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Agenda do dia

Atividade

Setor Externo

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

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

- ABCR: Fluxo de veículos em estradas pedagiadas (abr)

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

Inflação ao consumidor na China estabilizou em abril, dentro do esperado
O índice de inflação ao consumidor chinês mostrou alta de 2,3% em abril em relação ao mesmo mês 
do ano passado, mantendo a mesma variação de março e ficando dentro das expectativas. Para tanto, 
houve desaceleração dos preços de vegetais (de 35,8% para 22,6%), compensando a aceleração da 
carne suína, que passou de uma alta de 28,4% para outra de 33,5%. Assim, os preços dos alimentos 
subiram 7,4% em abril, arrefecendo ante março (7,6%), enquanto os preços não ligados à alimentação 
avançaram 1,1% (frente à alta de 1,0% verificada no mês anterior). Além disso, o índice de preços ao 
produtor registrou deflação de 3,4% em abril, aliviando a tendência deflacionista de março, quando os 
preços tinham recuado 4,3%. Esse movimento se deve à melhora dos preços dos insumos, especialmente 
daqueles ligados à cadeia de mineração. Acreditamos que a inflação seguirá moderada neste ano, uma 
vez que a economia continua fraca.

ABPO: vendas de papelão ondulado cresceram pelo segundo mês consecutivo
As vendas de papelão ondulado somaram 272.039 toneladas em abril, de acordo com os dados 
divulgados ontem pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO). O resultado é equivalente a 
um crescimento de 2,0% na margem, descontados os efeitos sazonais, sendo esta a segunda expansão 
consecutiva do ano. Já na comparação interanual, houve avanço de 0,8%. Apesar da melhora do indicador 
na margem, por ora ainda prevemos ligeira queda da produção industrial no período, que será conhecida 
apenas no começo de junho. 

IACI: índice de atividade da construção imobiliária registrou queda em abril
O Índice de atividade da Construção Imobiliária (IACI) recuou de 0,6% entre março e abril, excetuados 
os efeitos sazonais, conforme divulgado ontem no Monitor da Construção Civil (MCC), elaborado pela 
consultoria Tendências em parceria com a Criactive. Na comparação interanual, o recuo foi de 7,2%. 
Quanto ao Índice de Lançamentos (IACI-LI), que traz leitura defasada de dois meses em relação ao 
IACI, houve retração de 32,3% na margem em fevereiro. A queda dos lançamentos reflete a necessidade 
de redução dos estoques de imóveis residenciais e da absorção de empreendimentos comerciais e 
shoppings center. Esse cenário deve perdurar ao longo deste ano, de forma que a retomada da atividade 
imobiliária aconteça somente em 2017.

MDIC: balança comercial iniciou maio superavitária em US$ 1,233 bilhão
O saldo da balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 1,233 bilhão na primeira semana 
de maio, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Desenvolvimento e 
Comércio Exterior (MDIC). Entre os dias 2 e 6 deste mês, as exportações somaram US$ 3,979 bilhões, 
superando as importações, que alcançaram US$ 2,746 bilhões. A comparação com as médias diárias do 
mesmo período do ano passado mostra queda de 5,1% das exportações e de 21,6% das importações. A 
retração dos embarques foi impulsionada pela queda de 10,0% das vendas de produtos manufaturados 
e de 8,3% dos básicos, enquanto as vendas de semimanufaturados exibiram crescimento de 25,1%. Em 
relação às importações, houve retração dos gastos, principalmente, com produtos siderúrgicos (-44%), 
equipamentos mecânicos (-31,1%) e veículos automóveis e partes (-28,4%). Com esse resultado, o 
saldo da balança comercial acumula superávit de US$ 14,477 bilhões no ano.
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Tendências de mercado

Alemanha: apesar da queda em março, produção industrial alemã acumulou alta de 1,8% no primeiro 
trimestre
A produção industrial alemã recuou 1,3% entre fevereiro e março, sucedendo queda de 0,7% no mês anterior. 
Ainda assim, o resultado não foi suficiente para reverter o crescimento de 2,8% exibido em janeiro. Com 
isso, a produção acumulou expansão de 1,8% no primeiro trimestre. O comportamento negativo de março foi 
impulsionado pela queda de 3,2% da construção e de 1,2% da indústria de transformação. A produção de energia, 
por outro lado, subiu 0,3% na margem. Também hoje foi divulgado o saldo da balança comercial de março. As 
exportações somaram € 107,0 bilhões, enquanto as importações alcançaram € 80,9 bilhões, resultando em um 
superávit de € 26,0 bilhões. Isso equivale a um aumento de 1,9% dos embarques na margem e retração de 
2,3% das importações. 

O mercado externo opera hoje com menor cautela, diante do desempenho positivo das commodities e da 
deflação menos intensa dos preços ao produtor chinês em abril. As bolsas asiáticas encerraram o pregão de 
hoje em alta, com as ações chinesas se recuperando da forte queda da semana passada. No mesmo sentido, 
os mercados acionários europeus operam no campo positivo, refletindo, em alguma medida, o crescimento 
maior que o esperado das exportações alemãs. Os índices futuros norte-americanos avançam nesta manhã, 
em dia de divulgação dos estoques no atacado. 

O petróleo volta a registrar elevação em seus preços nesta manhã, após a notícia de um ataque a uma plataforma 
na Nigéria, segundo maior país africano produtor da commodity. As principais agrícolas, com exceção do milho, 
acompanham o movimento do petróleo, enquanto as metálicas apresentam direções divergentes, com o cobre 
em alta e o minério de ferro em queda. O dólar também mostra tendências distintas nesta manhã, apreciando 
em relação ao iene, ao rand e ao rublo e se desvalorizando em relação ao dólar australiano, ao peso mexicano 
e à libra, No Brasil, os mercados continuarão atentos ao noticiário e à agenda política, em mais um dia de fraca 
divulgação de indicadores locais. 
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(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

09/05/16 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) (*) 13,34 -1,27 -0,31 -0,43

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,68 -0,56 -0,38 0,54

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/16 (%) (*) 14,14 0,00 0,00 0,37

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,70 -0,83 -0,11 0,18

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2016 2.886,58 3,04 11,21 263,23

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.870,87 429,20 174,35 197,79

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 340,44 -135,28 -55,35 105,17

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,52 -9,56 -2,02 18,24

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 50.990 24,91 1,39 -10,78

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 20.995 22,46 1,25 -10,85

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.706 7,85 0,73 -2,67

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 225,04 1,41 0,58 -16,79

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.216 -4,86 2,49 -16,32

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.832 1,84 -5,12 -32,66

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,75 -0,09 0,03 -0,40

Euro - US$/€ (**) 1,14 1,6 -0,1 1,6

Iene - ¥/US$ (**) 108,32 -7,2 0,2 -9,5

Libra - US$/£ (**) 1,44 -1,2 2,0 -6,8

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

Yuan - RMB/US$ (**) 6,52 -0,8 0,8 5,0

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 177,04 13,6 6,0 -52,1

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 43,63 26,6 4,0 -33,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.267 9,4 1,9 6,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.019 16,5 11,1 3,5

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 368 -0,2 1,5 2,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 154 -0,5 -1,7 4,4

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
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