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Dólar volta a operar acima dos R$5,00
Ruídos políticos influenciaram a queda do real nesta manhã
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Nesta quarta-feira, o par real/dólar deve reagir à divulgação de dados importantes no Brasil e no exterior, sem deixar de acompanhar o cenário político doméstico e os desdobramentos recentes das investigações acerca da compra de
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vacinas pelo Ministério da Saúde. Nas primeiras horas da manhã, a moeda
americana operava em alta expressiva, de cerca de 1,4%, voltando a operar
acima do patamar de R$5,00 pela primeira vez desde o último dia 21.
A manhã se iniciou com a divulgação de dados do mercado de trabalho brasileiro, através da PNAD Contínua. A publicação exibiu que a taxa de desemprego atingiu nível recorde no Brasil no 1º trimestre de 2021, estimada em 14,7%, o
que representa 14,8 milhões de pessoas. Este indicador era de 13,9% no 4º trimestre de 2020 e de 12,2% no 1º trimestre de 2020. O rendimento médio por
trabalhador recuou em 0,9% no 1º trimestre de 2021 em relação ao trimestre

imediatamente anterior, estimado em R$ 2.544, ao passo que a massa de rendimento real de todos os trabalhos apresentou uma variação de -1,5% no mesmo período, estimada em R$ 212,5 bilhões.
Nos Estados Unidos, o relatório de emprego do setor privado medido pela ADP/
Moody’s indicou a adição de 692 mil novos postos de trabalho, acima da mediana das expectativas dos analistas, de 550 mil vagas criadas. Este dado revela
que o mercado de trabalho está se recuperando com os estímulos fiscais e monetários providenciados pela equipe econômica americana, e pode ser um indicativo de números robustos para o Relatório de Situação do Emprego, que será
divulgado na sexta-feira (2). Para os dados oficiais do mercado de trabalho
americano, as projeções apontam para 675 mil contratações no mês de junho.
Depois da sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 na
última sexta-feira (25), que levantou suspeitas sobre a atuação do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), na compra do imunizante
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Covaxin, o tema voltou às manchetes na noite de ontem, com a decisão do governo de exonerar o diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. Sua saída coincide com o surgimento de novas denúncias de superfaturamento e propina na compra de vacinas, desta vez envolvendo a negociação de doses da Oxford-AstraZeneca.
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