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Boletim Diário

Índice de Confiança de Serviços recuou em abril, refletindo continuidade das percepções em relação à
situação atual

Conforme divulgado há pouco pela FGV, o Índice de Confiança de Serviços (ICS) recuou 0,9 ponto em abril,
atingindo 92,1 pontos. O resultado, que se trata da terceira queda consecutiva, refletiu a queda do
componente de situação atual (queda 2,1 pontos), enquanto o componente de expectativas avançou 0,2
ponto, após dois meses com forte queda acumulada. Esses dados indicam que a passagem do primeiro para o
segundo trimestre ainda sugere existência de desafios para o setor de serviços, o mais importante para a
composição do PIB.

Fiscal

Em março, resultado primário do Governo Central apresentou déficit de R$ 21,1 bilhões

Conforme divulgado ontem pelo Tesouro Nacional, o Governo Central registou déficit primário de R$ 21,1
bilhões em março, ante o saldo negativo de R$ 24,5 bilhões apurado no mesmo período de 2018, em termos
nominais. Dado que a expectativa de mercado era de déficit de R$ 20 bilhões, e a nossa, de déficit de R$ 16,7
bilhões, a surpresa negativa se deu, principalmente, pelo fato de que as despesas obrigatórias e transferências
foram mais elevadas do que o esperado. Em termos reais, descontado o IPCA do período, as receitas no
primeiro trimestre deste ano avançaram 1,3% na comparação interanual, enquanto as despesas recuaram
1,2%. Por fim, no acumulado em 12 meses, o Governo Central apresenta saldo negativo de R$ 117 bilhões, o
equivalente a 1,7% do PIB. O desempenho é compatível com o cumprimento da meta para o resultado
primário deste ano, de déficit de R$ 139 bilhões.

Internacional

PIB da Área do Euro avançou 0,4% no primeiro trimestre

No primeiro trimestre do ano, a economia europeia manteve o ritmo de crescimento interanual observado no
trimestre anterior, conforme divulgado hoje pelo escritório de estatísticas Eurostat. A primeira estimativa do
PIB da Área do Euro apontou alta de 0,4% na comparação com o quarto trimestre do ano passado,
ligeiramente acima da nossa expectativa e do mercado (0,3%). Na comparação interanual, a elevação foi de
1,2%. Nessa divulgação, ainda não temos as aberturas setoriais e regionais, porém, os dados dos institutos
locais de estatísticas indicam que o resultado do período foi impulsionado pelo crescimento das economias da
França e da Espanha, enquanto o resultado da Alemanha ainda não foi divulgado. Assim, para 2019,
acreditamos que o crescimento do bloco deverá manter a tendência de moderação, registrando crescimento
próximo de 1,1%.
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PMI da China recuou em abril, revertendo parte da forte elevação observada no mês anterior

Após forte crescimento em março, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da China retraiu
em abril. O indicador recuou 0,4 ponto no mês, alcançando 50,1 pontos. As expectativas apontavam para
manutenção no nível anterior. Com isso, o PMI ficou muito próximo do nível neutro de 50 pontos, sugerindo
estabilidade da atividade industrial.

Os detalhes do relatório mostram uma devolução da forte alta registrada em março nos componentes de
produção e novos pedidos, enquanto novos pedidos de exportação seguiram avançando. No mesmo sentido,
o PMI não-manufatureiro caiu 0,5 ponto no mesmo período, para 54,8 pontos, abaixo do esperado (54,9
pontos) mas ainda superior ao patamar neutro, o que indica crescimento. Em suma, apesar de ambos os
indicadores recuarem em abril e devolverem parte da forte alta de março, não alteramos nossa avaliação de
que os estímulos seguem presentes para que a atividade econômica continue ganhando força.

Surpresa baixista com o índice de preços do PCE em março reforça percepção de manutenção dos juros nos
EUA

O índice de preços dos gastos pessoais em consumo (PCE, na sigla em inglês), principal referência de inflação
do Fed, subiu 0,2% em março, ficando abaixo da expectativa do mercado (0,3%), mas acima do dado revisado
do mês anterior (0,1%). Já o núcleo do PCE, que exclui alimentos e energia, fixou estável no período,
desacelerando frente ao último resultado e abaixo do esperado pelo mercado, ambos de 0,1%. Em doze
meses, o índice cheio acumulou alta de 1,5%, e o núcleo de 1,6%, ambos ainda distantes da meta do banco
central norte-americano, de 2,0%.

Por fim, como de costume, juntamente com o dado de inflação é divulgado o indicador de consumo pessoal
nominal, que apresentou alta de 0,9% no período (ante crescimento de 0,1% em fevereiro), refletindo as
acelerações de todos os componentes. Em suma, apesar dos dados de atividade e consumo pessoal
continuarem sugerindo um forte crescimento da atividade doméstica nos EUA os dados de inflação
continuam bem comportados, vindo abaixo do esperado, sugerindo que o Fed manterá a taxa básica de juros
no intervalo atual ao menos até o final do ano, a menos que o cenário se altere.

Tendências de mercado

O tom pessimista do dia anterior persiste nos mercados acionários nesta terça-feira. Na Ásia, onde o feriado
prolongado do Japão compromete a liquidez, as bolsas fecharam o dia em baixa, majoritariamente. No
mesmo sentido, os pregões europeus operam em queda na sua maioria, refletindo resultados de balanços
trimestrais aquém dos esperados. Os futuros norte-americanos também registram perdas.

No mercado de câmbio, o movimento predominante é de desvalorização do dólar ante as demais moedas.
O desempenho melhor do que o esperado da economia norte-americana mantém os investidores atentos
quanto à possibilidade de uma nova rodada de aperto na política monetária do Fed. Além disso, na Europa, o
resultado do PIB da Área do Euro superior às expectativas e o leve recuo da taxa de desemprego da região
contribuíram para a apreciação do euro, em um ambiente de cautela dos investidores.

No que tange às commodities, a supracitada tendência de dólar fraco apoia a alta nas cotações do petróleo.
Hoje, dados sobre estoques norte-americanos, a serem divulgados pelo American Petroleum Institute (API),
devem também nortear os preços. Já com relação às commodities metálicas não se observa direção única,
enquanto as agrícolas são cotadas no campo positivo, predominantemente.

Por fim, o mercado doméstico deve reagir a uma série de dados nesta manhã. Há pouco, a Sondagem de
Serviços foi divulgada pela FGV. Serão acompanhados também os resultados da PNAD Contínua e a Nota de
Política Fiscal de março, a serem divulgados pelo IBGE e pelo Banco Central, respectivamente.
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Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: PNAD Contínua (mar) 12,9% 12,9%

09:00 Brasil IBGE: Índice de Preços ao Produtor - indústrias de transformação (mar)

10:30 Brasil BCB: Nota à Imprensa - Política Fiscal (mar)

09:00 Alemanha Índice de preços ao consumidor (abr) - preliminar

10:00 México PIB (1° tri.) - preliminar 1,2% (a/a)

11:00 EUA Confiança do consumidor - Conference Board (abr) 126,1 
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Indicadores do Mercado

29/04/19
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) (*) 6,58 0,03 0,00 0,24

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,51 0,02 -0,01 -0,41

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,09 0,00 0,00 -0,36

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,51 0,02 -0,03 -0,75

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 176 0,18 -6,25 4,46

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,94 0,24 0,53 14,03

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 96.188 -0,05 0,81 11,27

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 39.984 -0,05 0,86 12,29

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.943 0,11 3,83 10,23

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 263,18 0,04 3,24 1,65

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.259 0,00 4,97 -0,93

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.062 -0,77 -0,91 -0,64

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,53 0,03 0,12 -0,43

Euro - US$/€ (**) 1,12 0,33 -0,28 -7,78

Iene - ¥/US$ (**) 111,65 0,06 0,72 2,38

Libra - US$/£ (**) 1,29 0,15 -0,79 -6,15

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,01 0,42 -2,14 2,18

Yuan - RMB/US$ (**) 6,73 0,06 0,32 6,32

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 184,18 -0,48 0,43 -17,21

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 72,04 -0,15 5,34 -3,48

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.282 -0,26 -0,89 -3,17

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 847,50 -0,73 -4,16 -18,90

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 352,00 0,21 -1,26 -9,63

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 156,45 -0,13 0,33 10,84

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