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Agenda do dia

Atividade

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

09:30 EUA: Índice Empire Manufacturing de atividade (abr) 15,0 

11:00 EUA: Confiança do construtor (abr) 70,0 

Mercado ajustou para baixo suas projeções para o IPCA deste e do próximo ano 
O mercado revisou para baixo suas projeções para a inflação deste e do próximo ano, segundo as 
estimativas coletadas até o dia 13 de abril e divulgadas há pouco pelo Relatório Focus do Banco Central. 
As expectativas para o IPCA caíram de 4,09% para 4,06% para 2017 e de 4,46% para 4,39% para 2018. 
Já, a mediana das projeções para o crescimento do PIB recuou de 0,41% para 0,40% para este ano e 
seguiu em 2,50% para 2018. A mediana da taxa Selic permaneceu em 8,50% para o final de 2017 e de 
2018. Por fim, a mediana das expectativas para a taxa de câmbio foi mantida em US$/R$ 3,23 e passou 
de R$/US$ 3,37 para R$/US$ 3,40 para o final deste e do próximo ano, respectivamente.

Ata do Copom e IPCA-15 de abril poderão trazer informações adicionais relacionadas à 
extensão do ciclo e ao ritmo dos próximos cortes de juros 
Após a intensificação do ritmo de corte da taxa Selic, favorecido pela consolidação da desinflação, os 
primeiros indicadores de inflação de abril deverão seguir a mesma tendência. Esperamos alta de 0,30% 
do IPCA-15 do período, a ser conhecido na quinta-feira, com seus grupos apresentando elevações 
abaixo da sazonalidade do período. Para o IGP-10, com divulgação agendada para segunda-feira, 
projetamos deflação de 0,73%, com nova queda dos preços de alimentos no atacado e de minério de 
ferro. Complementando a agenda, teremos amanhã a divulgação da Ata do Copom, quando o BC poderá 
trazer detalhes adicionais relativos à sua última decisão de acelerar a flexibilização de 0,75 p.p. para 1,0 
p.p.. Mais importante, contudo, serão as sinalizações relacionadas à extensão do ciclo e ao ritmo dos 
próximos cortes. Por fim, na agenda política, as atenções também estarão voltadas à apresentação do 
parecer do relator da reforma da previdência, que ocorrerá amanhã. 

No exterior, destacamos a divulgação da produção industrial norte-americana de março, que ocorrerá 
amanhã. Além disso, na sexta-feira, teremos as leituras preliminares dos índices PMI composto dos EUA 
e da Área do Euro, que serão os primeiros indicadores de atividade referentes a abril.

BC: elevação do IBC-Br de fevereiro foi impulsionada pelas revisões altistas dos dados de 
varejo e serviços
Impulsionado pelas revisões altistas dos dados de vendas do varejo e de receitas de serviços, o IBC-Br, 
proxy mensal do PIB, registrou alta de 1,31% na passagem de janeiro para fevereiro, descontados os 
efeitos sazonais, conforme divulgado há pouco pelo Banco Central. O resultado surpreendeu positivamente 
os analistas de mercado, que previam elevação de 0,50%. Na comparação interanual, houve queda de 
0,73%, acumulando recuo de 3,56% nos últimos doze meses. Também merece destaque a revisão do 
dado de janeiro, que passou de uma queda de 0,30% para uma expansão de 0,62%, influenciada pelas 
alterações metodológicas da PMC e da PMS, ambas do IBGE.
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Inflação

Internacional

IBGE: alteração metodológica também impactou os resultados das receitas de serviços no início 
deste ano
Assim como os dados de varejo, as informações da receita real dos serviços também foram impactadas por 
mudanças metodológicas. O volume de vendas de serviços subiu 0,7% entre janeiro e fevereiro, descontada a 
sazonalidade, de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada na última quinta-feira pelo IBGE. 
Destacamos a forte revisão do dado de janeiro, de uma queda de 2,2% na margem para uma alta de 0,2%. 
Dentre os três segmentos que entram no cômputo do PIB, entretanto, dois apresentaram quedas em fevereiro. 
Os serviços de informação e comunicação e os outros serviços caíram 1,5% e 0,5%, respectivamente. Em 
contrapartida, os serviços de transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio subiram 0,5%. Dessa 
forma, caso o PIB abranja tais mudanças metodológicas, que nos parece ser o caso mais provável, o resultado 
do primeiro trimestre deverá mostrar alta mais intensa que a esperada anteriormente. Ainda assim, a atividade 
agrícola será fundamental para o crescimento no período.

Abramat: vendas de materiais de construção mostraram movimentos divergentes em março, com alta 
da venda de produtos básicos e queda de acabamentos
As vendas da indústria de materiais de construção apresentaram movimentos divergentes na passagem de 
fevereiro para março, segundo dados divulgados na última quinta-feira pela Associação Brasileira da Indústria de 
Materiais de Construção (Abramat) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Os produtos básicos avançaram 
6,0% ante fevereiro, na série livre de efeitos sazonais, enquanto os de acabamentos registraram queda de 2,6%, 
na mesma base de comparação. Em relação ao mesmo período de 2016, as vendas totais recuaram 6,5%, 
sendo que o grupo de material de base recuou 4,3% e o de acabamento, 8,8%. Tais informações, juntamente 
com os indicadores coincidentes já conhecidos, apontam para a queda da produção industrial em março. Caso 
nossa projeção se confirme, a indústria contribuirá negativamente para o resultado do PIB do primeiro trimestre. 

FGV: quedas dos preços agrícolas e do minério de ferro explicaram deflação do IGP-10 em abril
O resultado do IGP-10 de abril continuou corroborando o cenário de desaceleração da inflação neste ano. Os 
dados sugerem que o IPCA seguirá abaixo da sazonalidade do período. De fato, o IGP-10 apresentou deflação 
de 0,76% neste mês, em linha com a nossa projeção (-0,73%) e abaixo da mediana das expectativas do mercado 
(-0,65%). A intensificação da queda do IPA agropecuário, que oscilou de uma variação negativa de 0,55% 
para outra de 3,43%, explicou parte da deflação do índice cheio, que havia apresentado alta de 0,05% no mês 
passado. No mesmo sentido, o declínio dos preços de minério de ferro impulsionou a retração de 0,51% do IPA 
industrial, ante alta de 0,04% observada anteriormente. Já o IPC passou de uma elevação de 0,32% para outra 
de 0,42%, com aceleração em quatro de seus oito índices. Por fim, o INPC caiu 0,02%, ante elevação anterior 
de 0,59%, também contribuindo para a deflação do IGP-10 no período. 

China: economia chinesa seguiu firme no primeiro trimestre, puxada pela indústria e por 
investimentos 
Em linha com o sugerido pelos indicadores conhecidos ao longo dos últimos dias, o crescimento da economia 
chinesa seguiu firme no primeiro trimestre deste ano, em resposta à expansão de crédito iniciada no começo do 
ano passado, que deu sustentação aos investimentos e à produção industrial. Assim, o PIB cresceu 6,9% nos 
primeiros três meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, superando as expectativas (6,8%) 
e a expansão registrada no quarto trimestre de 2016 (6,8%). Considerando a variação trimestral, entretanto, 
houve desaceleração do crescimento, de 1,7% para 1,3%, entre o quatro trimestre do ano passado e o primeiro 
deste ano. Para tanto, a produção industrial avançou 7,6% em março, acelerando ante a alta de 6,3% registrada 
no primeiro bimestre e superando o consenso das expectativas do mercado (6,3%). Os investimentos em ativos 
fixos, na mesma direção, mostraram elevação de 9,2% no acumulado deste ano, acima do esperado (8,8%), 
após elevação de 8,9% dos dois primeiros meses do ano. Vale destacar que os investimentos no setor imobiliário 
seguiram em crescimento, ao passo que as inversões em infraestrutura apontaram para alguma moderação. As 
vendas do varejo, por sua vez, cresceram 10,9%, superando as expectativas (9,7%) ante expansão de 9,5% 
verificada em janeiro e fevereiro. Dessa forma, a meta de crescimento do PIB de 6,5% será alcançada neste 
ano e o risco, por ora, é de alta. De todo modo, entendemos que ao longo dos próximos trimestres, a economia 
chinesa deverá mostrar alguma moderação, respondendo à política monetária mais prudente, alinhada a 
sinalização dada pelo governo nos últimos meses.
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Tendências de mercado

Banco Central do Chile reduziu taxa de juros de 3,00% para 2,75%
O Banco Central do Chile reduziu a taxa de juros em 0,25 p.p., levando-a de 3,00% para 2,75%, em reunião 
realizada na última quinta-feira. A decisão veio em linha com nossa expectativa, mas surpreendeu a maioria 
dos economistas, que esperavam que as taxas de juros ficassem inalteradas. O comunicado da decisão 
destacou que a inflação ficou em linha com o previsto pela autoridade monetária em seu Relatório de Inflação 
de março e que as estimativas de inflação permanecem em torno da meta no final do horizonte de projeção. 
Além disso, ressaltou que a atividade econômica continua a apresentar um desempenho fraco. No parágrafo 
final, o comunicado afirmou que o Banco Central avaliará a necessidade de um aumento do estímulo monetário. 
Acreditamos que na próxima reunião o Banco Central deverá optar por manter os juros estáveis, aguardando 
mais dados antes de decidir sobre a necessidade de novos cortes.

Os mercados globais iniciam a semana com tendência de baixa, com a maior preocupação com o crescimento 
do risco geopolítico na Ásia. As bolsas asiáticas encerraram o pregão no campo negativo, com exceção de Hong 
Kong, que não operou hoje. As bolsas europeias também permaneceram fechadas nesta segunda-feira devido 
ao feriado. Os índices futuros norte-americanos, por sua vez, apontam para a queda das bolsas americanas.  
No mercado de câmbio, o dólar perde valor ante as principais moedas dos países desenvolvidos e emergentes.

Os preços do petróleo são negociados em baixa, após os dados mostrarem que o número de perfurações de 
poços nos Estados Unidos continua crescendo. As commodities agrícolas operam em alta, com exceção do 
milho e do açúcar.  Os metais não são negociados hoje em Londres devido às comemorações da Páscoa.

No Brasil, o mercado deve juros deve reagir à evolução das projeções contidas no Boletim Focus do Banco 
Central e ao IGP-10, que mostrou deflação maior que a esperada pelo mercado. Além disso, o resultado do 
IBC-Br também será relevante para as decisões dos agentes. O destaque da semana deve ser a divulgação do 
parecer do relator da reforma da previdência na Câmara, prevista para ocorrer na terça-feira.
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Indicadores do Mercado

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

O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os 
dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma 
hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, 
ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o 
BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade 
e uso. A reprodução total ou parcial desta publicação é expressamente proibida, exceto com a autorização do Banco BRADESCO ou a citação por completo da fonte (nomes 
dos autores, da publicação e do Banco BRADESCO).

Equipe Técnica
Fernando Honorato Barbosa – Economista Chefe
Economistas:  Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / Constantin Jancso / Daniela Cunha de Lima / Ellen Regina Steter / Estevão Augusto 

Oller Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Marcio Aldred Gregory / Myriã Tatiany Neves Bast / Priscila Pacheco Trigo / Regina Helena 
Couto Silva / Thomas Henrique Schreurs Pires

Estagiários:     Alexandre Stiubiener Himmestein/ Bruno Sanchez Honório / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Felipe Alves Fêo Emery de Carvalho/ 
Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer

13/04/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 11,25 0,00 -1,00 -3,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 9,46 0,02 -0,35 -4,01

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,05 -0,04 -0,14 -0,49

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,65 0,01 -0,37 -3,52

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,46 0,04 -0,06 -3,70

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.057,38 1,36 23,24 143,20

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.359,54 -11,49 -35,97 616,55

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 226,06 1,92 -6,22 -132,87

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,14 0,60 -0,28 -10,12

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 62.826 -1,67 -4,13 18,21

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 25.975 -1,55 -3,90 19,08

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.329 -0,68 -1,88 11,84

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 254,62 -0,37 1,56 10,11

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 18.427 -0,68 -6,15 12,49

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.276 0,07 1,20 6,83

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,24 0,00 -0,39 0,47

Euro - US$/€ (**) 1,06 -0,5 -0,4 -5,9

Iene - ¥/US$ (**) 109,09 0,1 -5,0 -0,2

Libra - US$/£ (**) 1,25 -0,3 2,3 -12,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,58 0,2 -5,3 6,6

Yuan - RMB/US$ (**) 6,89 0,0 -0,4 6,4

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 187,77 0,4 4,6 12,1

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 55,89 0,1 8,8 26,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.286 0,8 6,9 3,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 956 0,8 -4,1 0,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 371 0,5 4,7 -0,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 137 0,1 -4,2 -12,1


