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Agenda do dia

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

08:25 Bacen: Boletim Focus (semanal)

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

Mercado praticamente não alterou suas projeções para este ano e o próximo 
O mercado fez poucos ajustes em suas projeções, com destaque para a taxa Selic no final deste ano, 
conforme apontado pelo Relatório Focus, com estimativas coletadas até o dia 06 de maio, divulgado 
há pouco pelo Banco Central. A mediana das expectativas para o IPCA subiu de 6,94% para 7,00% em 
2016 e recuou de 5,72% para 5,62% em 2017. As estimativas para o PIB em 2016 passaram de uma 
queda de 3,89% para outra de 3,86% e, para o ano que vem, oscilaram de uma expansão de 0,40% 
para outra de 0,50%. A mediana das projeções para a taxa Selic caiu de 13,25% para 13,00% no final de 
2016 e permaneceu em 11,75% no próximo ano. Por fim, as estimativas para a taxa de câmbio recuaram 
de R$/US$ 3,72 para R$/US$ 3,70 para o final deste ano e de R$/US$ 3,91 para R$/US$ 3,90 para o 
final do ano que vem.

Dados de atividade do final do primeiro trimestre serão os destaques domésticos desta 
semana
Os dados de atividade referentes a março, que serão divulgados ao longo desta semana, deverão 
reforçar nossa expectativa de queda de 0,8% do PIB no primeiro trimestre deste ano. Na quarta-feira, o 
IBGE divulgará a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), para a qual esperamos contração de 0,5% na 
margem. No dia seguinte, será conhecida a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), referente ao mesmo 
período. No último dia útil da semana, teremos o IBC-Br, que deverá exibir ligeiro recuo, de 0,1%, com 
os resultados negativos do comércio e dos serviços sendo praticamente compensados pela alta da 
atividade industrial em março. Além disso, informações importantes acerca da atividade industrial em 
abril serão divulgadas, como o fluxo pedagiado de veículos da ABCR, amanhã, e as vendas de papelão 
ondulado da ABPO, sem data definida. 

No exterior, a agenda contemplará os dados de inflação na China de abril, ainda hoje. Além disso, na 
sexta-feira, será divulgada nova prévia do PIB da Área do Euro do primeiro trimestre.  No mesmo dia, 
conheceremos o resultado das vendas do varejo norte-americano do mês passado. Por fim, várias 
decisões de política monetária acontecerão ao longo da semana, como no Reino Unido, no Peru e na 
Coreia do Sul. 
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Inflação

Internacional

IBGE: surpresa altista com IPCA de abril refletiu menor descompressão de alimentação e avanço de 
comunicação
O IPCA registrou alta de 0,61% em abril, conforme divulgado na sexta-feira pelo IBGE. O resultado ficou acima 
da nossa projeção e da mediana das expectativas do mercado, que apontavam avanço de 0,49% e 0,54%, 
respectivamente, de acordo com coleta da Bloomberg. A surpresa em relação ao nosso número concentrou-
se na menor descompressão de alimentação no período, bem como no avanço dos preços de comunicação, 
que voltaram ao campo positivo após a deflação observada em março. Ainda assim, o IPCA acumulado em 
doze meses desacelerou de uma alta de 9,39% para 9,28% no mês passado. Apesar da maior expansão da 
inflação no período, apenas três grupos mostraram maior alta em relação a março. Como dito anteriormente, 
comunicação, que havia registrado queda de 1,65% no mês anterior, subiu 1,47% em abril. No mesmo sentido, 
saúde e cuidados pessoais acelerou, ao passar de uma elevação de 0,78% para outra de 2,33% no período, 
pressionado, em boa medida, pelo reajuste dos preços de medicamentos. Já o grupo de alimentação e bebidas 
apresentou descompressão menor que a esperada por nós, ao oscilar de 1,24% para 1,09%. Os indicadores de 
inflação subjacente acompanharam o IPCA cheio, com exceção do índice de difusão, que recuou levemente em 
relação ao mês anterior, ao passar de 69,4% para 66,8%. Os núcleos voltaram a acelerar, ao avançar 0,50%, 
o equivalente a uma alta mensal de 0,15 ponto percentual. No mesmo sentido, o setor de serviços, que havia 
registrado desaceleração importante, voltou a apresentar maior elevação, oscilando de 0,21% para 0,58%, 
impulsionado pelo subitem alimentação fora do domicílio. Apesar disso, acreditamos que o hiato negativo do 
produto continuará a mostrar efeitos mais visíveis nos preços de serviços, ajudando a trazer a inflação para 
um patamar mais baixo. Para o próximo mês, esperamos nova aceleração do IPCA, para 0,65%, refletindo a 
mudança de metodologia de apuração dos gastos com empregado doméstico, elevação do preço de cigarros e 
também alimentação no domicílio mais pressionada. Ainda assim, acreditamos na continuidade da desaceleração 
da inflação acumulada em doze meses à frente, como reflexo de uma atividade econômica em retração, câmbio 
mais apreciado, além de um cenário de alimentação no domicílio mais favorável, ajudado pela expectativa do 
efeito climático de um La Niña fraco. Esse cenário contribuirá para o início da flexibilização da política monetária 
a partir do segundo semestre. Por fim, estimamos que o IPCA encerre 2016 com avanço de 6,50%.

EUA: economia norte-americana criou menos postos de trabalho que o esperado em abril
A economia norte-americana gerou 160 mil postos de trabalho em abril, de acordo com os dados divulgados na 
última sexta-feira pelo Departamento do Trabalho dos EUA. O resultado frustrou as expectativas do mercado, 
que previa criação de 200 mil vagas, e foi o menor desde setembro do ano passado. Setorialmente, a construção 
civil foi responsável, em boa parte, pelo menor saldo positivo, com alta de apenas mil postos, após geração de 41 
mil vagas no mês passado. Além disso, a indústria extrativa manteve-se no campo contracionista, ao demitir oito 
mil trabalhadores no período. Já o setor de serviços foi novamente o responsável pela criação líquida positiva, 
com incremento de 65 mil postos. Com isso, a taxa de desemprego nos EUA ficou inalterada em 5,0%. Vale 
destacar que os dados de fevereiro e março sofreram revisões baixistas nessa última divulgação: o número de 
fevereiro passou de 245 mil para 233 mil, enquanto o do terceiro mês do ano caiu de 215 mil para 208 mil. Em 
contrapartida, os ganhos salariais apresentaram modesta aceleração entre março e o mês passado, ao subir 
0,3% na margem (ante 0,2% no mês anterior), crescendo 2,5% na comparação interanual. Dessa forma, os 
dados reforçam nossa expectativa de que a fraqueza da economia norte-americana neste início de ano levará 
o Fed (banco central dos EUA) a retomar o processo de normalização da política monetária apenas no segundo 
semestre. 
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Tendências de mercado

China: frustração com desempenho das exportações e importações em abril sugere moderação da 
economia nos meses à frente
Em linha com as nossas expectativas de que a melhora da economia chinesa tende a ser temporária, os mercados 
reagem de forma negativa neste início de semana frente à frustração com os dados de comércio exterior da 
China. As importações recuaram 10,9% em abril em relação ao mesmo mês do ano passado, abaixo da queda 
de 4,0% esperada pelo mercado, após retração de 7,9% verificada em março. Já as exportações mostraram 
contração interanual de 1,8%, ante expectativa de estabilidade, revertendo a elevação de 11,5% observada 
em março. Com isso, o saldo da balança comercial chegou a US$ 45,56 bilhões no mês passado, subindo em 
relação ao superávit de US$ 29,86 bilhões de março. A abertura das exportações sugere piora generalizada das 
vendas para os países de destino. Ao mesmo tempo, as importações têm refletido a melhora dos preços das 
commodities, uma vez que o volume das compras caiu na passagem de março para abril, com destaque para a 
retração de quase 5% das importações chinesas de minério de ferro, já considerando os ajustes sazonais. Vale 
ainda mencionar que as compras chinesas de produtos brasileiros subiram 5,2% em abril na comparação com 
mesmo período do ano passado, ao passo que as exportações para o Brasil caíram 20,6%. Adicionalmente, 
as reservas estrangeiras avançaram US$ 6,42 bilhões entre março e abril, chegando a US$ 3,219 trilhões, 
marcando a segunda elevação consecutiva. Ainda que esse seja um sinal de que a saída de capitais do país 
venha perdendo força, parte dessa alta se deve ao efeito da valorização da moeda chinesa no período. Assim, 
de forma geral, os sinais vindos da economia chinesa sugerem alguma moderação nos meses à frente. Nesta 
semana, no sábado, conheceremos os indicadores de atividade referentes a abril, quando teremos informações 
adicionais sobre a intensidade dessa perda de ritmo.
 

Os principais ativos no exterior apresentam direções divergentes no início desta semana, em meio à frustração 
com as importações e exportações chinesas em abril e aos sinais mistos dos dados de mercado de trabalho dos 
EUA divulgados na última sexta-feira. Na Ásia, as bolsas encerraram o pregão de hoje em alta, com destaque para 
o Japão, que registrou a primeira elevação após seis quedas consecutivas, diante da declaração do ministro das 
finanças do país que a valorização do iene pode levar a autoridade monetária a intervir no mercado de câmbio. 
A exceção ficou com as ações na China, que apresentaram desempenho negativo, refletindo as preocupações 
com a desaceleração da economia do país, reforçadas pelos dados abaixo do esperado da balança comercial 
no mês passado. Já os mercados europeus operam com ganhos nesta manhã, se recuperando parcialmente 
do recuo observado na semana passada. No mesmo sentido, os índices futuros norte-americanos são cotados 
em alta neste momento.

O dólar se fortalece ante as principais moedas nesta manhã, com exceção do franco suíço e da libra. Entre as 
commodities, as metálicas industriais apresentam novas perdas, lideradas pela forte retração dos preços do 
cobre. Em contrapartida, as principais agrícolas avançam nesta manhã, refletindo a expectativa de redução 
da colheita de soja e trigo na América do Sul, na safra atual. O petróleo também registra alta no momento, 
impulsionado pela retração da produção canadense. No Brasil, o mercado seguirá acompanhando o noticiário 
político, em dia de fraca agenda de indicadores. 
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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

06/05/16 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) (*) 13,30 -1,31 -0,44 -0,40

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,55 -0,69 -0,54 0,28

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/16 (%) (*) 14,14 0,00 0,00 0,44

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,68 -0,85 -0,16 0,18

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2016 2.904,20 20,66 51,46 282,72

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.889,99 448,33 217,56 258,82

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 347,16 -128,56 -41,14 111,76

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,50 -9,92 -3,87 15,39

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 51.718 26,69 7,53 -9,43

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 21.284 24,15 6,99 -9,44

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.741 8,07 0,14 -0,57

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 223,99 0,94 0,53 -15,18

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.107 -5,50 2,49 -17,54

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.913 4,75 -4,50 -31,12

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,78 -0,06 0,02 -0,46

Euro - US$/€ (**) 1,14 1,8 0,1 0,5

Iene - ¥/US$ (**) 107,12 -8,3 -2,4 -10,3

Libra - US$/£ (**) 1,44 -1,1 2,2 -5,4

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,87 -2,2 1,2 16,4

Yuan - RMB/US$ (**) 6,50 -1,1 0,3 4,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 179,91 16,5 12,4 -50,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 45,37 31,7 13,9 -33,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.294 11,8 5,8 8,7

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.026 17,4 13,0 3,6

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 376 2,0 5,0 2,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 153 -1,2 -2,7 3,9


