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Boletim Diário

Mercado manteve suas projeções macroeconômicas inalteradas na última semana

Mercado manteve suas projeções macroeconômicas estáveis na última semana, segundo o Relatório Focus,
divulgado há pouco pelo Banco Central. A mediana das projeções para o PIB deste ano passou de 1,24% para
1,23%, seguindo em 2,50% em 2020.

Em relação à inflação, a mediana das expectativas continuou em 4,07% e 4,00% para este e o próximo ano,
nessa ordem. As expectativas para a taxa Selic permaneceram em 6,50% para o final de 2019 e em 7,25%
para o final de 2020. Por fim, as medianas das projeções para a taxa de câmbio no final deste ano e do
próximo seguiram em R$/US$ 3,80.

Destaques da Semana

No Brasil, as atenções estarão voltadas ao PIB, desemprego e indicadores do BC e da FGV; no exterior, os
destaques serão a transição política no Reino Unido, inflação nos EUA e indústria na China

No foco da agenda doméstica desta semana teremos, na quinta-feira, o resultado do PIB do 1º trimestre, que
deve ter recuado 0,2% em relação ao período imediatamente anterior. Com a confirmação do dado, as
estimativas de crescimento em 2019 tendem a ser revisadas pelo mercado, mantendo a tendência baixista
das últimas semanas. Além disso, será divulgada, na sexta-feira, a PNAD Contínua referente ao mês de abril.
A pesquisa do IBGE deverá mostrar uma taxa de desemprego de 12,6%.

O Banco Central divulgará as notas para imprensa de abril, de contas externas (hoje), crédito (quarta-feira) e
política fiscal (sexta-feira). Por fim, valerá a pena acompanhar as sondagens de maio da FGV, da indústria
(amanhã, resultado final) e de serviços (na quarta). Na agenda internacional, as atenções se voltarão à
sucessão do posto de primeiro-ministro britânico e as consequências para o Brexit. Nos EUA, destaque para a
inflação dos gastos dos consumidores (PCE), que é o índice de referência para política monetária do Fed. Na
China, o destaque ficará por conta do PMI industrial de maio.

Atividade

Índice de Confiança da Construção recuou em maio

Assim como observado em outras sondagens divulgadas pela FGV, a confiança do setor de construção civil
recuou neste mês. De fato, o Índice de Confiança da Construção (ICST) recuou 1,8 ponto em maio, atingindo
80,7 pontos e permanecendo abaixo do nível neutro de 100 pontos. A queda do indicador foi influenciada
tanto pelo recuo do índice de situação atual como pelo componente de expectativas. A demanda insuficiente
continua sendo apontada como principal fator limitativo à melhora dos negócios.

De modo geral, os indicadores de confiança divulgados até o momento pela FGV e as demais pesquisas de
percepção empresarial sugerem que a recuperação da atividade econômica no segundo trimestre tende a
ser gradual.
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Geração de emprego formal em abril surpreendeu positivamente, mas ficou abaixo do nível necessário
para estabilizar desemprego

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na sexta-feira pelo
Ministério da Economia, apontaram a criação líquida de 129.596 vagas formais em abril. Esse resultado foi
superior ao esperado por nós (90 mil) e pelo mercado (80 mil). Descontados os efeitos sazonais, foram
geradas aproximadamente 43 mil vagas no período, o equivalente a uma média mensal de 30 mil postos
criados no trimestre encerrado em abril. Contudo, tal patamar ainda se mantém abaixo dos 50 mil postos
necessários para estabilizar a taxa de desemprego.

Assim, apesar da surpresa positiva com o resultado de abril, o Caged perdeu dinamismo no início deste ano
se o compararmos com o observado no segundo semestre de 2018, sinalizando que o emprego formal tem
se recuperado muito gradualmente, com diferenças regionais e com alguma volatilidade nos dados mensais.

Em relação aos rendimentos, o salário médio dos admitidos desacelerou de um crescimento interanual de
3,8% em março para outro de 3,4% em abril, ainda em um patamar que não gera preocupação inflacionária.

Inflação

IPCA-15 de maio trouxe surpresa positiva com Alimentação, sugerindo viés baixista para a inflação do ano

Segundo o IBGE, o IPCA-15 de maio registrou alta de 0,35%, surpreendendo para baixo (esperávamos 0,40%;
consenso de mercado em 0,41%). Em abril, a variação foi de 0,72%. Com isso, o indicador acumulou altas de
2,27% no ano e de 4,93% em doze meses. O grupo Alimentação exerceu a principal influência baixista no
índice agregado. Na comparação com a nossa estimativa, o erro concentrou-se em Alimentação no Domicílio,
cuja variação, de -0,3%, recuou mais do que o esperado, depois de uma alta de 1,4% na leitura anterior.
Destaque, ainda, para Higiene Pessoal, que desacelerou em relação à alta atípica apresentada em abril (de
2,6% para 0,6%).

Os núcleos do indicador, que excluem os itens mais voláteis, mantiveram comportamento benigno e subiram
3,3% considerando o acumulado dos últimos 12 meses. Assim, a tendência para a inflação mantém-se
bastante benigna, favorecida pela ociosidade na economia. Para o IPCA fechado do mês, revisamos nossa
projeção para 0,25% (de 0,3%). Essa dinâmica da inflação de curto prazo coloca um viés baixista para nossa
projeção de 4% para o IPCA do ano, corroborando nosso cenário de redução da taxa Selic para 5,75% no final
do ano.

Internacional

Recuo das encomendas de bens duráveis em abril coloca viés de baixa para investimentos norte-
americanos no segundo trimestre

As encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos recuaram 2,1% na passagem de março para abril. Essa
queda ficou muito próxima do que estava sendo esperado (-2,0%) e mais do que reverteu a variação positiva
registrada na leitura anterior (revisada de 2,6% para 1,7%), de acordo com os dados divulgados na última
sexta-feira pelo Census Bureau. O resultado pode ser atribuído, em grande medida, à queda robusta do
volátil componente de aeronaves e suas partes.

Já o núcleo do indicador agregado, que exclui aeronaves e o segmento de defesa, registrou queda menos
acentuada, de 1,3%, frente ao ligeiro recuo do mês anterior (-0,1%). Em suma, o fraco desempenho das
encomendas de bens duráveis em abril e a intensificação dos atritos comerciais entre EUA e China colocam
um viés para baixo para a estimativa de investimentos no segundo trimestre.
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Tendências de Mercado

Apesar da liquidez comprometida, por conta de feriados nos Estados Unidos e no Reino Unido, os mercados
acionários operam predominantemente no campo positivo nesta segunda-feira. Os índices futuros norte-
americanos operam próximos à estabilidade, com leves altas, enquanto os pregões asiáticos fecharam o dia
sem tendência única. As bolsas europeias, por sua vez, registram ganhos, após duas importantes montadoras
anunciarem a possibilidade de uma fusão.

No mercado de câmbio, entretanto, o dólar se fortalece ante a maioria das moedas de países desenvolvidos
e emergentes. Após eleições no Parlamento Europeu, que culminaram no fim do domínio de partidos de
centro-direita e centro-esquerda, o euro mostra uma moderada depreciação. A lira turca, porém, aprecia,
refletindo a decisão do Banco Central turco de elevar o compulsório para fundos de depósito cambial e de
participação – que resulta na retirada de liquidez cambial.

O movimento de dólar mais fortalecido reflete-se também nas cotações do petróleo, que estão
majoritariamente em baixa nesta manhã. As commodities metálicas e agrícolas, por outro lado, são cotadas
em alta, em linha com o otimismo das bolsas – à exceção do gado e do café.

No Brasil, o mercado deve reagir ao resultado da Sondagem da Construção, divulgado há pouco pela FGV,
assim como aos dados do Relatório Focus, do Banco Central.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

10:30 Brasil BCB: Conta Corrente (abr) R$ 0,5 bilhão

10:30 Brasil BCB: Investimento Direto no País (abr) R$ 6,0 bilhões

- Brasil MDIC: Balança comercial (semanal)

- EUA Feriado Nacional - Mercados Fechados
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Indicadores do Mercado

24/05/19
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) (*) 6,41 -0,02 -0,09 -0,54

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,38 0,00 -0,09 -1,17

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 3,91 -0,03 -0,19 -1,18

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,35 0,00 -0,20 -1,21

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 181 1,99 11,93 -7,42

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 4,02 -0,48 0,78 10,29

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 93.628 -0,30 -1,49 16,86

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 39.037 -0,33 -1,24 18,49

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.826 0,14 -3,46 3,60

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 251,78 0,58 -4,36 -4,08

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.117 -0,16 -4,88 -5,88

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.853 0,02 -10,89 -9,56

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,32 0,00 -0,20 -0,66

Euro - US$/€ (**) 1,12 0,19 0,42 -4,41

Iene - ¥/US$ (**) 109,31 -0,26 -2,57 0,04

Libra - US$/£ (**) 1,27 0,43 -1,47 -4,99

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,05 0,03 -0,11 -2,69

Yuan - RMB/US$ (**) 6,90 -0,15 2,65 8,15

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 178,63 1,71 -7,87 -27,03

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 68,69 1,37 -7,89 -12,82

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.284 -0,14 0,64 -1,59

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 829,75 1,00 -2,98 -19,89

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 404,25 3,72 16,58 0,00

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 152,65 0,00 -2,83 8,92

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

Equipe Técnica 
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