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Dólar volta a operar acima dos R$5,00 
Ruídos políticos influenciaram a queda do real nesta manhã 

Nesta quarta-feira, o par real/dólar deve reagir à divulgação de dados impor-
tantes no Brasil e no exterior, sem deixar de acompanhar o cenário político do-
méstico e os desdobramentos recentes das investigações acerca da compra de 
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 brasi-
leiro, através da PNAD Contínua. A publicação exibiu que a taxa de desempre-
go 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 tri-
mestre 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 ren-
dimento real de todos os trabalhos apresentou uma variação de -1,5% no mes-
mo 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 medi-
ana 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 mo-
netários providenciados pela equipe econômica americana, e pode ser um indi-
cativo 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 go-
verno na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), na compra do imunizante 
Covaxin, o tema voltou às manchetes na noite de ontem, com a decisão do go-
verno de exonerar o diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferrei-
ra Dias. Sua saída coincide com o surgimento de novas denúncias de superfa-
turamento e propina na compra de vacinas, desta vez envolvendo a negocia-
ção de doses da Oxford-AstraZeneca. 
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TABELA DE INDICADORES 

Fontes: Banco Central do Brasil; B3; IBGE; Fipe; FGV; MDIC; IPEA e CommodityNetwork Trader’s Pro. 

O grupo de empresas StoneX Group Inc. presta serviço de consultoria no mercado de commodities e serviços financeiros em todo o mundo por meio de suas subsidiárias, 
incluindo commodities físicas, títulos, derivativos OTC ou negociados em bolsa, gestão de riscos, pagamentos globais e produtos em moeda estrangeira, de acordo com a lei 
aplicável nas jurisdições onde são prestados os serviços. Referências a productos OTC ou swaps são feitas em nome da INTL FCStone Markets, LLC (“IFM”), membro da Nati-
onal Futures Association (“NFA”) e provisóriamente registrado na U.S. Commodity Futures Trading Commission (“CFTC”) para executar swaps. Os produtos da IFM são cria-
dos apenas para individuos ou firmas que se qualificam de acordó com as normas da CFTC como Participante Elegível ao Contrato (“ECP”) da IFM. A INTL FCStone Financial 
Inc. (“IFCF”) é um membro da FINRA/NFA/SIPC e registrada na Mesa Reguladora de Valores Mobiliários Municipais (“MSRB”). IFCF é registrada na U.S. Secutiries and Exchan-
ge Commission (“SEC”) como corretora de valores e com a CFTC como Consultor de Transações de Commodities e Comércio de Mercadorias e Futuros. As referências à nego-
ciação de ações são feitas em nome da Divisão BD da IFCF e destinam-se somente a um público de clientes institucionais conforme definido pela norma FINRA 4512(c). 
Referências a opções e futuros negociados em bolsa são feitas em nome da Divisão FCM da IFCF. StoneX é o nome comercial da INTL FCStone Ltd. INTL FCStone Ltd é regis-
trada na Inglaterra e no País de Gales sob o n° 5616586 e é autorizada e regulada pela UK FInancial Conduct Authority. [FRN 446717] a prestar serviços para clientes profis-
sionais e qualificados, incluindo: intermediação, execução e, quando necessário, compensação de transações de derivativos em futuros e opções negociados em bolsas. A 
SFL também está autorizada a participar da Intermediação e execução de transações em determinados produtos de balcão, negociação de determinados valores mobiliários, 
negociação de metais preciosos e serviços de pagamento a clientes qualificados. A SFL é regulada e autorizada pela Financial Conduct Authority (FCA) de acordo com os 
Payment Services Regulations 2017 a prestar serviços de pagamento. A IFL é membro “ring-dealing” categoria 1 da Bolsa de Metais de Londres (London Metal Exchange). 
Além disso, a SFL também realiza negócios com outras commodities entregues fisicamente e outras atividades comerciais gerais que não são reguladas e não precisam ser 
autorizadas pela Financial Conduct Authority. A StoneX Group Inc. atua como agente da SFL em Nova York com relação a seus negócios de serviços de pagamentos. StoneX 
APAC Pte. Ltd. atua como agente da SFL em Singapura com relação a seus negócios de serviços de pagamentos. ‘StoneX’ é o nome comercial usado pelo StoneX Group Inc. e 
todas as suas entidades e subsidiárias associadas. 

  
A negociação de ações, swaps, derivativos negociados em bolsa ou balcão, opções, aluguel e títulos, envolve um risco substancial de perdas e não é adequado para todos os 
investidores. As informações contidas neste documento não são recomendações de negociação, pesquisa de investimentos ou uma oferta para comprar ou vender qualquer 
tipo de derivativo ou ação, pois não levam em consideração seus objetivos de investimentos particulares ou situação financeira e não criam obrigações para que qualquer 
empresa do Grupo StoneX entre em qualquer transação com você. Você deve realizar uma análise independente de qualquer transação para determinar se ela é adequada 
ao seu perfil. Nenhum conteúdo deste material pode ser copiado, fotografado ou duplicado de qualquer maneira ou redistribuído  sem consentimento prévio por escrito da 
StoneX Group Inc. 
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