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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: IPCA (mai) 0,45% (m/m)
A aceleração em relação a abril refletirá, 
principalmente, as alta nas tarifas de energia 
elétrica e vestuário.

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

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

13:15 USDA: Relatório mensal da produção mundial de 
grãos

Safra recorde de grãos continuará favorecendo a queda dos preços de alimentos  
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou ontem a nona estimativa para a safra de 
grãos de 2016/17, que está em período de colheita no País. A área plantada recorde alcançará 60,5 
milhões de hectares, o que representa expansão de 3,7% ante a safra passada, e a produção total de 
grãos deve atingir o nível histórico mais elevado de 234,3 milhões de toneladas, avançando 25,6% em 
relação à safra anterior. Pelo sexto mês consecutivo, a Conab revisou suas estimativas: na comparação 
com o mês passado, a produção total foi revisada para cima em 2,3 milhões de toneladas, com destaque 
para 910 mil e 1 milhão de toneladas a mais de soja e milho, nessa ordem. Assim, as duas maiores 
safras, de milho e soja, chegarão aos níveis recordes de 93,8 e 113,9 milhões de toneladas, subindo 
41,0% e 19,4% ante a safra passada, respectivamente. Revisões positivas também foram divulgadas 
para a produção de feijão (1,9%) e arroz (1,4%), em relação ao esperado no levantamento anterior. 
Somado a isso, para a 2ª safra de milho, que começará a ser colhida a partir de junho, a estimativa de 
produção foi ajustada para cima em 1,3% ante o mês passado, atingindo 63,5 milhões de toneladas (o 
que representa expansão de 55,8% na comparação com o ano passado). Dessa forma, a confirmação 
do forte crescimento da oferta nacional de grãos seguirá favorecendo a queda dos preços domésticos, 
aliviando os custos nos segmentos de carnes e de leites e derivados e os preços de alimentos ao 
consumidor, além de impulsionar a renda agrícola nas regiões produtoras de grãos.

IACI: índice de atividade da construção imobiliária recuou em abril, puxado pelo segmento de 
acabamento
O índice de atividade da construção imobiliária (IACI) registrou recuo de 1,6% na passagem de abril 
para maio, excetuados os efeitos sazonais, conforme divulgado ontem no Monitor da Construção Civil 
(MCC), elaborado pela consultoria Tendências em parceria com a Criactive. Esse resultado refletiu a 
redução do segmento de acabamento, ainda que estrutura e fundação tenham avançado no período. 
Na comparação interanual, a metragem da construção civil caiu 19,3%, acumulando neste ano uma 
queda de 16,8%. O índice de lançamentos, que apresenta defasagem de dois meses em relação ao 
IACI, recuou 8,1% em março ante o mês anterior, na série livre de efeitos sazonais. Para os próximos 
meses, à medida que a retomada da economia for se consolidando, acreditamos em certa estabilidade 
dos lançamentos de imóveis.

ABPO: a despeito da alta das vendas de papelão ondulado em maio, esperamos retração da 
produção industrial no período
As vendas de papelão ondulado somaram 287.361 toneladas em maio, de acordo com os dados 
divulgados ontem pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO). Esse resultado representa 
uma expansão de 2,1% na passagem de abril para maio, revertendo três meses consecutivos de queda, 
na série livre de efeitos sazonais. Na comparação interanual, a expedição de papel ondulado subiu 
5,8%, acumulando crescimento de 0,5% neste ano. A despeito do desempenho mais positivo do setor 
de papelão ondulado em maio, esperamos ligeira retração da produção industrial no período.
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Tendências de mercado

BCE: apesar do balanço mais positivo para a atividade, a inflação segue contida na Área do Euro
Em decisão anunciada ontem, o Banco Central Europeu (BCE) optou por manter inalteradas as taxas de juros 
(0% de refinanciamento, 0,25% de liquidez e -0,4% de depósito) e o programa mensal de compra de ativos de 
€ 60 bilhões seguirá vigente até dezembro deste ano. Ainda assim, a autoridade monetária promoveu alguns 
ajustes relevantes tanto no comunicado quanto nas projeções. Em relação ao comunicado, o BCE mencionou que 
os níveis atuais de juros permanecerão estáveis por um longo período. Vale lembrar que até a reunião anterior, 
havia menção à possibilidade de níveis inferiores aos atuais. Apesar dessa sinalização de endereçamento da 
normalização da politica monetária para as próximas reuniões, o presidente do BCE, Mario Draghi, comentou 
que a mudança só ocorreu porque o risco de deflação para o bloco foi dissipado, reforçando a cautela por parte 
do banco central. Dessa forma, mesmo com perspectivas mais favoráveis para o PIB (as projeções para o 
crescimento passaram de 1,8% para 1,9%, para 2017, e de 1,7% para 1,8%, para 2018), houve revisão baixista 
para a inflação (de 1,7% para 1,5%, para este ano e 1,6% ante 1,3%, para ano que vem). 

China: tendência de desaceleração da inflação ao produtor foi mantida em maio
O comportamento benigno da inflação na China deve manter a política econômica focada na estabilização da 
atividade econômica e na administração dos riscos financeiros. Em maio, mantendo a tendência dos últimos 
meses, o índice de preços ao produtor registou alta de 5,5% em relação ao mesmo mês do ano passado, ficando 
dentro do esperado e desacelerando ante abril, quando tinha subido 6,4%. A queda dos preços internacionais das 
commodities e o efeito base têm garantido essa descompressão dos preços no atacado. Importante ressaltar, 
contudo, que os lucros industriais deverão cair, como contrapartida. Ao mesmo tempo, o índice de preços ao 
consumidor subiu 1,5% em maio, em linha também com as expectativas, acelerando em relação a abril, quando 
a alta tinha chegado a 1,2%. Para tanto, os preços de alimentos saíram de uma deflação de 3,5% para outra 
de 1,6% e os preços de itens não ligados à alimentação passaram de uma alta de 2,4% para outra de 2,3%, 
entre abril e maio.  Para os próximos meses, o alívio dos preços no atacado deve perder força, ao passo que 
os preços ao consumidor devem acelerar um pouco, à medida que a deflação de alimentos for se dissipando

Peru: banco central manteve a taxa de juros inalterada em 4,0%
Em linha com a nossa expectativa, o Banco Central do Peru decidiu manter a taxa de juros estável em 4,0% 
a.a., em decisão anunciada ontem. Cabe dizer que a maioria dos analistas do mercado esperava uma redução 
de 0,25 p.p. O comunicado divulgado após a reunião destacou a reversão do choque de oferta, que afetou a 
inflação no primeiro trimestre do ano, e reafirmou sua expectativa, de que a inflação retornará para dentro do 
intervalo da meta (entre 1% e 3%) ao longo deste ano. O banco central ressaltou ainda que a atividade continua 
crescendo abaixo do potencial. Por fim, a autoridade monetária afirmou que permanecerá atenta às expectativas 
de inflação e à evolução da atividade econômica, para voltar a cortar a taxa de juros no curto prazo. Esperamos 
que o Relatório de Inflação, que será divulgado na próxima semana, indique com maior clareza os próximos 
passos da política monetária do país.

Os mercados globais encerram a semana com tendência de alta. As bolsas asiáticas fecharam o pregão com 
ganhos, exceto Hong Kong, que teve ligeira queda de 0,1%. As bolsas europeias também operam no campo 
positivo nesta manhã, enquanto os índices futuros apontam que as bolsas norte-americanas devem registrar 
alta ao longo do dia. No mercado de divisas, o dólar ganha valor em relação às principais moedas. A libra 
deprecia, após o resultado das eleições para o Parlamento mostrar que o partido conservador, da atual primeira 
ministra, não atingiu a maioria absoluta. Faltando uma vaga para ser apurada, os conservadores elegeram 318 
parlamentares, 8 a menos do que o necessário para a atingir a maioria. 
 
Os preços do petróleo são cotados em alta, revertendo a queda verificada ontem, à espera dos dados das 
perfurações de poços nos Estados Unidos, que serão conhecidos nesta tarde. As commodities agrícolas são 
negociadas em queda, aguardando a divulgação do relatório do USDA sobre o oferta e demanda global desses 
produtos, que deve confirmar o cenário de uma grande safra de grãos. Já os preços dos metais industriais 
sobem, com exceção do alumínio.

No Brasil, além dos movimentos dos mercados internacionais e do ambiente político, as atenções do mercado 
estarão voltadas à divulgação do resultado do IPCA de maio. Esperamos uma alta de 0,45% no período, refletindo 
a elevação dos preços das tarifas de energia elétrica e de vestuário.
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(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

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 / 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 / Felipe Yamamoto Ricardo da Silva / 
Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer

08/06/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 10,25 0,00 -1,00 -4,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 9,22 0,00 0,01 -3,74

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,33 0,04 0,44 -0,53

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,31 0,00 -0,09 -3,17

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,41 0,01 0,14 -2,83

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.123,48 2,21 -28,72 172,61

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.187,26 -1,00 -156,35 269,02

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 239,11 2,06 26,07 -88,65

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,26 -0,25 1,98 -3,00

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 62.756 -0,66 -4,23 21,55

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.078 -0,67 -4,06 22,55

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.434 0,03 1,43 14,85

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 261,06 -0,05 -1,24 12,46

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.909 -0,38 0,07 18,29

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.150 0,32 2,33 7,62

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,19 0,02 -0,20 0,49

Euro - US$/€ (**) 1,12 -0,4 2,7 -1,6

Iene - ¥/US$ (**) 110,02 0,2 -2,9 2,8

Libra - US$/£ (**) 1,30 0,0 0,1 -10,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,20 -0,2 -5,3 0,4

Yuan - RMB/US$ (**) 6,80 0,1 -1,5 3,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 176,10 0,5 -2,0 -19,7

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 47,86 -0,4 -3,0 -8,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.276 -1,1 4,0 1,3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 938 0,8 -1,9 -20,4

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 386 0,3 8,1 -10,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 127 0,3 -6,7 -20,0


