing Managers’ Index) composto da Área do Euro ficou
praticamente estável O indicador avançou 0,1 ponto, para 51,6 pontos, abaixo do esperado (alta de 0,2
ponto), mas ainda acima do nível neutro (50 pontos). Regionalmente, os indicadores compostos da
Alemanha e da França apresentaram alta.

Por outro lado, o Índice de Sentimento Econômico das empresas alemãs recuou 1,3 ponto em maio,
atingindo 97,9 pontos, segundo dados divulgados hoje pelo IFO. Esse resultado frustrou a mediana das
expectativas, de estabilidade. A queda do indicador foi explicada pelo recuo do componente de situação
atual, enquanto o de expectativa ficou próxima à estabilidade.

Em suma, os recentes dados da Área do Euro seguem mostrando fraqueza no ritmo da atividade econômica,
colocando um viés de baixa para nossa expectativa de alta de 1,1% do PIB da região neste ano.

Tendências de Mercado

Nesta manhã, os mercados acionários operam predominantemente no campo negativo. As tensões
comerciais entre EUA e China continuam sendo fatores de preocupação dos investidores, visto que seus
desdobramentos podem trazer sérios impactos à economia global. Assim, os principais pregões asiáticos
fecharam em queda. Os índices futuros norte-americanos registram perdas. Na Europa, além dessas tensões,
pesa também a questão do Brexit nos mercados – que operam em baixa. Diante do fracasso em garantir a
aprovação do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, crescem os rumores de que a primeira-
ministra britânica deve renunciar.

No mercado de câmbio, seguindo a tendências dos mercados acionários, o movimento é de aversão ao risco.
O dólar ganha força ante as principais moedas de países desenvolvidos e emergentes. Destaque para as
depreciações da lira turca, rand sul-africano e rúpia indiana.
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No campo das commodities, os futuros do petróleo são cotados em baixa, ainda refletindo o aumento nos
estoques norte-americanos. Além disso, pesa sobre a commodity o dólar mais forte – que também deve
influenciar os preços das agrícolas e metálicas.

No Brasil, na ausência de indicadores relevantes na agenda doméstica, os mercados devem reagir ao cenário
internacional.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

10:00 Brasil CNI: Sondagem da Indústria da Construção (abr)

09:30 EUA EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal)
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Indicadores do Mercado

22/05/19
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) (*) 6,46 -0,01 -0,02 -0,49

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,41 -0,01 -0,04 -1,12

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 3,95 -0,03 -0,19 -1,02

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,35 -0,01 -0,23 -1,16

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 177 -5,75 4,96 -16,97

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 4,04 0,02 2,64 10,75

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 94.361 -0,13 -0,24 14,05

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 39.359 -0,09 0,14 15,70

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.856 -0,28 -1,78 4,84

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 254,13 -0,14 -3,28 -4,71

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.283 0,05 -4,21 -7,30

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.892 -0,49 -10,06 -10,04

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,38 -0,04 -0,21 -0,68

Euro - US$/€ (**) 1,12 -0,09 -0,94 -5,33

Iene - ¥/US$ (**) 110,36 -0,13 -1,41 -0,49

Libra - US$/£ (**) 1,27 -0,31 -2,42 -5,72

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,98 -0,15 0,84 -3,99

Yuan - RMB/US$ (**) 6,91 0,06 2,89 8,46

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 179,54 -2,42 -8,38 -26,66

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 70,99 -1,65 -4,12 -10,78

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.274 0,08 0,05 -1,38

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 828,50 0,79 -5,53 -19,60

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 394,50 0,06 11,21 -2,53

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 152,80 0,03 -2,98 8,56

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

Equipe Técnica 
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