
1

Boletim Diário Matinal
08 de Maio de 2017

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

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

- Serasa Experian: Indicador de atividade do comércio  
(abr)

Mercado seguiu revisando para baixo as expectativas para o IPCA deste ano 
O mercado, mantendo a tendência das últimas semanas, revisou para baixo suas projeções para a 
inflação deste ano. No entanto, para 2018, as expectativas foram ajustadas para cima, segundo as 
estimativas coletadas até o dia 5 de maio e divulgadas há pouco pelo Relatório Focus do Banco Central. 
As expectativas para o IPCA caíram de 4,03% para 4,01% para 2017 e subiram de 4,30% para 4,39% 
para 2018. A mediana das projeções para o crescimento do PIB foi revisada ligeiramente para cima, de 
0,46% para 0,47%, para este ano e seguiu em 2,50% para 2018. Sem alterações em relação à última 
semana, 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 permaneceu em US$/R$ 3,23 para o final deste ano 
e foi ajustada de R$/US$ 3,38 para R$/US$ 3,40 para o final do próximo ano.

Resultado do IPCA, a ser conhecido nesta semana, reforçará tendência em curso da 
desaceleração da inflação
A tendência de desinflação e a estabilização da atividade econômica no Brasil deverão ser reforçadas 
pelos indicadores econômicos, que serão conhecidos nesta semana. Os dados de inflação, em especial, 
devem reforçar nossa avaliação prospectiva bastante favorável. O IPCA de abril, que será conhecido na 
quarta-feira, deve ter avançado 0,13%, abaixo da elevação de 0,25% registrada no mês anterior, com os 
núcleos em níveis baixos. Com isso, a alta do IPCA, considerando os últimos doze meses, deve ceder de 
4,57% para 4,07%. O IGP-DI, que será divulgado amanhã, deve ter recuado 1,05% em abril, refletindo 
principalmente os menores preços dos produtos agrícolas e a queda do preço do minério de ferro. Na 
quinta-feira, teremos a Pesquisa Mensal do Comércio, para a qual projetamos retração de 0,7% das 
vendas do varejo na passagem de fevereiro para março. No dia seguinte, será divulgada a Pesquisa 
Mensal de Serviços, também referente a março.  Também deve ganhar destaque a conclusão da votação 
da Reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, prevista para terça-feira.

Na agenda externa, as atenções do mercado estarão divididas entre a evolução da inflação global – hoje 
com tendência de desaceleração – e os indicadores de atividade, que têm sugerido alguma desaceleração 
na passagem do primeiro para o segundo trimestre. Destacamos a divulgação dos dados da inflação ao 
consumidor e das vendas do varejo dos EUA, ambos previstos para sexta-feira. Na China, os índices 
de inflação, a serem conhecidos na terça-feira, devem reforçar a continuidade da descompressão dos 
preços ao produtor em abril, com a inflação ao consumidor bastante tranquila. As estimativas para oferta 
e demanda mundial de commodities agrícolas, que serão divulgadas quarta-feira pelo USDA, devem 
confirmar o cenário de forte oferta global, sustentando nossa expectativa de que os preços desses 
produtos seguirão acomodados nos patamares atuais.  Na Alemanha, teremos os resultados da produção 
industrial, na terça-feira, e as informações preliminares do PIB do primeiro trimestre, na sexta-feira. Por 
fim, ao longo da semana que vem, teremos reuniões de política monetária em diversos países, como 
Reino Unido, Argentina, Peru e Nova Zelândia.



2DEPEC

B
ol

et
im

 D
iá

rio
 M

at
in

al

Internacional

Atividade

Anfavea: produção de veículos registrou queda, enquanto as vendas mostraram crescimento em abril
No mês passado, o mercado de automóveis teve como destaques a queda da produção, acompanhada pela 
retração das exportações, ao mesmo tempo em que as vendas internas seguiram praticamente no mesmo 
patamar. Esses resultados sugerem que a produção industrial no período deve ter recuado de forma significativa, 
mas esperamos retomada em abril, tendo em vista que os estoques estão bem ajustados. Assim, a produção 
total de veículos, exceto máquinas agrícolas, somou 191.069 unidades em abril, segundo os dados divulgados 
sexta-feira pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), o equivalente a uma 
queda de 3,8% em relação a março, descontando os efeitos sazonais. Tal resultado refletiu principalmente 
a variação negativa da produção de automóveis, que caiu 6,3% na mesma comparação. No sentido oposto, 
as categorias de comerciais leves, ônibus e caminhões cresceram 10,3%, 12,3% e 13,5%, respectivamente. 
As vendas ao mercado interno, por sua vez, cresceram 1,5% em relação a março, na série dessazonalizada, 
com variação negativa somente na categoria de comerciais leves, que mostrou queda de 1,9%. As vendas de 
ônibus, caminhões e automóveis apresentaram expansão na margem de 15,5%, 4,9% e 3,4%, respectivamente. 
Somado a isso, as exportações, revertendo a tendência dos últimos meses, mostraram retração de 5,3% no 
período. Dessa forma, os estoques recuaram 2,0% na passagem de março para abril. Para os próximos meses, 
acreditamos que a produção voltará a subir, puxada tanto pela retomada das exportações como pela melhora 
gradual das vendas no mercado doméstico. Vale dizer, contudo, que o desempenho do mercado externo – que 
hoje responde por pouco mais de 25% da produção doméstica de veículos – será bastante relevante.

Anac: demanda e oferta por voos cresceram em março
A demanda por voos domésticos cresceu 4,7% na passagem de fevereiro para março, segundo dados divulgados 
pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) na última sexta-feira e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. 
No mesmo sentido, a oferta por voos domésticos avançou 2,6% na mesma base de comparação. Em ambas 
as séries, o desempenho em março reverteu completamente a queda registrada em fevereiro. Em relação ao 
mesmo mês de 2016, a demanda e a oferta avançaram 5,4% e 3,5%, respectivamente. Nos voos internacionais, 
a demanda aumentou 3,3% em março, ao passo que oferta subiu 0,3%, também na série ajustada para os efeitos 
sazonais. Na comparação com o mesmo período de 2016, a demanda por voos internacionais avançou 17,8% 
e a oferta, 9,3%. Para o restante do ano, esperamos desempenho positivo da demanda por voos domésticos 
e internacionais, uma vez que a oferta está bem ajustada, acompanhando a melhora gradual do mercado de 
trabalho, especialmente no segundo semestre.

EUA: bom desempenho do mercado de trabalho em abril reforçou a expectativa de continuidade da 
normalização gradual da política monetária
A despeito da frustração com o desempenho da economia dos EUA nos últimos meses, os dados de emprego, 
conhecidos na última sexta-feira, mostraram a continuidade do fortalecimento do mercado de trabalho. Em 
abril, foram criadas 211 mil vagas de trabalho, liquidamente, acima da expectativa do mercado e resultado de 
março, de 190 mil e 69 mil novas vagas, respectivamente. A taxa de desemprego, por sua vez, caiu de 4,5% 
para 4,4% entre março e abril. O aumento dos salários, por outro lado, menor desacelerou de 2,7% para 2,5% 
entre março e abril, sugerindo algum alívio para as pressões inflacionárias. Esse resultado, portanto, confirma 
que o mercado de trabalho permaneceu com desempenho positivo no mês passado, com bom ritmo de criação 
de vagas e redução do desemprego. Com isso, reforçamos nossa expectativa de que o Fed optará por mais 
duas altas da taxa de juros neste ano, nas reuniões de junho e setembro. Ao mesmo tempo, apesar de a taxa 
de desemprego continuar cedendo, as pressões de salário ainda estão contidas, o que restringe a possibilidade 
de discussão de intensificação do ritmo de normalização.

França: após a eleição de Macron, o foco deve ser as eleições parlamentares
Emmanuel Macro foi eleito ontem presidente da França, ao derrotar a candidata Marine Le Pen no segundo 
turno com 66,1% dos votos, de acordo com o ministério do interior do país. O candidato eleito, após confirmação 
de sua vitória, reforçou o discurso pró-mercado e a favor da União da Europeia. Após essa definição, o foco 
do ambiente político da França deve se deslocar para as eleições parlamentares, que ocorrerão em junho. 
O presidente deve esforçar-se para que seu partido conquiste uma quantidade significativa de assentos no 
Parlamento, mas provavelmente precisará formar uma coalizão com outros partidos para montar o governo e 
indicar um primeiro-ministro.
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Tendências de mercado

China: reservas estrangeiras subiram em abril, aliviando as preocupações com a saída de recursos 
do país
As reservas estrangeiras somaram US$ 3,029 trilhões em abril, superando o esperado (US$ 3,019 trilhões) e 
o registrado em março (US$ 3,009 trilhões). Assim, tivemos o terceiro mês seguido de aumento das reservas, 
após longo período de perdas expressivas. No período, a moeda chinesa apreciou discretamente em relação à 
moeda norte-americana (0,1%), ao passo que perdeu valor ante o euro e a libra esterlina. Diante da baixa pressão 
para a valorização do dólar em escala global, entendemos que o renmimbi deve mostrar certa estabilidade nos 
próximos. Com base nisso, e lembrando que os controles de capitais seguem fortes na China, acreditamos que 
as reservas estrangeiras continuarão em leve tendência de alta no curto prazo.

China: frustração com o desempenho das importações e exportações em abril reforça expectativa de 
desaceleração da economia chinesa no segundo trimestre
Refletindo a moderação da demanda doméstica, a queda dos preços das commodities e a desaceleração da 
economia chinesa, os resultados da balança comercial de abril frustraram as expectativas do mercado. As 
exportações registraram alta interanual de 8,0% em abril, após terem crescido 16,4% em março, ficando abaixo 
da expansão esperada de 11,3%. As importações, na mesma direção, desaceleram de um crescimento de 20,3% 
para 11,9%, entre março e abril, considerando as variações interanuais, frustrando o consenso das expectativas, 
que apontava para elevação de 18,0%. Com isso, o saldo da balança comercial chegou a US$ 38,05 bilhões, 
superando o superávit de US$ 23,92 bilhões verificado em março. Dessa forma, em linha com o sugerido pelo 
índice PMI tanto da indústria como do setor de serviços, a economia chinesa mostrará algum arrefecimento 
neste trimestre, após forte crescimento registrado nos primeiros três meses deste ano.

A reação dos mercados após a vitória de Macron na eleição presidencial francesa indica que esse resultado já 
estava refletido nos preços da última sexta-feira.  As bolsas asiáticas encerraram o pregão em alta, com exceção 
da bolsa de Shanghai, cuja queda refletiu as preocupações com o aumento da regulação das instituições 
financeiras e a frustração com o desempenho das importações em abril. As principais bolsas europeias operam 
no campo negativo nesta manhã, com exceção de Londres. Os índices futuros norte-americanos, por sua vez, 
indicam que as bolsas norte-americanas devem iniciar a semana em queda. No mercado de câmbio, o dólar 
ganha valor ante as principais moedas dos países desenvolvidos, com exceção do iene.

Os preços do petróleo intensificam as perdas registradas ao longo da última semana, apesar de o ministro da 
energia da Arábia Saudita afirmar que o acordo da Opep para reduzir a produção deve ser estendido. As cotações 
das commodities agrícolas operam em queda, com exceção do açúcar, à esperada do relatório do USDA, que 
será divulgado amanhã. Os preços dos metais industriais seguem a mesma tendência de baixa, com destaque 
para o cobre que atinge a menor cotação em quatro meses.

No Brasil, em dia de fraca agenda de divulgação de indicadores, o mercado local tende a seguir o comportamento 
dos preços dos ativos externos. O mercado doméstico de juros deve reagir à evolução das projeções do Boletim 
Focus do Banco Central, divulgadas há pouco. Além disso, as atenções seguem focadas nas discussões da 
Reforma da Previdência, cuja votação na Comissão Especial da Câmara dos Deputados deve ser retomada 
amanhã.
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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 / Felipe Alves Fêo Emery de Carvalho/ Mariana Silva de Freitas / Rafael 
Martins Murrer

Indicadores do Mercado

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

05/05/17 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) (*) 9,22 -0,06 -0,37 -4,07

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 1,90 -0,05 -0,14 -0,62

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,40 -0,04 -0,37 -3,39

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,29 -0,06 -0,15 -3,28

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.072,69 1,39 23,59 128,85

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.357,28 10,74 -15,60 472,90

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 216,27 5,94 -6,79 -126,11

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,18 -0,35 1,82 -10,10

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 65.710 1,31 1,44 27,17

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 27.240 1,31 1,87 28,03

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.399 0,41 1,97 17,00

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 264,65 0,68 4,05 17,77

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.446 0,00 3,10 20,43

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.103 -0,78 -5,11 3,51

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,35 -0,01 0,01 0,60

Euro - US$/€ (**) 1,10 0,1 3,1 -3,6

Iene - ¥/US$ (**) 112,71 0,2 1,8 5,1

Libra - US$/£ (**) 1,30 0,5 4,0 -10,4

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,99 -0,3 0,8 6,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,90 0,1 0,1 6,0

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 177,92 0,9 -8,2 -1,0

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 49,10 1,5 -9,7 9,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.227 -0,1 -1,5 -3,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 963 -0,2 2,0 -4,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 362 1,0 -0,8 -2,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 135 -0,2 0,2 -11,5


