Segunda-feira, 20 de maio de 2019
Bom dia,

Focus traz mais uma queda na expectativa para o PIB. A projeção para o PIB ficou em 1,24% contra os 1,45%
da semana passada. Enquanto isso, a expectativa é para IPCA e taxa de câmbio mais elevados. Já as
projeções para 2020 não sofreram alterações. Na agenda ainda tivemos a divulgação do IGP-M que variou
0,58% na segunda prévia de maio, abaixo das previsões de mercado e menor que o último dado divulgado.
No campo político, as tensões continuam, com o foco na proposta da reforma da previdência e nas
investigações envolvendo o filho do presidente. Hoje deve ser retomada a discussão sobre a reforma, com a
possibilidade da introdução de um texto alternativo, além disso há a expectativa de um encontro entre
Paulo
Guedes
eo
relator
da
proposta
na
comissão
especial.

Ações seguem pressionadas lá fora. As notícias sobre a disputa comercial entre EUA e China são de que as
recentes imposições de tarifas, iniciadas por Trump no início do mês, afetaram muito o ritmo das
negociações. Ainda que a comitiva chinesa tenha ido para Washington logo após o anúncio do presidente
americano, não há qualquer sinal de avanço e a próxima reunião em Pequim com a presença de
autoridades americanas ainda não tem nem data para ocorrer. Se a intenção de Trump era adicionar senso
de urgência nos chineses, aparentemente o efeito foi exatamente o contrário. A esperança do mercado é
que as negociações entre americanos e chineses não tenham um final tão decepcionante quanto Game of
Thrones, mas nesse meio tempo os ativos de risco têm sofrido bastante. Além disso, os efeitos das decisões
de Trump continuam a aparecer na “economia real” com o Google rompendo com a chinesa Huawei.
Destaque positivo lá fora foi o PIB japonês, que apresentou elevação de 2,1% no primeiro trimestre do ano,
quando a expectativa era de uma leve retração de 0,1%. Apesar do resultado muito além do esperado, o
ritmo de consumo das famílias japonesas tem desacelerado, com o PIB sendo puxado pelas exportações
que avançaram muito mais que as importações nesses meses. Esse fator deve ser menos importante nos
próximos trimestres quando os efeitos das disputas comerciais e a desaceleração de economias
desenvolvidas, em especial China e Europa, podem se acentuar. Ainda assim, a novidade fez o índice Nikkei
destoar do dia mais negativo lá fora e fechar em alta de 0,24%. Entrando na agenda de indicadores,
esvaziada nesse começo de semana, mais cedo saiu o PPI alemão, com a inflação ao produtor pressionada
pelos preços de energia, mas bem comportada quando desconsideramos o item, também por conta da
atividade
mais
fraca
nesse
começo
de
ano.

Faturamento da Randon (RAPT4) avança. Em abril, a receita líquida foi 15,4% superior ao registrado no

mesmo período de 2018. No acumulado dos quatro primeiros meses, o faturamento de R$ 1,6 bilhão
corresponde a uma alta de 20,8% em um ano, e a 31% do guidance da companhia (R$ 5 bilhões). Os papéis
devem responder de forma marginalmente positiva à divulgação, tendo em vista que o ritmo de
crescimento
ganhou
algum
fôlego,
após
decepcionar
em
março.
Risco de novo rompimento assombra a Vale (VALE3). Diante do risco de ruptura da barragem Sul Superior,
em Barão de Cocais - MG, a Vale iniciou neste final de semana a construção de uma contenção em
concreto. Contenção com telas metálicas e posicionamento de blocos de granito também devem ser
efetuados. A companhia vem monitorando essas estruturas de forma remota 24 horas e já realizou, junto a
defesa civil, um simulado de emergência com moradores e funcionários. A justiça do Estado determinou
multa de R$ 300 milhões e exigiu um novo estudo sobre os impactos de um possível rompimento,
considerando a zona de impacto como um todo. A Vale ainda não se pronunciou.

Bons negócios

