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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: IPCA (mar) 0,45% (m/m)

11:00 EUA: Estoques no atacado (fev) -0,3% (m/m)

Sétimo levantamento das safras de 2015/16 apresentou revisão baixista da produção de grãos
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou ontem o 7º levantamento da safra 2015/16 
de grãos no País, que está em fase de colheita. A produção total está estimada em 209,1 milhões 
de toneladas, o equivalente a uma alta de 0,6% ante a safra passada, representando o sétimo ano 
consecutivo de recorde de produção. Em relação ao levantamento divulgado no mês passado, quando 
previa 210,3 milhões de toneladas, a Conab reviu para baixo as estimativas de cultivo de arroz, feijão, 
algodão, milho (1º safra) e soja, em resposta à adversidade climática, principalmente no Nordeste e em 
cidades do Centro-Oeste. Destaque para o plantio de milho esperado para a 1ª safra, que caiu 2,5% 
ante o levantamento anterior, refletindo a menor estimativa para a área plantada em diversas regiões, 
que cederam parte de sua extensão ao cultivo de soja. Como já dito anteriormente, a despeito da 
redução das estimativas, a safra brasileira registrará novo recorde, o que somado aos elevados estoques 
globais, deverá manter os preços internacionais da soja e do milho em baixos patamares. No mercado 
doméstico, o milho deverá começar a apresentar recuo de preços a partir do segundo semestre do ano, 
com a colheita da 2º safra.

IBGE: retração da produção industrial em fevereiro ocorreu de forma generalizada entre as 
regiões pesquisadas
A retração de 2,5% da produção industrial entre janeiro e fevereiro, descontados os efeitos sazonais, 
refletiu um recuo de onze das catorze regiões pesquisadas, segundo os dados divulgados ontem na 
Pesquisa Industrial Mensal Regional do IBGE. As maiores quedas foram registradas nos estados da 
Bahia (-7,9%), Amazonas (-4,7%) e Santa Catarina (-3,3%). Em sentido oposto, os estados do Pará, 
Espírito Santo e Goiás apresentaram avanços de 6,2%, 5,3% e 4,1%, nessa ordem. Já na comparação 
com igual mês do ano passado, a variação negativa de 9,8% resultou da queda da atividade em doze 
regiões. O movimento mais intenso foi registrado em Pernambuco (-26,2%), Amazonas (-25,0%) e 
no Espírito Santo (-18,6%), que foram afetados pela retração do setor de produtos alimentícios, de 
equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos e da indústria extrativa, respectivamente. No 
sentido oposto, os estados que apresentaram crescimento foram o Mato Grosso (18,1%), impulsionado 
por produtos alimentícios, Pará (15,4%), favorecido pela indústria extrativa, e Bahia (11,0%), beneficiada 
pela produção de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis. O desempenho da produção 
industrial em fevereiro reforça nossa expectativa de continuidade do fraco desempenho do setor em 
2016 – projetamos retração de 5,6% da produção neste ano. 
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Tendências de mercado

Área do Euro: ata da última reunião do BCE sugere que ainda é possível intensificar estímulos 
monetários, caso seja necessário 
O O Banco Central Europeu (BCE) divulgou ontem a ata da sua última reunião de política monetária, que 
ocorreu no dia 10 de março. Na ocasião, o banco central anunciou novos estímulos, incluindo cortes em todas 
as taxas de juros de referência, ampliação das compras mensais de títulos soberanos para 80 bilhões de euros 
e redução nas taxas de empréstimos para os bancos. Apesar dos estímulos anunciados, o mercado financeiro 
acabou se sensibilizando com a entrevista concedida na sequência pelo presidente do BCE, Mario Draghi, que 
sugeria que as ferramentas de afrouxamento estariam chegando ao fim. No entanto, na ata divulgada ontem, 
além de os membros do comitê discutirem a possibilidade de isentar alguns depósitos das taxas negativas, ponto 
que foi desconsiderado devido a complexidade, não descartaram novos cortes nas taxas de juros. Também 
avaliaram que havia “pouca evidência de efeitos colaterais das taxas de juros negativas”. Dessa forma, diante 
da menção da possibilidade de novas reduções nos juros, avaliamos que a porta para novos estímulos não está 
completamente fechada como sugerido pela entrevista.

As bolsas asiáticas, com exceção de Shanghai, encerraram o último pregão da semana em alta. No mesmo 
sentido, os mercados europeus operam no campo positivo, diante da possibilidade de novos estímulos monetários 
por parte do BCE. Os índices futuros norte-americanos também registram ganhos, à espera da divulgação dos 
dados de estoques no atacado.

O petróleo apresenta elevação em seus preços, diante da redução da produção norte-americana na última 
semana, conforme divulgado hoje. As principais commodities agrícolas e as metálicas industriais acompanham o 
movimento do petróleo nesta manhã. O avanço dos produtos básicos fortalece as moedas de países emergentes 
ante o dólar, enquanto o euro e o iene se desvalorizam ante a divisa dos EUA. No Brasil, o mercado aguarda 
a divulgação do IPCA de março. 

Internacional
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Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos
Marcelo Cirne de Toledo - 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

07/04/16 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 14,25 0,00 0,00 1,50

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 13,80 -0,81 -0,34 0,50

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 3,06 -0,18 -0,51 0,52

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/16 (%) (*) 14,14 0,00 0,00 0,85

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,88 -0,65 -0,24 0,77

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2016 (%) (*) 2.874,52 -9,02 24,90 261,43

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (%) (*) 2.645,48 203,81 119,87 111,88

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 385,72 -90,00 -22,79 127,71

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,69 -5,10 -2,46 17,87

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 48.513 18,84 -1,49 -9,71

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 20.055 16,98 -1,51 -9,73

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.542 6,86 2,74 -1,87

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 221,05 -0,39 -3,72 -19,44

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 15.750 -7,60 -6,87 -19,81

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.008 8,18 3,83 -24,06

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,69 -0,15 -0,22 -0,20

Euro - US$/€ (**) 1,14 1,5 3,3 5,2

Iene - ¥/US$ (**) 108,21 -7,3 -4,6 -10,0

Libra - US$/£ (**) 1,41 -3,6 -1,5 -5,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,88 -2,2 0,7 19,7

Yuan - RMB/US$ (**) 6,47 -1,6 -0,7 4,4

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 166,84 3,4 -4,9 -55,0

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 39,43 14,4 -3,5 -33,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.236 6,8 -2,2 2,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 905 3,4 3,5 -6,8

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 362 -1,9 1,8 -5,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 158 1,8 2,7 4,1


