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Boletim Diário

Surpresa baixista com o IPCA de março reforçou cenário benigno para a inflação
O IPCA registrou alta de 0,09% em março, de acordo com dados divulgados ontem pelo IBGE. O resultado
veio abaixo da nossa projeção e da mediana das expectativas do mercado, que apontavam para altas de
0,13% e 0,12%, nessa ordem. O recuo em relação a fevereiro, quando o índice avançou 0,32%, refletiu
principalmente a variação dos componentes de educação e transportes. Os preços de educação passaram
de uma alta de 3,89% para outra de 0,28%, dada a dissipação dos efeitos de reajustes escolares. Já os custos
de transportes oscilaram de uma elevação de 0,74% para uma deflação de 0,25%, refletindo a queda mais
intensa de passagens aéreas, o menor impacto dos reajustes de ônibus urbano e a retração dos preços de
combustíveis no período. Com isso, o IPCA acumulou elevações de 2,68% nos últimos doze meses e de
0,70% neste ano. Os núcleos seguiram tendência de queda, reforçando a inércia baixista para a inflação e
dando suporte para a manutenção do plano de voo atual do Copom, de implementar mais um corte de 0,25
p.p. da Selic em maio.

Atividade

ABCR e ABPO: fluxo pedagiado de veículos e vendas de papelão ondulado registraram alta em março
O fluxo pedagiado de veículos apresentou alta de 0,6% na passagem de fevereiro para março, na série livre
de efeitos sazonais, conforme divulgado ontem pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias
(ABCR). Os fluxos de veículos leves e pesados avançaram 0,3% e 1,2%, nessa ordem. Em relação ao mesmo
mês de 2017, o movimento total de veículos cresceu 2,6%, refletindo os desempenhos positivos de veículos
leves (+3,1%) e pesados (+1,0%). No acumulado em doze meses, o indicador agregado aumentou 2,8%. No
mesmo sentido, as vendas de papelão ondulado alcançaram 303.391 toneladas em março, um avanço de
1,6% ante fevereiro, na série dessazonalizada, segundo dados divulgados ontem pela Associação Brasileira
de Papelão Ondulado (ABPO). Ante março do ano passado, o incremento foi de 2,1%. Conforme esses e
outros indicadores coincidentes divulgados anteriormente, projetamos uma alta mensal de 0,7% da
produção física industrial, segundo apuração da Pesquisa Industrial Mensal (PIM/IBGE).

Destaques do dia

o Surpresa baixista com o IPCA de março reforçou cenário benigno para a inflação

o Fluxo pedagiado de veículos e vendas de papelão ondulado registraram alta em março

o Estimativa da Conab para a safra 2017/2018 de grãos foi revisada para cima

o Inflação ao produtor de março nos EUA ficou ligeiramente acima da expectativa, reforçando visão de
ajuste gradual de juros

o Inflação na China desacelerou em março, refletindo o arrefecimento dos preços de alimentos

o Estimativas de estoques mundiais de milho e soja foram reduzidas, sugerindo maior pressão sobre os
preços, segundo relatório do USDA

o Crescimento da produção de petróleo dos EUA em 2018 foi projetado em 14,7% ante o ano anterior
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Conab: estimativa para a safra 2017/2018 de grãos foi revisada para cima
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou ontem a sétima estimativa mensal para a safra
2017/18 de grãos, que está em desenvolvimento no país. A área plantada está estimada em 61,4 milhões de
hectares, o que representa uma ampliação de 0,8% ante a safra anterior. As principais culturas com
expansão prevista de área são o algodão (21,9%) e a soja (3,5%). Em sentido contrário, a área plantada de
milho deverá diminuir 5,6%, nas suas das safras. A produção, por sua vez, está estimada em 229,5 milhões
de toneladas, recuando 3,4% em relação à safra passada, que foi recorde (237,7 milhões de toneladas). Na
comparação com a sexta estimativa, divulgada no mês passado, a produção foi revisada para cima de 1,5%,
refletindo a reavaliação com as produções de milho 1ª safra (+1,9%) e 2ª safra (+1,4%), que deverá alcançar
88,6 milhões de toneladas neste ano (queda de 9,4% ante a safra 2016/2017). Já a estimativa para a
produção de soja passou de 113,0 milhões de toneladas em março para 115,0 milhões de toneladas nesta
leitura, o equivalente a uma ampliação de 1,7% (aumento de 0,8% em relação à safra passada), alcançado
novo recorde produtivo. As produções de arroz e de feijão devem diminuir 7,7% e 0,9%, respectivamente,
na atual safra. A revisão altista da safra 2017/18 ante a estimativa anterior tende a arrefecer as cotações
domésticas dos principais grãos.

Internacional

EUA: inflação ao produtor de março ficou ligeiramente acima da expectativa, reforçando visão de ajuste
gradual de juros
O Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos EUA, divulgado ontem, registrou alta de 0,3% em março,
comparativamente ao mês anterior. Essa variação foi superior à observada em fevereiro (0,2%) e ficou
acima do esperado pelo mercado (0,1%). A aceleração refletiu principalmente os preços de alimentação,
que subiram 2,2% na margem, revertendo a queda anterior de 0,4%. Já o núcleo do PPI, que exclui
alimentos e energia, subiu 0,3%, resultado acima da expectativa do mercado e do registrado em fevereiro,
ambos de 0,2%. Na comparação interanual, o índice subiu 3,0% em março, acelerando tanto em relação à
divulgação anterior (2,8%), como ante a expectativa do mercado (2,9%). Este cenário de inflação acelerando
gradualmente e de crescimento da atividade econômica norte-americana reforça a nossa expectativa de
continuidade de alta dos juros neste ano. Dessa forma, reiteramos nossa avaliação de mais três elevações ao
longo de 2018.

China: inflação de março desacelerou e permaneceu favorável
O índice de preços ao consumidor da China registrou alta de 2,1% em março na comparação com o mesmo
mês do ano passado, abaixo da variação observada em fevereiro (2,9%) e ligeiramente inferior à expectativa
do mercado (2,6%). Essa desaceleração decorreu em grande parte dos preços dos alimentos, que passaram
de uma alta de 4,4% em fevereiro para outra de 2,1% em março. Já o núcleo, que exclui alimentos e
energia, registrou elevação de 2,0%, inferior à verificada em fevereiro (2,5%). O índice de preços ao
produtor, por sua vez, manteve a trajetória de desaceleração dos meses anteriores, ao apresentar alta
interanual de 3,1% em março, ligeiramente abaixo da expectativa do mercado (3,3%) e inferior ao
registrado em fevereiro (3,7%). Em suma, diante desse cenário de inflação ao consumidor bem comportada
e desaceleração dos preços no atacado o Banco Central da China ganha tempo para continuar focado na sua
política de controle de crédito no setor não bancário.

USDA: estimativas de estoques mundiais de milho e soja foram reduzidas, sugerindo maior pressão sobre
os preços
Em relatório mensal divulgado ontem, o USDA (Departamento de Agricultura dos EUA, na sigla em inglês)
reduziu suas estimativas para os estoques mundiais de milho e soja da safra 2017/2018, comparativamente
ao apontado no documento de março. No caso do milho, o órgão apontou principalmente a redução de
produção no Brasil e na Argentina, afetada por condições climáticas adversas. No segundo caso, as reduções
na oferta de Argentina, Índia e Uruguai devem ser parcialmente compensadas pela expectativa de uma safra
recorde no Brasil, em linha com o apontado pela Conab. Nesse sentido, no curto prazo, os vetores altistas
que têm pressionado as cotações internacionais de milho nos últimos dias deverão continuar presentes. Nos
casos da soja esse espaço de alta é bem mais limitado, por conta da relação estoque/consumo em patamar
confortável e acima da média histórica.
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EIA: crescimento da produção de petróleo dos EUA em 2018 foi projetado em 14,7% ante o ano anterior
O relatório mensal da Energy Information Administration (EIA), órgão vinculado ao Departamento de
Energia dos EUA, apontou ontem que a oferta global de petróleo e combustíveis líquidos atingirá o patamar
de 101,47 milhões de barris/dia em 2018 (+2,6% ante 2017). Já a demanda mundial deverá alcançar 100,31
milhões de barris/dia, um incremento de 1,8%. O destaque do lado da oferta ficará por conta da produção
norte-americana, projetada em 10,7 milhões de barris/dia, uma elevação de 14,7% ante a produção
estimada para 2017. Por questões geopolíticas, o preço da commodity nas próximas semanas deverá estar
em torno de US$ 70/barril, o que pode provocar uma pressão altista para a gasolina, inclusive no Brasil.
Superadas as preocupações com o Oriente Médio, o preço tende a retornar para o nível de US$ 65, em linha
com nossa projeção de preço do petróleo Brent entre US$ 60 e US$ 65/barril para o final deste ano.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta manhã, com cautela enquanto avaliam os riscos
inerentes à guerra comercial e à possibilidade de intervenção do governo norte-americano no conflito na
Síria. As bolsas asiáticas encerraram o pregão sem direção única, com recuo do índice de Tóquio e ganhos
em Shanghai e em Hong Kong. As principais bolsas europeias operam no campo negativo, assim como os
índices futuros das bolsas norte-americanas.

No mercado de divisas, o dólar se mantém praticamente estável ante as principais moedas dos países
desenvolvidos, enquanto as moedas dos emergentes apreciam. Ao longo do dia as variações da moeda
norte-americana devem refletir o resultado da inflação de março dos EUA, além das sinalizações contidas na
ata do Fomc, que será divulgada hoje.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo mantêm recuperação, ainda sustentadas pelo
arrefecimento das tensões comerciais entre EUA e China. Além disso, hoje serão conhecidos os dados de
estoques norte-americanos. Os principais metais industriais são negociados em alta, enquanto as cotações
das commodities agrícolas não apresentam tendência única.

No Brasil, na ausência da divulgação de indicadores relevantes, o mercado de juros deve seguir a tendência
internacional.

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: Pesquisa Industrial Mensal - Regional (fev)

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

09:30 EUA Índice de preços ao consumidor (mar) 0,0% (m/m)

15:00 EUA Divulgação da ata do FOMC

Agenda do dia
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Indicadores do Mercado

10/04/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,50 0,00 -0,25 -5,75

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 6,38 0,00 -0,16 -3,09

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,28 0,00 -0,18 -3,11

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7,09 -0,01 -0,20 -2,52

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 0,00 -4,47 -4,58 -5,21

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 0,00 -5,25 -5,10 -5,26

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 169,78 1,77 17,75 -55,36

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,41 -0,32 4,78 8,90

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 84.510 1,44 -2,15 30,72

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 34.795 1,33 -2,18 30,45

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.657 1,67 -4,65 12,71

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 255,35 0,83 0,27 0,07

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.794 0,54 1,51 15,94

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.190 1,66 -3,53 -2,42

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,80 0,02 -0,09 0,43

Euro - US$/€ (**) 1,24 0,3 0,4 16,6

Iene - ¥/US$ (**) 107,20 0,4 0,4 -3,4

Libra - US$/£ (**) 1,42 0,3 2,4 14,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,26 -0,5 -1,9 -2,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,28 -0,3 -0,8 -9,0

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 197,11 2,1 2,0 9,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 71,04 3,5 8,5 26,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.342 0,4 1,4 7,3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.050 0,3 2,0 11,5

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 389 -0,4 1,6 6,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 144 -0,4 -1,1 5,1

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

Equipe Técnica 

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)

Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos Fernando Honorato Barbosa

Economistas Andréa Bastos Damico / Constantin Jancsó / Daniela Cunha de Lima / Ellen Regina Steter / Estevão 
Augusto Oller Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Mariana Silva de 
Freitas / Myriã Tatiany Neves Bast / Priscila Pacheco Trigo / Rafael Martins Murrer / Robson Rodrigues 
Pereira / Thomas Henrique Schreurs Pires

Estagiários Alexandre Stiubiener Himmelstein / Camila Medeiros Tanomaru / Felipe Yamamoto Ricardo da Silva / 
Isabel Cristina Elias de Souza Oliveira / Thaís Rodrigues da Silva

economiaemdia.com.br


