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Agenda do dia

Atividade

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

Mercado revisou para baixo suas projeções de inflação deste ano e do próximo 
O mercado fez pequenos ajustes em suas projeções para este ano e 2017, com destaque para a 
redução da expectativa de inflação para o ano que vem, conforme apontado pelo Relatório Focus, 
com estimativas coletadas até o dia 8 de abril, divulgado há pouco pelo Banco Central. A mediana das 
expectativas para o IPCA recuou de 7,28% para 7,14% em 2016 e de 6,00% para para 5,95% em 2017. 
As estimativas para o PIB em 2016 passaram de uma queda de 3,73% para outra de 3,77% e, para o 
ano que vem,  continuaram apontando expansão de 0,30%. A mediana das projeções para a taxa Selic 
permaneceu em 13,75% para o final de 2016 e recuou de 12,50% para 12,25% para o próximo ano. 
Por fim, as estimativas para a taxa de câmbio permaneceram em R$/US$ 4,00 no final deste ano e em 
R$/US$ 4,10 ao final do ano que vem.
 

Dados de atividade serão os destaques da agenda doméstica desta semana
A agenda doméstica nesta semana contará com a divulgação de dados importantes de atividade, que 
deverão reforçar nossa expectativa de que o PIB tenha contraído 0,8% no primeiro trimestre. Amanhã, 
o IBGE divulgará a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) de fevereiro, para a qual esperamos queda 
de 0,7% na margem. Na quarta-feira, teremos a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) referente ao 
mesmo período, que também deverá apontar nova retração em relação ao mês anterior. Ainda serão 
divulgadas informações do emprego industrial em São Paulo do mês passado, apuradas pela Fiesp/
Ciesp, na quinta-feira, e o indicador de confiança do empresário industrial da CNI (ICEI) de abril, na 
sexta. Também teremos o IGP-10, na quinta-feira, para o qual prevemos alta de 0,38%. 

No exterior, destaque para a divulgação do PIB chinês referente ao primeiro trimestre, na quinta-feira, 
mesma data na qual serão conhecidos os dados das vendas do varejo do país em março. A agenda 
norte-americana também estará repleta de indicadores, como o índice de preços ao consumidor referente 
ao mês passado, amanhã, e a produção industrial do mesmo mês, na sexta-feira.

ABCR: fluxo de veículos em estradas pedagiadas recuou em março
O fluxo de veículos em estradas pedagiadas recuou 0,1% entre fevereiro e março, efetuados os ajustes 
sazonais, conforme divulgado na última sexta-feira pela Associação Brasileira de Concessionárias de 
Rodovias (ABCR). O resultado refletiu a retração tanto em veículos pesados quanto em leves, de 0,6% 
e 1,4%, respectivamente. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve queda de 1,0% 
no fluxo total, puxada pelo recuo de 7,3% dos veículos pesados. Em sentido oposto, veículos leves 
cresceram 1,4%. Com isso, o primeiro trimestre registrou contração de 1,7% do fluxo total. Os dados, 
assim, sugerem manutenção do fraco desempenho da produção industrial no período. 
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IBGE: nova desaceleração do IPCA em março foi influenciada pelos menores preços de serviços
O IPCA registrou avanço de 0,43% em março, de acordo com os dados divulgados na última sexta-feira pelo 
IBGE. Com isso, acumulou alta de 9,39% em doze meses, inferior aos 10,36% observados em fevereiro. Seis 
dos nove grupos que compõem o índice apresentaram menor avanço em relação ao mês anterior, com destaque 
para a deflação mais intensa de habitação, que oscilou de -0,15% para -0,64%. Além disso, o item comunicação 
também apresentou variação negativa na última divulgação, de 1,65%, ante elevação de 0,66% em fevereiro. 
Em contrapartida, o grupo alimentação e bebidas, que havia registrado desaceleração em fevereiro, passou de 
uma expansão de 1,06% para 1,24%, impulsionada pela aceleração de alimentação no domicílio, que passou 
de 1,06% em fevereiro para 1,24% em março. Esse movimento foi compensando pela descompressão em 
alimentação fora do domicílio, que atingiu 0,55%, ante 0,64% do resultado anterior. Os indicadores de inflação 
subjacente acompanharam o IPCA cheio, desacelerando na comparação com o mês anterior. O índice de difusão, 
por exemplo, recuou de 77,2% para 69,4%. Os núcleos ampliaram o movimento de redução do ritmo altista 
registrado em fevereiro, ao passar de 0,74% para 0,35%. O setor de serviços também registrou desaceleração 
importante, recuando de 1,04% para 0,21%. A menor alta refletiu a dissipação dos reajustes das mensalidades 
escolares e a queda dos preços de energia elétrica, de telefonia e passagens aéreas. De modo geral, acreditamos 
que o hiato negativo do produto começou a mostrar efeitos mais nítidos nos preços dos serviços, colaborando 
para trazer a inflação para um patamar mais baixo. Para o próximo mês, esperamos alguma aceleração do 
IPCA, como reflexo da sazonalidade dos reajustes de medicamentos. Ainda assim, projetamos descompressão 
dos preços de alimentação no domicílio e serviços. Diante disso, estimamos que o indicador encerrará 2016 
com avanço de 6,90%.

China: inflação seguiu controlada em março 
O cenário prospectivo para a inflação na China segue benigno e as atenções continuam focadas na estabilização 
da atividade econômica. O índice de inflação ao consumidor registrou alta de 2,3% em março, ficando abaixo do 
esperado (2,4%) e mantendo a mesma variação observada em fevereiro. Para tanto, os preços de alimentação 
cederam de uma elevação de 7,6% para outra de 7,3%, no período, considerando as comparações interanuais. 
Na margem, por outro lado, os preços de alimentos recuaram. Ao mesmo tempo, os preços no atacado seguiram 
em deflação. O índice de preços ao produtor mostrou queda de 4,3% em março, ante expectativa de recuo de 
4,6% e variação negativa de 4,9% verificada em fevereiro. Vale notar que a recuperação dos preços da cadeia 
de mineração explica parte dessa redução da intensidade da deflação no atacado. Assim, continuaremos atentos 
aos sinais de estabilização da atividade econômica (vindos principalmente do segmento de infraestrutura), do 
mercado cambial e da saída de recursos do país. Os estímulos fiscais e monetários seguirão importantes para 
sustentar essa interrupção da desaceleração e a inflação controlada, por sua vez, manterá o espaço aberto 
para a adoção de mais políticas de estímulo.

Tendências de mercado

A maioria das bolsas asiáticas, com destaque para as ações chinesas, encerrou o pregão de hoje em alta, após 
o resultado melhor que o esperado do índice de preços ao produtor na China. Em contrapartida, o mercado 
japonês fechou no campo negativo, com a redução dos pedidos de máquinas em fevereiro. Na Europa, as 
bolsas operam no campo positivo, impulsionadas pelos papeis dos bancos. No mesmo sentido, os índices 
futuros norte-americanos também são cotados com ganhos.

Entre as commodities, o petróleo interrompe o desempenho positivo da semana passada, diante do crescimento 
da produção iraquiana, que atingiu patamar recorde em março. As principais agrícolas e as metálicas industriais 
acompanham o movimento do petróleo, com exceção da soja. O dólar perde força neste início de semana, com 
a valorização da libra e da maioria das moedas emergentes. Já o euro deprecia ante a divisa norte-americana. 
No Brasil, o mercado continuará atento ao cenário político. Além disso, o câmbio pode reagir ao novo leilão de 
swap reverso do BC. 
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Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos
Marcelo Cirne de Toledo - 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

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).

Indicadores do Mercado

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

08/04/16 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 14,25 0,00 0,00 1,50

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 13,65 -0,95 -0,41 0,43

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 3,06 -0,18 -0,59 0,75

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/16 (%) (*) 14,14 0,00 0,00 0,91

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,80 -0,73 -0,25 0,82

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2016 (%) (*) 2.876,31 -7,23 24,72 260,47

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (%) (*) 2.697,40 255,73 140,03 113,49

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 395,79 -79,93 -12,78 139,64

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,59 -7,70 -4,44 17,69

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 50.293 23,20 2,43 -6,28

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 20.736 20,95 2,10 -6,59

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.577 7,07 3,61 -1,82

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 223,74 0,82 -1,63 -18,50

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 15.822 -7,18 -5,73 -20,05

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.985 7,33 2,88 -25,28

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,72 -0,12 -0,11 -0,19

Euro - US$/€ (**) 1,14 1,7 3,5 5,7

Iene - ¥/US$ (**) 108,06 -7,5 -4,0 -10,0

Libra - US$/£ (**) 1,41 -3,2 -0,6 -5,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,78 -2,7 -0,8 19,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,47 -1,5 -0,6 4,3

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 171,04 7,6 1,6 -45,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 41,94 21,7 5,8 -24,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.243 7,3 -1,6 3,3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 917 4,8 4,5 -5,6

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 362 -1,7 1,0 -4,5

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 157 1,3 1,9 2,6


