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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pesquisa Industrial Mensal - Regional (mar)

11:00 EUA: Estoques no atacado (mar) - final -0,1% (m/m)

13:00 USDA: Relatório mensal da produção mundial de 
grãos

Deflação do IGP-DI em abril sugere que descompressão dos preços ao consumidor seguirá 
presente nos meses à frente
Os dados mais recentes de inflação seguiram surpreendendo para baixo as expectativas do mercado, 
reforçando nossa visão de que o IPCA encerrará o ano abaixo da meta, com alta de 3,7% em 2017. O 
IGP-DI caiu 1,24% em abril, de acordo com os dados divulgados há pouco pela FGV, abaixo da nossa 
projeção (-1,05%) e da mediana das expectativas dos analistas do mercado (-1,04%). A desaceleração 
em relação a março foi generalizada dentre seus grupos. A deflação do IPA agropecuário foi acentuada 
entre março e abril, ao passar de uma queda de 2,09% para outra de 4,10%. No mesmo sentido, o 
IPA industrial recuou 1,19% neste mês (ante variação negativa de 0,30% na leitura anterior), refletindo 
principalmente a queda de 9,5% do preço do minério de ferro. O IPC também apresentou desaceleração, 
passando de uma alta de 0,47% para outra de 0,12%. Por fim, o INCC reverteu a elevação de 0,16% 
em março, ao cair 0,02% em abril. Para o IGP-M de maio, esperamos continuidade da deflação, ainda 
impulsionada pela queda dos preços dos produtos agrícolas no atacado e do minério de ferro, porém 
menos intensa que a apresentada no resultado de hoje.

Serasa Experian: queda da atividade do comércio em abril sugere recuo das vendas do varejo 
no período
Em linha com o esperado para a indústria, o primeiro indicador coincidente do comércio referente a abril 
apontou para continuidade da retração da atividade do setor no início deste segundo trimestre. De fato, 
o índice de atividade do comércio recuou 0,2% na passagem de março para abril, de acordo com os 
dados dessazonalizados, conforme divulgado ontem pela Serasa Experian. Três dos seis indicadores 
que compõem o índice apresentaram queda no período. A maior retração, de 3,7%, foi registrada pelo 
segmento de combustíveis e lubrificantes. No sentido oposto, o segmento de veículos, motos e peças 
avançou 2,6%, em relação ao período anterior. Na comparação interanual, o índice caiu 0,2%, acumulando 
declínio de 4,5% nos últimos doze meses. Dessa forma, o resultado sugere, de forma preliminar, contração 
da atividade varejista no mês passado, reforçando nossa expectativa de que a retomada do consumo 
das famílias acontecerá gradualmente e mais nitidamente na segunda metade do ano.

FGV: indicadores do mercado de trabalho referentes a abril apontam para recuperação gradual 
do emprego à frente
Os indicadores de mercado de trabalho referentes a abril, divulgados hoje pela FGV, reforçaram nossa 
visão de que a recuperação do emprego se dará de forma gradual e defasada à melhora da atividade 
econômica. O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) atingiu 100,5 pontos em abril, o equivalente 
a  uma estabilidade em relação ao mês anterior. Já o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) 
alcançou 97,4 pontos no período, o que corresponde a um recuo de 3,2 pontos ante março. Esses 
resultados, portanto, apontam para alguma retomada do emprego nos meses à frente. Entretanto, 
fazemos a ressalva de que, por levar em consideração as expectativas dos agentes em seu cálculo, o 
IAEmp têm sugerido saldo de emprego formal do Caged bastante acima do observado nos últimos meses. 
 



2DEPEC

B
ol

et
im

 D
iá

rio
 M

at
in

al
Setor Externo

Internacional

Tendências de mercado

Balança comercial registrou superávit de US$ 997 milhões na primeira semana de maio
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 997 milhões na primeira semana deste mês, de acordo 
com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Esse resultado é 
equivalente a um superávit de US$ 42 bilhões em termos anualizados, levando em conta os ajustes sazonais. Entre 
os dias 2 e 5 de maio, as exportações somaram US$ 3,582 bilhões, superando as importações, que alcançaram US$ 
2,586 bilhões. Ao comparar tais resultados com as médias diárias do mesmo período do ano passado, verificou-se 
aumento de 7,0% dos embarques e de 21,9% das compras externas. A expansão das exportações foi explicada pelo 
aumento das vendas de básicos (17,1%) e de semimanufaturados (11,9%), ao mesmo tempo em que houve queda 
das vendas de manufaturados (-6,8%). Em relação às importações, houve crescimento dos gastos, principalmente 
com bebidas e álcool e com combustíveis e lubrificantes, de 473,7% e 66,1%, nessa ordem. Na margem, excluindo 
a conta de petróleo, os embarques recuaram 12,0%, revertendo a tendência das últimas semanas, e as importações 
cresceram 10,0%. Assim, o saldo da balança comercial acumula superávit de US$ 22,367 bilhões neste ano.

Arábia Saudita sinalizou comprometimento com a redução de oferta 
Com o petróleo novamente cotado abaixo de US$ 50/barril, cresceu a pressão sobre os países membros da 
OPEP para manutenção do acordo de redução da produção, em uma tentativa de reduzir o excesso de oferta 
mundial do produto. No final deste mês, o grupo se reúne para decidir se posterga o acordo para o segundo 
semestre, enquanto a Arábia Saudita já sinalizou ontem que estão dispostos a fazer o que for preciso para 
reequilibrar o mercado. Isso significa que não descartada a possibilidade de prorrogação do acordo para o ano 
que vem. Esse movimento é bastante importante para tentar conter o acúmulo de estoques no mundo, em um 
momento em que os produtores norte-americanos estão revisando para cima suas expectativas de produção. 
Assim, continuamos acreditando que os preços devem voltar a subir, à medida que o mercado fique mais próximo 
do equilíbrio entre oferta e demanda, permanecendo no intervalo entre US$ 50 e US$ 55/barril.

Alemanha: resultado das importações e exportações de março reforça expectativa de aceleração do 
crescimento do PIB alemão no primeiro trimestre
Os dados da balança comercial da Alemanha de março, divulgados hoje, fortaleceram a expectativa de aceleração 
do crescimento do PIB no primeiro trimestre, informação a ser conhecida na próxima sexta-feira. O saldo foi positivo 
em € 20,9 bilhões em março, ligeiramente abaixo do esperado pelos analistas de mercado (€ 21,2 bilhões), com 
continuidade de alta das importações e das exportações. De fato, as exportações avançaram 0,4% entre fevereiro 
e março, enquanto as importações subiram 2,4%. Além disso, a queda menor que a prevista da produção industrial 
no período também reforça a expectativa de expansão mais robusta da economia alemã no início deste ano. A 
atividade industrial caiu 0,4% na passagem de fevereiro para março, queda menos intensa que a esperada pelo 
mercado (-0,7%), conforme também divulgado hoje pela Destatis. O resultado devolve apenas parcialmente a 
elevação de 1,8% verificada anteriormente. Setorialmente, merecem destaques as retrações de 2,5% e de 1,2% da 
produção de energia e de bens de capital, respectivamente. Na comparação interanual, a produção total subiu 1,9%.

Os mercados operam majoritariamente no campo positivo nesta terça-feira. Apesar disso, as bolsas asiáticas 
encerraram o pregão em queda, com exceção da bolsa de Hong Kong, que subiu 1,3%. As principais bolsas 
europeias operam com ganhos nesta manhã, enquanto os índices futuros indicam que as bolsas norte-americanas 
também devem registrar alta ao longo do dia. A expectativa de elevação da taxa de juros dos EUA na próxima 
reunião do Fed fortalece o dólar ante as principais moedas. 

Os preços do petróleo são negociados com ligeiros ganhos, à espera da divulgação dos dados semanais do 
American Petroleum Institute (API) de estoques nos Estados Unidos. As cotações das commodities agrícolas 
estão em alta, com exceção do café e milho, em dia de divulgação do relatório do USDA, que deve mostrar que 
oferta mundial de grãos continua forte, favorecendo a elevação dos estoques. Os preços dos metais industriais 
sobem recuperando parcialmente a queda dos últimos dias.

No Brasil, em dia de fraca agenda de divulgação de indicadores, o mercado de juros futuros deve reagir ao 
resultado do IGP-DI, que novamente ficou abaixo da mediana das expectativas, ao registrar queda de 1,24% em 
abril. O mercado também deve ficar atento à votação dos destaques da Reforma da Previdência na Comissão 
Especial da Câmara dos Deputados, em sessão marcada para esta manhã.
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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

08/05/17 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) (*) 9,21 -0,01 -0,34 -4,09

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 1,89 -0,01 -0,23 -0,66

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,40 0,01 -0,37 -3,40

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,27 -0,02 -0,24 -3,30

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.073,92 1,23 22,21 126,86

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.343,61 -13,67 11,29 442,32

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 213,04 -3,23 -11,85 -134,12

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,20 0,65 1,64 -8,68

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 65.526 -0,28 1,44 26,70

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 27.182 -0,21 1,96 27,71

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.399 0,00 1,86 16,64

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 264,34 -0,12 3,53 18,01

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.896 2,31 6,60 23,52

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.079 -0,79 -6,33 5,68

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,39 0,04 0,00 0,61

Euro - US$/€ (**) 1,09 -0,7 3,1 -4,2

Iene - ¥/US$ (**) 113,26 0,5 2,0 5,7

Libra - US$/£ (**) 1,29 -0,3 4,6 -10,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,21 1,2 2,9 7,5

Yuan - RMB/US$ (**) 6,90 0,0 0,1 6,3

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 178,13 0,2 -9,0 -1,8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 49,34 0,5 -10,7 8,8

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.227 0,0 -2,2 -5,2

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 956 -0,7 1,5 -6,8

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 357 -1,4 -0,8 -5,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 136 0,2 0,0 -11,4


