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Agenda do dia

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

Mercado ajustou para baixo suas projeções para o IPCA deste e do próximo ano
O mercado revisou para baixo suas projeções para a inflação deste e do próximo ano, segundo as estimativas 
coletadas até o dia 07 de abril e divulgadas há pouco pelo Relatório Focus do Banco Central. A mediana 
da taxa Selic passou de 8,75% para 8,50% para o final de 2017 e permaneceu em 8,50% para o final de 
2018. Já as expectativas para o IPCA caíram de 4,10% para 4,09% para 2017 e de 4,50% para 4,46% para 
2018. Respondendo à lenta retomada da atividade doméstica observada no primeiro trimestre, a mediana 
das projeções para o crescimento do PIB recuou de 0,47% para 0,41% para este ano e, por ora, seguiu em 
2,50% para 2018. Por fim, a mediana das expectativas para a taxa de câmbio foi ajustada de US$/R$ 3,25 
para R$/US$ 3,23 e de R$/US$ 3,40 para R$/US$ 3,37 para o final deste e do próximo ano, respectivamente.

Banco Central deverá reduzir a taxa Selic em 1 p.p., para 11,25%, em reunião agendada para 
esta semana
Diante da continuidade da desinflação no curto prazo e das sucessivas revisões baixistas das expectativas 
para a inflação do ano, o Banco Central deverá reduzir a taxa Selic em 1,0 p.p. para 11,25% a.a. na 
reunião desta quarta-feira. Acreditamos que o comunicado também trará algum sinal sobre o ritmo 
de redução dos juros das próximas reuniões. Além disso, após os resultados negativos de atividade 
em janeiro, os setores varejista e de serviços deverão devolver parcialmente em fevereiro o recuo do 
mês anterior. Com isso, projetamos alta de 0,2% na margem das vendas do varejo restrito no período, 
informação a ser divulgada pela Pesquisa Mensal do Comércio na quarta-feira. No dia seguinte, serão 
conhecidos os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços. 

No exterior, após a surpresa baixista com os dados de mercado de trabalho dos EUA, as atenções estarão 
voltadas às divulgações dos dados de vendas do varejo e de inflação ao consumidor do país, ambos referentes 
a março, na sexta-feira. Os resultados deverão reforçar a percepção de que a normalização da política 
monetária dos EUA seguirá de forma gradual. Também merecem atenção as divulgações dos resultados 
de inflação da Área do Euro e da China, relativas ao mês passado, que ocorrerão ao longo da semana.

IBGE: resultado do IPCA de março aproximou a inflação da meta de 4,5%, estipulada pelo BC 
Sem grandes novidades, o resultado do IPCA de março apresentou variação menor do que a observada 
em fevereiro. Além disso, mostrou continuidade da desaceleração da inflação no acumulado em doze 
meses, corroborando nossa projeção de elevação do IPCA de 3,9% neste ano. A descompressão dos 
preços seguiu generalizada dentre seus componentes, que registraram variações inferiores às sugeridas 
pela sazonalidade no período. Dessa forma, o comportamento dos preços no curto prazo também 
fortalece nossa expectativa de continuidade de flexibilização da política monetária, que deverá levar a 
taxa Selic a 8,5% ao final deste ano. O IPCA registrou alta de 0,25%, segundo os dados divulgados na 
sexta-feira pelo IBGE. Com esse resultado, o IPCA acumulou alta de 4,57% nos últimos doze meses, 
bastante próxima da meta estipulada pelo Banco Central (4,50%). Além disso, desacelerou em relação 
ao acumulado no mês anterior (4,76%), refletindo a menor pressão em quatro de seus nove grupos. 
Destacamos a desaceleração dos preços de educação, que subiram 0,95%, (ante alta de 5,04% no 
mês anterior), diante da dissipação do efeito dos reajustes de mensalidades escolares. Além disso, três 
grupos apresentaram deflação no período. Apesar do movimento dos preços de alimentação e bebidas, 
que subiram 0,34% em março, após queda de 0,45% em fevereiro, as variações permaneceram abaixo 
da sazonalidade. Ademais, os preços de alimentação no domicílio seguiram no campo negativo. Além 
disso, a intensificação da deflação dos preços de alimentos no atacado, de acordo com as últimas leituras 
dos IGPs, aponta para a continuidade do comportamento benigno desse grupo do IPCA. Para abril, 
esperamos nova desaceleração do IPCA, para uma elevação próxima de 0,15%, a despeito do efeito 
de alta dos preços de energia após o decreto de bandeira vermelha para este mês. 
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Tendências de mercado

Governo revisou para baixo a meta fiscal de 2018, diante de recuperação gradual da atividade 
econômica 
O Governo Federal revisou para baixo a meta fiscal de 2018, de um déficit de R$ 79 bilhões para outro de R$ 
129 bilhões, conforme anunciado na última sexta-feira.  A revisão, que está contemplada no Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (PLDO), foi decorrente principalmente da recuperação gradual da atividade econômica, 
visto que a arrecadação de impostos seguirá em lenta retomada. Vale dizer que esse resultado supera a meta 
estipulada para 2017 em R$ 10 bilhões. Para 2019 e 2020, são esperados resultados primários, negativo de R$ 
65 bilhões e positivo de R$ 10 bilhões, respectivamente. As revisões estão em linha com as nossas expectativas, 
apesar de projetarmos déficit de R$ 170 bilhões para este ano (ante meta de déficit de R$ 139 bilhões). Além 
disso, a mudança de meta para 2018 ressalta a importância da aprovação da Reforma da Previdência para a 
redução dos déficits fiscais no médio prazo. Por fim, em relação à reforma, o relator postergou a apresentação 
do parecer para a segunda quinzena de abril e agora tem aval do governo para negociar com o Congresso os 
principais pontos de resistência (como a regra de transição e as questões relacionadas à aposentadoria rural). 

EUA: surpresa negativa com a geração de vagas de emprego em março reforça a expectativa de 
normalização gradual da política monetária 
Apesar da sinalização positiva da pesquisa ADP na última semana, os dados de mercado do trabalho norte-
americano surpreenderam de forma negativa em março. Foram criadas 98 mil vagas no mês passado, bastante 
abaixo do consenso de mercado (180 mil), de acordo com as informações divulgadas na última sexta-feira. 
Além disso, os dados dos dois meses anteriores foram revisados para baixo, em 38 mil vagas. Setorialmente, 
merecem destaque (i) a destruição de 30 mil vagas no comércio, que mostrou saldo negativo pelo terceiro mês 
consecutivo, e (ii) a desaceleração da criação de vagas em serviços. A despeito do menor saldo, a taxa de 
desemprego cedeu entre fevereiro e março, passando de 4,7% para 4,5%. O menor número de desempregados 
há menos de cinco semanas mostrou importante redução, o que, juntamente com a surpresa negativa e a revisão 
baixista dos dados de janeiro e fevereiro, reforça a percepção de proximidade do pleno emprego. Em relação 
aos salários, houve alta de 2,7% na comparação interanual, seguindo praticamente o mesmo ritmo de elevação 
dos últimos meses. Dessa forma, a ausência de pressão de salários dá espaço para que o Fed mantenha o 
gradualismo no ajuste dos juros norte-americanos.

Os mercados globais iniciam a semana com tendência de queda. Na Ásia, a maioria das bolsas encerrou o 
primeiro pregão da semana no campo negativo. A bolsa de Tóquio, no entanto, continuou a recuperar-se da 
queda registrada ao longo do último mês.  As bolsas europeias estão recuando nesta manhã. Vale destacar o 
desempenho da bolsa de Paris, cujo recuo reflete o resultado das pesquisas eleitorais (essas mostraram que, 
faltando duas semanas para as eleições presidenciais francesas, os quatro candidatos ainda têm condições de 
disputar uma vaga no segundo turno). Os índices futuros norte-americanos, por sua vez, apontam para certa 
estabilidade.

No mercado de câmbio, o dólar se fortalece em relação às principais divisas, com exceção da libra. Dentre as 
commodities, os preços do petróleo sobem neste momento, com a paralisação da produção em um campo de 
exploração na Líbia, enquanto as commodities agrícolas e os metais industriais são cotados em queda, com 
exceção da soja e do algodão.  

No Brasil, em dia sem a divulgação de indicadores domésticos relevantes, os preços dos ativos devem seguir a 
tendência externa. O mercado de juros futuros, por sua vez, deve reagir à evolução das projeções do relatório 
Focus do Banco Central, à espera da decisão do Copom desta quarta-feira. Além disso, as atenções continuarão 
voltadas aos desdobramentos da reforma da previdência, com negociações das possíveis desidratações, que 
já estarão no parecer do relator, que será conhecido na próxima semana provavelmente.
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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 / 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 / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Felipe Alves Fêo Emery de Carvalho/ 
Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer

07/04/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 12,25 0,00 0,00 -2,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 9,56 -0,04 -0,49 -4,24

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,12 0,00 -0,07 -0,94

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,77 -0,04 -0,45 -4,00

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,51 -0,04 -0,19 -4,49

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.051,70 1,38 18,50 141,63

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.332,32 -9,30 -45,20 673,67

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 224,89 0,63 7,82 -160,83

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,15 0,10 0,87 -14,70

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 64.593 0,58 -1,75 33,15

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.659 0,57 -1,71 32,93

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.356 -0,08 -0,54 15,36

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 255,33 0,15 2,46 15,51

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 18.665 0,36 -3,51 18,51

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.287 0,17 1,36 9,25

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,38 0,04 -0,14 0,69

Euro - US$/€ (**) 1,06 -0,5 0,2 -6,9

Iene - ¥/US$ (**) 111,09 0,3 -2,5 2,7

Libra - US$/£ (**) 1,24 -0,8 1,4 -12,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,67 -0,4 -4,2 4,4

Yuan - RMB/US$ (**) 6,90 0,0 0,0 6,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 187,11 0,3 -0,9 20,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 55,24 0,6 -1,2 40,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.254 0,3 3,1 1,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 942 0,1 -7,2 4,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 360 -0,3 -2,7 -0,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 136 -0,3 -5,2 -14,0


