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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: IPCA (abr) 0,13% Desaceleração em relação a março reflete, 
principalmente, a queda em habitação.

12:30 Bacen: Fluxo cambial (semanal)

09:30 EUA: Índice de preços de produtos importados (abr) 0,2% (m/m)

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

15:00 EUA: Relatório mensal de orçamento (abr)

Reforma da Previdência segue para o Plenário da Câmara, após conclusão da votação na 
Comissão Especial
A Comissão Especial da Câmara concluiu ontem a votação dos destaques à proposta de Reforma 
da Previdência. Vale lembrar que o texto base havia sido aprovado na semana passada por 23 votos 
favoráveis e 14 contrários. Todos os destaques foram rejeitados, com exceção do que mantinha a 
competência da justiça estadual para julgar os casos referentes aos benefícios por acidente de trabalho, 
ante proposta de que esses casos fossem transferidos à justiça federal. Com a conclusão da votação, 
a Reforma será encaminhada para o Plenário da Câmara e a votação em primeiro turno pode ocorrer 
dentro de duas a três semanas. Nessa votação, o governo precisará do voto favorável de 308 dos 513 
deputados e, passada essa fase, a reforma segue para o Senado – com aprovação final prevista para 
no máximo em setembro.

IBGE: produção industrial recuou em 8 das 14 regiões pesquisadas em março
O resultado da produção industrial em março foi negativo em 8 das 14 regiões pesquisadas na passagem 
de fevereiro para março, na série com ajuste sazonal, segundo a Pesquisa Industrial Mensal Regional 
divulgada ontem pelo IBGE. Contribuíram para a redução de 1,8% da produção industrial no período, 
as quedas verificadas em Santa Catarina (-4,0%), Ceará (-3,1%), Paraná (-2,9%), Minas Gerais (-2,8%), 
Pará (-2,7%), São Paulo (-1,7%), Rio Grande do Sul (-1,2%) e Espírito Santo (-0,7%). Por outro lado, 
a produção industrial avançou nos estados de Amazonas (5,7%), Bahia (2,0%), Rio de Janeiro (0,7%), 
Goiás (0,5%) e no Nordeste (0,1%). Na comparação interanual, as maiores altas foram verificadas 
em Goiás (7,26%), Rio Grande do Sul (7,12%) e Rio de Janeiro (6,05%), refletindo os desempenhos 
positivos da indústria de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, no primeiro estado, e da indústria 
de fabricação bebidas nos dois últimos. Para este ano, acreditamos que a recuperação moderada da 
atividade doméstica levará ao crescimento também gradual da indústria nos estados brasileiros, com 
destaque para os segmentos de veículos automotores, máquinas e equipamentos, siderurgia e alimentos.

ABPO: vendas de papelão ondulado recuaram na passagem de março para abril
As vendas de papelão ondulado somaram 259.194 toneladas em abril, de acordo com os dados divulgados 
ontem pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO). O resultado reflete uma queda de 1,2% 
em relação a março, marcando o terceiro mês seguido de queda nessa base de comparação, na série 
livre de efeitos sazonais. Na comparação interanual, as vendas registraram retração de 4,3%. Apesar do 
resultado mais fraco de abril, as vendas acumulam crescimento de 2,7% no ano, em relação ao mesmo 
período de 2016. Por fim, a despeito do desempenho do setor de papelão ondulado em abril, esperamos 
aumento da produção industrial em abril, revertendo parcialmente a queda verificada em março.
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Internacional

IACI: índice de atividade da construção imobiliária pontou queda em abril
O Índice de atividade da Construção Imobiliária (IACI) registrou recuo de 2,3% na passagem de março para abril, 
excetuados os efeitos sazonais, segundo apontado pelo Monitor da Construção Civil (MCC), elaborado pela 
consultoria Tendências em parceria com a Criactive e divulgado ontem. Esse resultado refletiu principalmente a 
queda do índice de acabamento, ainda que os segmentos de estrutura e fundação tenham avançado no período. 
Na comparação interanual, a metragem da construção civil registrou retração de 19,8%, acumulando neste ano 
queda de 19,7% na mesma base de comparação. Somado a isso, o Índice de Lançamentos, que apresenta 
defasagem de dois meses em relação ao IACI, avançou 5,8% entre janeiro e fevereiro, na série livre de efeitos 
sazonais. Para os próximos meses, acreditamos que os lançamentos deverão começar a melhorar de maneira 
bastante gradual, em função da retomada da economia e do ajuste em curso dos estoques imobiliários.

China: desaceleração da inflação ao produtor seguiu presente em abril
Refletindo a expressiva queda dos preços das commodities acumulada nos últimos meses, os preços no 
atacado na China seguiram a tendência de descompressão no mês passado. Assim, o índice de preços ao 
produtor mostrou alta interanual de 6,4% em abril, ficando abaixo da variação de 6,7% projetada pelo mercado 
e da elevação de 7,6% registrada em março. Os preços ao consumidor, por sua vez, avançaram 1,2% no mês 
passado, praticamente dentro do esperado (1,1%), mostrando alguma aceleração em relação à alta de 0,9% 
verificada em março. Para tanto, a deflação dos preços de alimentos continuou exercendo papel relevante, 
ainda que venha perdendo força. Esses preços passaram de uma queda de 4,4% para outra de 3,5%, entre 
março e abril. Ao mesmo tempo, os preços não ligados à cadeia de alimentação, aceleraram discretamente, 
de uma elevação de 2,3% para outra de 2,4%, no período. Entendemos que a correção recente dos preços 
das matérias primas continuará favorecendo a descompressão dos preços no atacado na China, com impacto 
bastante limitado sobre os preços ao consumidor. 

Projeção para a produção de petróleo nos Estados Unidos foi novamente revisada para cima
A agência de informações de energia dos Estados Unidos (EIA, na sigla em inglês) revisou ontem as suas 
projeções para oferta e demanda mundial de petróleo. Seguindo a tendência observada nos últimos meses, a 
produção de petróleo dos Estados Unidos esperada para 2017 foi novamente revisada para cima, levando a um 
novo aumento das estimativas para o estoque mundial do produto. Essa elevação, por sua vez, deve pressionar 
para baixo os preços do produto, o que pode levar os membros da Opep a prorrogarem o acordo de corte da 
produção, conforme já defendeu a Arábia Saudita. Uma decisão nesse sentido pode ser tomada na reunião da 
organização marcada para o próximo dia 25. Caso o acordo seja estendido, esperamos que os preços fiquem 
entre US$ 50 e US$ 55/barril. Por outro lado, caso o acordo não seja renovado, as cotações da commodity 
poderiam recuar para patamares próximos de US$ 45/barril.

Argentina: Banco Central manteve a taxa de juros inalterada, conforme esperado
O Banco Central da Argentina confirmou a expectativa do mercado, ao manter a taxa de juros estável em 26,25%, 
em reunião realizada ontem. Vale recordar que no início de abril, o Banco Central havia surpreendido o mercado 
ao elevar a taxa de juros em 1,5 p.p. O comunicado da decisão ressaltou que a inflação em abril permaneceu 
acima do desejado pela autoridade monetária, mas que os dados de alta frequência indicam que o processo 
de desinflação deve ser retomado em maio. O Banco Central reafirmou que está pronto para atuar novamente, 
caso necessário, e que manterá um viés anti-inflacionário para assegurar que a inflação atinja a meta, de 12% a 
17%, em 2017. Dado que esperamos uma desaceleração gradual da inflação nos próximos meses, entendemos 
que a autoridade monetária optará por manter as taxas de juros no nível atual nas próximas reuniões.
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Tendências de mercado

Indicadores do Mercado

(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

09/05/17 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) (*) 9,15 -0,06 -0,40 -4,19

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 1,85 -0,05 -0,27 -0,84

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,35 -0,05 -0,42 -3,52

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,20 -0,07 -0,31 -3,46

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.075,29 1,37 23,58 126,40

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.344,59 0,98 12,27 475,66

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 215,11 2,07 -9,78 -125,33

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,19 -0,27 1,37 -9,30

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 66.278 1,15 2,61 29,98

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 27.487 1,12 3,10 30,92

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.397 -0,10 1,76 16,43

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 265,42 0,41 3,95 17,94

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.843 -0,26 6,31 22,37

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.081 0,06 -6,27 8,77

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,40 0,01 0,02 0,65

Euro - US$/€ (**) 1,09 -0,5 2,7 -4,5

Iene - ¥/US$ (**) 113,98 0,6 2,6 5,2

Libra - US$/£ (**) 1,29 0,0 4,6 -10,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,17 -0,2 2,7 5,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,91 0,0 0,1 6,0

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 177,29 -0,8 -9,8 0,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 48,73 -1,2 -11,8 11,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.216 -0,9 -3,0 -4,0

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 965 0,9 2,5 -5,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 358 0,4 -0,3 -2,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 136 0,0 0,0 -12,1

Os mercados operam majoritariamente no campo negativo nesta quarta-feira. Apesar disso, as bolsas asiáticas 
encerraram o pregão em alta, com exceção da bolsa de Shanghai, que caiu 0,4%. As principais bolsas europeias 
operam em baixa nesta manhã, enquanto os índices futuros indicam que as bolsas norte-americanas também 
devem registrar perdas ao longo do dia. No mercado de moedas, o dólar perde valor ante as principais moedas 
dos países desenvolvidos, com exceção do iene. 

Os preços do petróleo são negociados com ligeiros ganhos. Hoje serão divulgados os dados oficiais dos estoques 
dos Estados Unidos, que devem ter recuado na última semana, segundo indicou ontem o American Petroleum 
Institute (API). As cotações das commodities agrícolas estão em queda, com exceção do açúcar, à espera da 
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 são negociados em queda.

No Brasil, o destaque da agenda do dia será a divulgação do resultado do IPCA de abril. Projetamos alta de 
0,13% em abril, mantendo a tendência de desinflação, levando a inflação em doze meses a desacelerar de 
uma elevação de 4,57% para outra de 4,07%. O mercado de juros futuros também deve reagir à conclusão da 
votação da Reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara dos Deputados.



4DEPEC

B
ol

et
im

 D
iá

rio
 M

at
in

al

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


