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Boletim Diário

Recuo dos preços agropecuários mais do que compensou avanço dos industriais no IGP-M de abril

Confirmando a tendência de arrefecimento dos preços de produtos agropecuários, o IGP-M, divulgado há
pouco pela FGV, registrou alta de 0,92% em abril – bem abaixo da variação de março, de 1,26%. O resultado
corroborou nossa expectativa (0,91%), mas ficou acima do esperado pelo mercado (0,89%), acumulando alta
de 8,64% nos últimos 12 meses.

Dentro do IPA Agrícola (0,45%), vetor do movimento baixista, destacam-se os recuos de preços de milho, soja,
ovos e laranja. Os outros itens, contudo, também desaceleraram na passagem de março para abril (com
exceção da cana-de-açúcar), explicando o importante alívio do grupo, que registrou alta de 3,90% no mês
passado. O IPA Industrial, por outro lado, acelerou de 0,93% para 1,28% este mês, refletindo os avanços de
preços de minério de ferro, alimentos industrializados e produtos químicos, majoritariamente. As altas nas
cotações da commodity metálica (por conta da redução das produções brasileira e australiana) e do petróleo
foram as responsáveis pela pressão altista do grupo – a despeito do adiamento nos reajustes do preço do
diesel doméstico. Além disso, é importante ressaltar a evolução do núcleo do IPA industrial (que exclui
indústria extrativa, combustíveis e produtos alimentares, itens considerados mais voláteis), que vinha se
mantendo em nível negativo e passou para 0,47%.

Há, portanto, uma sinalização positiva à inflação ao consumidor no curto prazo, por conta de alimentação. Para
o médio prazo, porém, o repasse de custos de produtos industriais deve permanecer no radar, uma vez que
esperamos uma gradual retomada da atividade. Os outros componentes do indicador, por fim, também
avançaram em relação ao mês anterior. O INCC passou de 0,19% para 0,49%, enquanto o IPC acelerou de
0,58% para 0,69%. Esse último, entretanto, deve começar a atenuar sua alta a partir das próximas divulgações,
em linha com o esperado para o IPCA.

Destaques da Semana

Em semana bastante carregada, as atenções estarão voltadas, no Brasil, para desemprego e indústria, e no
âmbito internacional, para PMI, FOMC e payroll

No foco da agenda doméstica desta semana teremos amanhã os dados de mercado de trabalho da PNAD
Contínua; estimamos que o desemprego tenha atingido 12,9% em março. Na sexta, as atenções estarão
voltadas para a Pesquisa Industrial Mensal (PIM/IBGE); esperamos ligeiro crescimento da produção industrial
em março, de 0,1%, reforçando a percepção de que a atividade manufatureira teve um desempenho fraco no
primeiro trimestre.
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Na agenda internacional, as atenções estarão voltadas, na quarta-feira, para a decisão de política monetária
FOMC. Deveremos monitorar qual será a mensagem do BC norte-americano após o resultado do PIB do
primeiro trimestre ter mostrado crescimento forte e superior ao esperado. Além disso, serão divulgados nos
EUA os dados de atividade relativos a abril ao longo de toda a semana, com destaque para a geração de
emprego (payroll), na sexta-feira. Esses dados ajudarão a calibrar as apostas em relação aos próximos passos
de política monetária no país.

Na Área do Euro, teremos amanhã a prévia do PIB do primeiro trimestre, além dos dados de atividade
relativos a abril, na quinta-feira. Também vale a pena destacar que, no Reino Unido, o Banco Central
anunciará, na quinta-feira, a sua decisão de política monetária, para qual esperamos manutenção da taxa de
juros. Por fim, a China divulgará, ainda hoje, o PMI (Purchasing Managers´ Index) da indústria de
transformação, relativo a abril.

Relatório Focus

Mercado não fez mudanças significativas em suas projeções

O mercado fez poucos ajustes em suas projeções macroeconômicas na última semana, segundo o Relatório
Focus, divulgado há pouco pelo Banco Central.

A mediana das projeções de crescimento do PIB passou de 1,71% para 1,70% em 2019, seguindo em 2,50%
em 2020. A mediana das projeções para o IPCA deste ano permaneceu em 4,01% neste ano e 4,00% no
próximo. Em relação à taxa de câmbio, a mediana para o final deste ano seguiu em R$/US$ 3,75 e para o final
de 2020 oscilou de R$/US$ 3,80 para R$/US$ 3,79. 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%.

Atividade

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

A leitura final da Sondagem da Indústria de abril, divulgada hoje pela FGV, apontou para uma melhora da
confiança do setor industrial no início do segundo trimestre. O Índice de Confiança da Indústria (ICI) avançou
0,7 ponto no mês, alcançando 97,9 pontos – acima da alta de 0,4 ponto sugerida pela leitura preliminar.

Esse avanço, que veio após queda de 1,8 ponto registrada no mês anterior, foi explicado pelo componente de
situação atual, enquanto o índice de expectativas ficou estável na margem. O nível de utilização da
capacidade instalada, porém, recuou de 74,7% para 74,5% no período. Nesse sentido, os primeiros
indicadores de abril apontam para uma recuperação moderada da indústria no segundo trimestre.

Crédito

A despeito da atividade econômica mais fraca, estoque de crédito avançou em março

Os dados divulgados na sexta-feira pelo Banco Central mostraram desempenho positivo do mercado de
crédito em março, a despeito da atividade econômica mais fraca do que o esperado inicialmente. O estoque
total de crédito no Sistema Financeiro Nacional (SFN) alcançou o patamar de R$ 3,3 trilhões em março, o
equivalente a uma elevação de 5,7% na comparação interanual. Trata-se de um patamar que representa
47,1% do PIB.

Novamente, o crescimento foi impulsionado pela carteira de pessoa física (PF), que avançou 9,2%, na mesma
base de comparação, bastante superior à taxa de 1,6% observada na carteira de pessoa jurídica (PJ).
Descontada a sazonalidade, estimamos que o indicador agregado tenha registrado expansão de 0,4%, ligeira
desaceleração em relação ao 0,6% verificado em fevereiro. Considerando-se apenas os recursos livres e
descontada a sazonalidade, a taxa de inadimplência de PF livres recuou de 4,76% para 4,75%, enquanto a de
PJ oscilou de 2,85% para 2,78%. Para as próximas divulgações, esperamos a continuidade da recuperação do
crédito, com expansão de 8,6% no estoque total em 2019. Acreditamos que o crescimento do saldo total
seguirá impulsionado pela carteira de recursos livres, principalmente a de PF.
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Internacional

Surpresa positiva do PIB norte-americano no primeiro trimestre é explicada por queda de importações e
alta de estoques

O PIB dos Estados Unidos cresceu 3,2% no primeiro trimestre de 2019, em termos anualizados e em
comparação com o período imediatamente anterior, conforme primeira estimativa divulgada na última
sexta-feira pelo BEA (Bureau of Economic Analysis).

Esse resultado ficou bem acima do esperado pelo mercado (2,3%), mostrando aceleração em relação à alta
de 2,2% apontada entre outubro e dezembro. A surpresa positiva decorreu sobretudo das contribuições (i)
das exportações líquidas, cuja contribuição para o PIB passou de -0,1 p.p. no quarto trimestre para +1,0 p.p.
na leitura atual, o que foi favorecido principalmente pela queda das importações, em magnitude pouco
comum e (ii) da formação de estoques, cuja contribuição oscilou de +0,1 p.p. para +0,7 p.p. Como as
importações subiram nos dois trimestres anteriores, não descartamos que o recuo registrado entre janeiro e
março seja uma mero ajuste, depois de um período de eventual antecipação de compras externas em um
contexto de tensões comerciais.

Avaliamos que o dado reportado e outros indicadores que têm apontado recuperação mais rápida da
economia norte-americana não deverão alterar as percepções do Fed no curto prazo, em um ambiente de
inflação sob controle e de economia internacional fraca. Assim, continuamos esperando manutenção da taxa
de juros nos EUA, o que tende a ser favorável para manter a liquidez internacional elevada, favorecendo
ativos de países emergentes.

Tendências de mercado

Em meio às persistentes preocupações com a economia global, os mercados acionários operam no campo
negativo nesta segunda-feira. Na sexta-feira, o resultado do PIB norte-americano veio acima do esperado, o
que voltou as atenções para uma possível sinalização do Fed a respeito dos próximos passos de política
monetária. Enquanto isso, tensões geopolíticas, especialmente entre EUA e Irã, ganham força no radar.

Os principais pregões asiáticos fecharam em queda, sendo que os índices chineses foram puxados por papéis
do setor de tecnologia. Não houve pregão no Japão por conta de um feriado prolongado local. Na Europa, os
mercados operam majoritariamente em queda. Além do contexto global, questões como as eleições
espanholas, confirmação do rating italiano e notícias corporativas afetam o humor local. No mesmo sentido,
os índices futuros norte-americanos operam em baixa, mas próximos à estabilidade.

Seguindo o tom pessimista dos mercados acionários, os preços dos futuros de petróleo registram queda. As
recentes pressões por parte do presidente norte-americano, Donald Trump, para que países exportadores de
petróleo reduzam as cotações da commodity, geraram dúvidas sobre a possibilidade de manutenção do atual
patamar de preços. As metálicas e agrícolas, por sua vez, não seguem tendência única.

No mercado de câmbio, entretanto, nota-se uma menor reação aos riscos globais. O dólar perde força ante
as principais moedas de países desenvolvidos e emergentes. Destaque para as apreciações do rand sul-
africano, won sul-coreano e libra esterlina. Vale ressaltar, porém, que esse movimento pode significar
correção, visto que ele não é suficiente para devolver completamente o fortalecimento do dólar nas últimas
semanas.

No Brasil, por fim, o mercado deve ser influenciado pela divulgação do IGP-M, que ficou pouco acima do
esperado, e pelas projeções contidas no Relatório Focus, conhecidos há pouco. Questões relacionadas ao
trâmite de reformas também permanecem no radar.
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Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

- Brasil CNI: Índice Nacional de Expectativa do Consumidor - INEC (mês)

- Brasil Tesouro: Resultado primário do governo central (mar) - R$ 16,7 bilhões

09:30 EUA Rendimento pessoal (mar) 0,4% (m/m)

09:30 EUA Gastos pessoais (mar) 0,8% (m/m)

22:00 China Índice PMI da indústria de transformação (abr) 50,7 
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Indicadores do Mercado

26/04/19
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) (*) 6,55 0,03 0,02 0,17

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,49 0,03 0,02 -0,45

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4 -0,02 -0,02 -0,39

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,49 -0,02 -0,08 -0,75

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 176 -3,53 0,95 3,34

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,93 -0,43 1,49 13,18

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 96.236 -0,33 0,97 11,41

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 40.003 -0,31 1,01 12,41

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.940 0,47 4,31 10,23

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 263,07 0,20 3,65 1,76

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.259 -0,22 3,87 -0,27

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.086 -1,20 2,98 0,37

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,50 -0,03 0,08 -0,48

Euro - US$/€ (**) 1,11 0,14 -1,04 -7,88

Iene - ¥/US$ (**) 111,58 -0,04 0,86 2,09

Libra - US$/£ (**) 1,29 0,13 -2,20 -7,19

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,94 -0,45 -0,90 0,68

Yuan - RMB/US$ (**) 6,73 -0,20 0,21 6,15

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 184,66 -1,30 -0,57 -16,56

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 72,15 -2,96 6,15 -3,47

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.285 0,71 -2,29 -2,39

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 853,75 -0,64 -5,22 -16,95

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 351,25 1,08 -6,89 -9,00

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 156,65 -0,06 0,97 10,55

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