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●

Divulgado pelo IBGE, O reSuitado da atividade

econ6mica no primeiro trimestre mostra quadro de

estagnacao, COm um reCuO de O,2% no per(odo.

Retraindo O′7% no p「imeiro trimestre frente ao quarto

trimestre de 2018, a ind心stria brasiIeira se encontra em

uma dif(c=　situa軍o de continuo encoihimento. O

rompimento da barragem de Brumadinho e sua

infiuencia nas outras unidades produtivas vem

CauSando g「ande impacto na ind11stria extrativa,

PeSando no resuItado consoIidado da producao
industriaI, que aPreSentOu queda de 6.3% no t「imestre

e estimativas de um impacto negativo de O,3 p.p no

resuitado do PiB de2019.

Em abril, a P「Oducao industriaI cresceu O,3%　em

COmParaCaO COm marCO, maS aCumula queda de 2,7%

no ano. Quando compa「ado com abril de 2018. a

indl]stria retraiu 3,9%, eStabeIecendo o nivel de 17,3%

abaixo do nivel maximoal⊂anCado em maio de 2011.

Com expansao de O,2%, na COmParaCaO COm O

trimestre anterior, O SetO「 de servi印s contribuiu para

amenizar a ret「acao da inddstria, maS Segue quadro de

estagna軍o.

O investimento retraiu-Se l,7% no trimestre, eStando

27% abaixo do niveI observado antes de　面Cjada a

recessao, nO ultimo trimest「e de 2O14, aPreSentando

um cres⊂imento de apenas 4% desde o fim do pe「todo

de recessao, que Se enCerrOu nO fim de 2016.

O indice Nacional de Pre印s ao Consumido「 AmpIo

(IPCA) de maio atingiu o meno「 patamar para um mes

de maio desde　2006, Variando O,13%. A variacao

acumulada foi de 2,22% e 4,66% no ano e nos l冊mos

1 2 meses, reSPeCtivamente.

Pela 15a semana ⊂OnSeCutiva, a eStimativa do mer⊂ado

de ⊂reSCimento para o PIB foi reduzida para l,0%.
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A estimativa pa「a o IPCA caiu de 4,03% para 3,89%. Para

a Selic′ O merCado espera a manutencfo em 6,50% at6 o

fim de 2019, embo「a aigumas instituis6es ja projetem

reduc6es nas pr6x血as reuni6es do Copom.

Os dados mostram um crescimento econ6mico

arrefecido′　COm inf看a軍o sob　⊂OntrOie, maS COm

PrOducao em queda e recuperacao depende=te do
retorno da confianga do setor produtivo b「asifeiro. que

agua「da os ajustes ne⊂eSSa「ios para que o BrasiI se

torne atrativo para novos investimentos.

●　0.70%. aos 97.030 pontos. contrariando os.esultad。S
O Ibovespa terminou o mes de maio com valorizacfo de

negativos dos mercados internacionais, em funcao da

aprova軍o no Cong「esso de prQjetos importantes para o

govemo. como a de combates a fraude da Previdencia e
reestruturacao dos ministerios′ traZendo餌imo para o

mercado.

●

Os dados de ociosidade da economia brasileira, junto a

um cenario de inflacao controIada e maio「 otimjsmo

COm O aVanCO da Reforma da Previdencia, fizeram com

que osjuros futuros fossem revisados para baixo, alem
de manutencao de juros baixos por um perfodo de

tempo maior do que o esperado anteriormente. Diante

desse cendrio・ OS t血Ios p面olicos atrelados atnfla軍o

(NTN-B), PrincipaImente os IMA置B de vencimentos mais

Iongos apresenta「am aitos rendimentos, dado a uma

g「ande sensib帖dade do pre印　desses ativos ao

COmPOrtamentO da curva deju「os futuros.

●　●　●

infIuenciados prin⊂ipaimente por mais um capituIo da

disputa comerciai que EUA e China tem t「avado desde

2018′ OS ativos inte「nacionais tiveram fortes quedas no

mes de maio, Principaimente os BDRs de mercados

aciondrios americanos′ COntrariando o que vinha sendo

ap「esentado nos meses anteriores do ano. No in「cio de

maio, O gOVemO americano elevou de lO% para 20% as

tarifas de importacfo de produtos chineses. A China, PO「

Sua VeZ・ anunCiou eIevacao das tarifas de importa軍o de

P「Odutos americanos na ordem de 20% sobre mais de

⊂inco mil produtos. Essa situa軍o impacta diretamente

as expectativas de crescimento mundial, 「efIetindo na

queda das prin⊂ipais boIsas ao redor do mundo.

Apesar da turbuIenta saida da primeira-m面stra b「itan主
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-Ca′ Theresa May′ que renunCiou ap6s nao ter conseguido uma aprovacaojunto ao parlamento

ingles em nenhum dos 3 acordos que firmou com a uniao Europeia. o b!oco econ6mico

SurPreendeu ao ap「esentar crescimento do PIB nesse primeiro trimestre e nivei de

desemprego mais baixo em lO anos. O bom desempenho econ6mico da Espanha e It訓a,

acima das expectativas・ foram fatores fundamentais para o crescimento de O,4% do PiB da

A China apresentou aIta na inf!acao ao consumidor de 2′5% em termos anuais, O queja era

esperado peio me「cado・ entretantO′ OS dados divu-gados sobre o c「escimento da atjvidade

industriaI′ que CreS⊂eu 5・4%’CauSOu desanimo ao mercado・ que aPreSentaVa eXPeCtativa de

CreSCimento de 6′6%. 1sso mostra que o mercado dom台stico ⊂hines nao esta sendo suficiente

●器霊霊露盤霊荒業請書霊誌上。SS。 m。m。n,。, d。V,d。
ds incertezas quanto as definis6es po臨as em relacao ao Brexit e gue「「a comercjaI. Apesar

disso′ aCreditamos que a visfo para investimentos intemacionais deve sempre conter um

Perfodo de longo prazo de an訓se′ e que′ Para eSSe horizonte′ O Cenario se apresenta mais

POSitivo.

R格N丁A劃しiDAD格S (%) - MAIO格A⊂uMUしADO 2019

CDI IBOVESPA IMA青B5　1RF-M I IMA-B IMA-B5+ iMA-GERAし　Meta

ex-C AtuariaI
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Taxa de Cambio finai

■　MAIO　　　　　賀ACUMulADO2019

PROIEC6暮S: RELAT6則o FOCuS (なCB)

(R$/US$)

Seiic (final do ano)

Taxa de」uros ReaI (deflacionad

IRF-M

」亜種」

2018 �2019 �#�#��

豊国豊国害岩岳星星星星 �1,00 �"ﾃ#2�
3,7与 �2ﾃヲ�4,00 

0,01 ����h��7兔r�4,09 

3,6与 �2ﾃ���3,80 7,00 

6,与0 澱ﾉu���

OiPCA) 僞b緤u��2,7与 �2ﾃ���
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