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Boletim Diário

Confiança do empresário do comércio recuou em maio

As sondagens empresariais divulgadas pela FGV nesta semana apontam para um arrefecimento da confiança
empresarial em maio. O Índice de Confiança do Comércio (ICOM), conhecido há pouco, recuou 5,4 pontos no
período, para 91,4 pontos – abaixo do nível neutro de 100 pontos. A queda na margem foi explicada tanto
pelo componente de expectativas, com recuo de 6,6 pontos, como pelo indicador de situação atual, que caiu
4,0 pontos. Em resumo, as sondagens divulgadas até o momento e outras pesquisas de percepção
empresarial sugerem que a recuperação da atividade econômica na passagem do primeiro para o segundo
trimestre tende a ser muito gradual.

Atividade

Atividade da indústria siderúrgica segue moderada

Os dados de abril do setor siderúrgico, divulgados ontem pelo Instituto Aço Brasil (IABr), trouxeram
resultados mistos do lado da produção e uma moderação da demanda de aço no período.

As informações mostraram aumento da produção de aço bruto, mas a de aços laminados (planos e longos)
recuou. No primeiro caso, a alta foi de 3,6% na margem, descontados os efeitos sazonais, segundo nossas
estimativas. Ao mesmo tempo, a produção de aços planos (utilizados amplamente nas indústrias automotiva,
de bens de capital e de eletrodomésticos) recuou 1,3% em abril, e a de longos (mais utilizados no setor de
construção civil) caiu em torno de 2,5%. No acumulado do ano, todos os segmentos registraram queda.

O consumo aparente, por sua vez, recuou algo em torno de 7,2% ante março e tem apresentado fraca
performance nos últimos meses. Em alguma medida, a demanda mais fraca pode dificultar os repasses de
preços do setor no mercado local, em um contexto de elevação das cotações internacionais do minério de
ferro, acima de US$ 100/tonelada. Ainda acreditamos que a demanda doméstica de aço deverá avançar
neste ano, suportada principalmente pelo segmento automotivo, mas a dinâmica mais moderada da
produção industrial impõe desafios ao setor nos próximos trimestres.

Safra brasileira de café deverá ser bastante expressiva, dada a bienalidade de baixa esperada

A safra brasileira de café 2019/20 (período julho-junho) alcançará 59,3 milhões de sacas (60kg), de acordo
com a estimativa divulgada ontem pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Tal
patamar representa um recuo de 8,5% em relação à safra 2018/2019, que atingiu o recorde de 64,8 milhões
de sacas, segundo o órgão. Contudo, essa redução deve ser relativizada à luz da bienalidade negativa na
safra corrente, característica principalmente no caso da espécie arábica. De fato, na comparação com a safra
2017/2018, quando também ocorreu o fenômeno, deveremos ter elevação bastante expressiva, de
aproximadamente 17% (total de 50,9 milhões).
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Essa percepção de produção bastante volumosa (dada a bienalidade) é corroborada pela Conab, que há
poucos dias divulgou o seu segundo levantamento para a safra 2019. De acordo com o órgão brasileiro,
teremos neste ano uma produção total de 50,9 milhões de sacas, ante os volumes de 61,7 milhões e de 45
milhões obtidos um e dois anos atrás. Ainda segundo a estatal, Minas Gerais e São Paulo, que representam
juntos cerca de 87% da produção de arábica no país, deverão registrar quedas de 21% e de 26% ante o
volume obtido no ano passado. O café conilon, por sua vez, apesar de sofrer menos o efeito da bienalidade,
também deverá apresentar recuo de 1,7% frente ao registrado na safra passada. Neste caso, o incremento
da produção do Espírito Santo (70% do total nacional) não tende a compensar as reduções esperadas na
Bahia e em Minas Gerais. Considerando apenas períodos sazonalmente comparáveis, os indicadores de
produção permitem projetar um cenário positivo para a oferta doméstica de café, o deverá contribuir
positivamente para o PIB agropecuário neste ano, que também será favorecido por outras safras elevadas.

Fiscal

Arrecadação de abril ficou em linha com o esperado, registrando crescimento interanual de 1,3%

Conforme divulgado ontem pela Receita Federal do Brasil (RFB), a arrecadação total do órgão foi de R$ 139
bilhões em abril, em linha com nossa projeção e com o esperado pelo mercado. Na comparação interanual,
apresentou uma variação de 1,3% em termos reais, com destaque para o crescimento de 7,3% em IRPJ e
CSLL, pela mesma métrica. O desempenho das receitas está, em geral, nivelado com o sugerido pelo PIB, o
que é refletido nas aberturas ligadas à atividade econômica, cujo comportamento tem se mostrado modesto
neste ano. No acumulado entre janeiro e abril, a arrecadação apresentou alta real de 1,1% em relação ao
mesmo período de 2018, somando R$ 524 bilhões. Para o resultado primário de abril, a ser divulgado no dia
30, esperamos superávit de R$ 10,4 bilhões.

Tendências de Mercado

Após uma semana volátil, os mercados acionários operam predominantemente no campo positivo nesta
sexta-feira, com exceção dos pregões asiáticos, que fecharam o dia sem tendência única. Embora permaneça
no radar dos investidores a tensão comercial entre Estados Unidos e China, as bolsas europeias e os índices
futuros norte-americanos registram ganhos nesta manhã. Na Europa, a principal notícia do dia é a renúncia
da primeira-ministra britânica, que deve deixar seu posto no próximo dia 7 – abrindo, assim, novas
possibilidades para o desfecho do Brexit.

No mercado de câmbio as moedas de países desenvolvidos e emergentes apreciam em relação ao dólar. A
libra, refletindo também os dados sobre vendas no varejo no Reino Unido – que surpreenderam
positivamente ao apresentarem estabilidade em abril –, recupera parte da depreciação sofrida na semana. O
dólar australiano, por outro lado, se desvaloriza, tendo em vista a possibilidade de cortes da taxa básica de
juros neste ano. Com relação às commodities, a maioria das cotações é favorecida pela tendência de dólar
mais enfraquecido. Destaque para a alta do petróleo, que reflete também a expectativa de que a Opep não
consiga cumprir sua cota de produção em maio. As commodities metálicas, em sentido contrário, continuam
o movimento de queda observado ao longo da semana, em linha com os temores quanto à demanda global
devido aos conflitos sino-americanos.

No Brasil, o mercado deve reagir aos resultados da Sondagem do Comércio, divulgados há pouco pela FGV, e
do IPCA-15 de maio, a ser divulgado às 09h00 pelo IBGE, além de acompanhar a tendência internacional.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: IPCA-15 (mai) 0,43% (m/m) 0,40% (m/m)

10:00 México PIB (1° tri.) - final
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Indicadores do Mercado

23/05/19
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) (*) 6,43 -0,03 -0,02 -0,42

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,38 -0,03 -0,04 -1,06

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 3,94 -0,01 -0,14 -1,09

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,35 0,00 -0,18 -1,17

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 179 1,65 8,20 -14,47

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 4,04 0,05 3,05 11,39

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 93.910 -0,48 -2,10 16,13

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 39.168 -0,49 -1,73 17,76

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.822 -1,19 -3,80 3,25

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 250,34 -1,49 -5,02 -5,13

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.151 -0,62 -4,98 -6,78

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.853 -1,36 -10,82 -9,99

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,32 -0,06 -0,25 -0,68

Euro - US$/€ (**) 1,12 0,27 -0,42 -4,40

Iene - ¥/US$ (**) 109,60 -0,69 -2,02 -0,44

Libra - US$/£ (**) 1,27 -0,07 -2,16 -5,18

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,04 0,31 0,73 -2,99

Yuan - RMB/US$ (**) 6,91 0,06 2,74 8,15

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 176,92 -2,63 -10,67 -29,46

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 67,76 -4,55 -9,06 -15,09

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.285 0,88 1,27 -0,33

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 821,50 -0,84 -4,70 -20,95

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 389,75 -1,20 10,96 -4,59

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 152,65 -0,10 -3,14 8,65

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