
1

Boletim Diário Matinal
06 de Maio de 2016

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Pe

sq
ui

sa
s 

e 
Es

tu
do

s 
Ec

on
ôm

ic
os

Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: IPCA (abr) 0,49% (m/m) Desaceleração de alimentação deverá compensar 
parte do reajuste de medicamentos.

09:30 EUA: Variação na folha de pagamentos (abr) 200 mil

09:30 EUA: Taxa de desemprego (abr) 5,0%

16:00 EUA: Crédito ao consumidor (mar) US$ 15,82 
bilhões

Ata da última reunião do Copom ainda não sugere corte de juros no curto prazo 
Em linha com o comunicado emitido após seu último encontro de política monetária, a ata da reunião 
do Banco Central descartou a possibilidade de cortes da taxa Selic no curto prazo. O comitê avalia 
que “apesar dos avanços no combate à inflação”, não há “espaço para a “flexibilização das condições 
monetárias”. Em nossa opinião, ao longo dos próximos meses, o Copom ganhará convicção sobre a 
intensidade da desaceleração da inflação corrente e das expectativas, que, em conjunto com a retração 
da atividade econômica em curso, o levarão a iniciar um novo ciclo de redução da taxa de juros. Com 
isso, projetamos que a Selic encerrará o ano em 12,25%. O Copom revisou novamente sua projeção 
para os preços administrados neste ano, de 5,9% para 6,8%, levando em conta o reajuste de 19,0% 
das tarifas de água e esgoto e de 12,8% dos preços dos medicamentos. A despeito disso, reduziu suas 
projeções no cenário de referência para a inflação deste ano e do próximo, que se encontram agora 
acima da meta de 4,5% em 2016 e ao redor dela em 2017. Já no cenário de mercado, houve redução da 
projeção para este ano e aumento para o próximo – nos dois casos, permanecem acima da meta fixada 
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). O desempenho mais favorável das projeções do BC reflete, 
em grande medida, a valorização recente do câmbio e ligeira melhora das expectativas do mercado. O 
Copom voltou a chamar a atenção para o desempenho da política fiscal, que em sua avaliação, “encontra-
se em zona expansionista”. Ressalta ainda que “indefinições e alterações significativas na geração de 
resultados primários (...) contribuem para acentuar a percepção negativa sobre o ambiente econômico, 
além de impactarem negativamente as expectativas de inflação”. Quanto à atividade econômica, 
ressalta “o processo de distensão no mercado de trabalho e a perspectiva de um hiato do produto mais 
desinflacionário que o inicialmente previsto” como fatores para as decisões futuras de política monetária. 
Em relação ao cenário internacional, defende que ainda há um nível elevado de incertezas, mesmo que 
tenha observado alguma melhora dos preços das commodities desde a sua última reunião. Por fim, repete 
o tom do comunicado emitido após o encontro, reconhecendo que apesar dos avanços alcançados no 
combate à inflação, especialmente na “contenção dos efeitos de segunda ordem dos ajustes de preços 
relativos”, o nível ainda elevado da variação dos preços acumulada em doze meses e as expectativas 
superiores à meta de 4,5% “não oferecem espaço para flexibilização da política monetária”. Com isso, 
acreditamos que o Copom deva optar pela manutenção da Selic na próxima reunião, atentando-se à 
evolução do cenário. No entanto, a expectativa de continuidade de melhora da inflação acumulada em 
doze meses e seu impacto favorável sobre as expectativas, em conjunto com uma taxa de câmbio mais 
apreciada e a força da recessão em curso deverão levá-lo a iniciar um  novo processo de redução da 
taxa Selic a partir do segundo semestre, que levará a taxa básica de juros a 12,25% ao final do ano.

Anfavea: produção de veículos reduziu ritmo de queda em abril
A produção nacional de veículos, exceto máquinas agrícolas, somou 169.813 unidades em abril, conforme 
divulgado ontem pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos (Anfavea), representando o 
menor nível para o período desde 2004. O resultado, que corresponde a uma queda de 0,8% na margem, 
descontada a sazonalidade, foi puxado pela retração de 1,7% da fabricação de automóveis no período. 
As demais categoriais apresentaram alta no mês passado, com destaque para a elevação de 36,4% 
na produção de ônibus. No mesmo sentido, as vendas ao mercado interno recuaram 5,2% ante março, 
acompanhadas pelas exportações, cuja queda foi de 10,5% no mês passado. Com isso, os estoques 
alcançaram 251.700 unidades, o equivalente a uma retração de 5,0%, na mesma métrica, marcando a 
terceira contração consecutiva. Para os próximos meses, os estoques devem seguir em queda, refletindo 
os ajustes de produção nas montadoras. Apesar disso, estimamos continuidade de fraco desempenho 
das vendas, diante da retração do mercado de trabalho.
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Inflação

Internacional

Tendências de mercado

Serasa Experian: atividade do comércio avançou em abril
O Indicador de Atividade do Comércio subiu 2,1% na passagem de março para abril, excetuada a sazonalidade, 
de acordo com os dados divulgados ontem pela Serasa Experian. A alta na margem mais que compensou o 
recuo de 1,3% observado no mês anterior. Quatro dos seis segmentos pesquisados apresentaram desempenho 
positivo no período, com destaque para o avanço de 1,9% de material de construção. No sentido oposto, tecidos, 
vestuário, calçados e acessórios caíram 0,4% na margem. Em relação ao mesmo período do ano passado, o 
indicador total registrou queda de 9,5%. Assim, os dados sugerem alguma melhora na atividade varejista no 
período, informação que ainda deverá ser confirmada pelos indicadores coincidentes a serem divulgados ao 
longo deste mês.

FGV: desaceleração do IGP-DI foi puxada pelos IPAs industrial e agrícola
O IGP-DI registrou alta de 0,36% em abril, conforme divulgado há pouco pela FGV. O resultado, que marcou 
uma desaceleração em relação ao mês anterior, quando havia crescido 0,43%, foi reflexo das menores pressões 
dos preços industriais e agrícolas. O IPA agrícola ampliou a deflação no período, ao passar de uma queda de 
0,01% para outra de 0,07%. Já o IPA agrícola apresentou menor avanço, ao oscilar de 1,28% para 1,14%. O 
IPC, por sua vez, praticamente manteve a mesma variação de março, ao apresentar elevação de 0,49% (ante 
0,50% no mês anterior). Por fim, o INCC desacelerou de 0,64% para 0,55%, diante do menor aumento do custo 
com mão de obra. Dessa forma, o IGP-DI acumula alta de 10,46% nos últimos doze meses. Esperamos alguma 
aceleração do indicador nas próximas leituras, impulsionada pelo maior crescimento dos preços agrícolas e 
reajuste de preços do setor siderúrgico.

Área do Euro: atividade varejista voltou a piorar no início deste trimestre
O índice PMI do varejo recuou de 49,2 para 47,9 pontos entre março e abril. Com isso, alcançou o menor patamar 
em mais de um ano, sugerindo nova retração das vendas do comércio no período. A retração da atividade 
varejista foi generalizada entre as três maiores economias do bloco, com a Itália exibindo o pior resultado em 
14 meses. O resultado, assim, sugere que o consumo na região continuará enfraquecido neste trimestre.
 

Os mercados internacionais novamente operam com cautela, à espera da divulgação dos dados de mercado 
de trabalho nos EUA referentes a abril. As bolsas asiáticas encerraram o pregão de hoje em queda, com as 
ações chinesas registrando a maior baixa dos últimos dois meses. No mesmo sentido, os mercados europeus 
operam no campo negativo, refletindo também o recuo do índice PMI do varejo da Área do Euro. Os índices 
futuros norte-americanos também registram perdas nesta manhã.

O petróleo é cotado em queda, marcando a primeira semana em baixa após mais de um mês. As commodities 
metálicas industriais recuam novamente, registrando a maior perda semanal desde 2013. Em contrapartida, as 
principais agrícolas apresentam alta neste momento, diante da expectativa de alguma redução da oferta global. 
O dólar perde força nesta manhã em relação ao iene, ao euro e à maioria das moedas emergentes. Exceção 
para o dólar australiano e o rublo, que se desvalorizam ante a divisa norte-americana. No Brasil, o mercado 
aguarda a divulgação do IPCA de abril e segue acompanhando o noticiário político. 
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Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos
Fernando Honorato Barbosa - Superintendente executivo
Economia Internacional:  Fabiana D’Atri / Felipe Wajskop França / Thomas Henrique Schreurs Pires / Ellen Regina Steter
Economia Doméstica:  Igor Velecico / Estevão Augusto Oller Scripilliti/ Andréa Bastos Damico / Myriã Tatiany Neves Bast / Daniela Cunha de Lima / Ariana Stephanie Zerbinatti
Análise Setorial:  Regina Helena Couto Silva / Priscila Pacheco Trigo
Pesquisa Proprietária:  Leandro Câmara Negrão / Ana Maria Bonomi Barufi
Estagiários:  Gabriel Marcondes dos Santos / Wesley Paixão Bachiega / Carlos Henrique Gomes de Brito 

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).

Indicadores do Mercado

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

05/05/16 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 14,25 0,00 0,00 1,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 13,29 -1,32 -0,43 -0,40

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,52 -0,72 -0,54 0,28

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/16 (%) (*) 14,14 0,00 0,00 0,46

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,68 -0,85 -0,12 0,17

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2016 2.880,31 -3,23 7,75 261,72

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.902,47 460,80 245,37 274,53

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 342,38 -133,34 -32,82 100,95

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,53 -9,10 -3,98 15,62

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 51.671 26,58 5,34 -10,99

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 21.276 24,10 4,99 -10,79

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.661 7,58 0,33 -1,49

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 224,71 1,26 1,55 -15,35

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.147 -5,27 2,64 -17,33

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.998 7,80 -1,81 -30,26

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,75 -0,09 0,03 -0,44

Euro - US$/€ (**) 1,14 1,8 0,2 2,0

Iene - ¥/US$ (**) 107,26 -8,2 -2,8 -10,5

Libra - US$/£ (**) 1,45 -0,7 2,3 -4,6

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,89 -2,1 1,1 16,6

Yuan - RMB/US$ (**) 6,51 -0,9 0,5 4,9

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 178,93 15,5 13,7 -51,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 45,01 30,6 18,9 -33,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.272 9,9 3,6 6,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.004 14,8 10,9 1,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 372 0,9 4,2 2,9

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 153 -1,3 -3,2 4,4


