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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pesquisa Mensal de Comércio (mar) -0,5% (m/m)                    
-4,6% (a/a)

Projetamos que o comércio ampliado tenha caído 
1,0% na margem no período.

12:30 Bacen: Fluxo cambial (semanal)

15:00 EUA: Relatório mensal de orçamento (abr) US$ 117 
bilhões 

Indicadores industriais apontam direções divergentes em abril
Os indicadores coincidentes da atividade industrial de abril divulgados ontem sugerem direções 
divergentes para a produção no período. O fluxo de veículos em estradas pedagiadas avançou 
0,2% na margem, efetuados os ajustes sazonais, conforme apontado pela Associação Brasileira de 
Concessionárias de Rodovias (ABCR). O resultado refletiu a expansão de 0,9% de veículos pesados 
e de 0,3% de leves. Na comparação interanual, o fluxo total de veículos registrou queda de 4,0%. Da 
mesma forma, a carga de energia do Sistema Integrado Nacional (SIN) totalizou 69.111 MW médio 
no mês passado, o que representa uma alta interanual de 4,9%. Na comparação com março, a carga 
de energia registrou expansão de 0,5%. Por outro lado, as vendas internas de cimento somaram 4,7 
milhões de toneladas no mês passado, segundo os dados divulgados ontem pelo Sindicado Nacional 
da Indústria de Cimento (SNIC). Esse comportamento representou uma queda de 2,1% na margem, 
efetuados os ajustes sazonais. No confronto com o mesmo período do ano passado, a retração foi mais 
forte, de 11,1%. A divergência dos dados, portanto, ainda reforça o cenário de fraco desempenho da 
indústria neste ano. Dessa forma, esperamos queda da produção em abril, também levando em conta 
outros indicadores coincidentes já divulgados para o período. 

Secovi: mercado imobiliário paulistano manteve o processo de ajuste dos estoques em março, 
trajetória que deve persistir ao longo do ano
As vendas de imóveis na cidade de São Paulo somaram 1.267 unidades em março, o equivalente a 
uma queda de 16% ante o mesmo período no ano passado, segundo os dados divulgados ontem pelo 
Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP). Já os lançamentos alcançaram 565 imóveis, conforme 
pesquisa da Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp), representando uma queda de 
26,9% na comparação interanual. Como resultado, os estoques recuaram de 26,7 mil unidades em 
fevereiro para 25,8 mil unidades em março. Nos últimos doze meses, o mercado imobiliário na cidade 
acumula retração de 30,3% dos lançamentos e de 1,4% das vendas. A perspectiva de elevação adicional 
da taxa de desemprego e as concessões de crédito mais limitadas deverão manter a demanda por 
imóveis residenciais enfraquecida ao longo dos próximos trimestres. Com isso, e devido à necessidade de 
ajuste dos estoques, os lançamentos imobiliários também deverão continuar reduzidos ao longo do ano.

IBGE: duas das quinze regiões pesquisadas registraram alta da produção industrial no 
primeiro trimestre do ano
A produção industrial registrou alta em apenas duas das quinze regiões pesquisas no primeiro trimestre 
deste ano, quando comparada ao mesmo período de 2015, conforme os dados divulgados ontem na 
Pesquisa Industrial Mensal Regional do IBGE. O Pará e o Mato Grosso registraram avanços de 10,8% 
e 6,6%, respectivamente, enquanto a produção industrial brasileira recuou 11,7% no mesmo período. 
Essas regiões estão sendo beneficiadas pela expansão da indústria extrativa e de alimentos. Comparando 
março com o mesmo mês do ano passado, a variação negativa de 11,4% resultou da queda da atividade 
no País em trezes das quinze regiões pesquisadas. As retrações mais intensas foram registradas em 
Pernambuco (-24,4%), Espírito Santo (-22,2%), Goiás (-14,3%) e São Paulo (-12,5%). No sentido oposto, 
Pará e Mato Grosso apresentaram expansão de 7,3% e 4,0%, respectivamente, na mesma métrica. 
Apesar da melhora da produção industrial em março nossa expectativa é de nova retração em abril, em 
linha com o cenário de fraco desempenho da indústria neste ano.
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Tendências de mercado

Conab: revisão das estimativas da produção de grãos, principalmente soja e milho, deverá 
impulsionar preços 
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou ontem o 8º Levantamento da safra 2015/16 de 
grãos no País, que está em fase de colheita. As estimativas de produção de todos os grãos acompanhados 
foram revisadas para baixo, refletindo a estiagem ocorrida em abril nas principais regiões produtoras do 
Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. Apenas no Sul do País houve melhora de produtividade. A produção total 
de grãos, antes estimada em 209,1 milhões de toneladas, foi revisada para 202,4 milhões, o equivalente a um 
recuo de 6,6 milhões de toneladas, ou 3,2% de queda ante o levantamento do mês passado. O documento 
alterou também as projeções de algodão, feijão e arroz para baixo, com quedas de 2,7%, 3,8% e 1,5%, nessa 
ordem. No mesmo sentido, a estimativa de produção de soja foi revisada de 99 milhões de toneladas para 96,9 
milhões de toneladas, uma retração de 2,1% ante o mês passado. Ainda assim, a safra de soja é recorde, com 
leve alta de 0,7% em relação à safra anterior. Acreditamos que novas revisões baixistas poderão ocorrer nos 
próximos meses. A segunda safra de milho foi a mais atingida pela seca, já que em abril a cultura estava em 
fase de desenvolvimento. Assim, a estimativa para a produção da segunda safra foi revisada de 57,1 para 52,9 
milhões de toneladas, um declínio de 7,4% entre os dois levantamentos. Com isso, o recorde esperado para a 
segunda safra não irá se concretizar e esta será 3,1% menor que a safra passada. A primeira safra de milho, 
que está sendo colhida, também foi revisada para baixo, passando de 27,5 para 27,0 milhões de toneladas, o 
equivalente a 1,8% de queda. A produção total de milho antes estimada em 84,6 milhões de toneladas deverá 
alcançar 79,5 milhões, um recuo de 5,6% na comparação com a safra anterior. Nesse cenário, a oferta interna 
de milho continuará muito justa e os preços não deverão cair, como era esperado anteriormente. Isso, por sua 
vez, também deverá pressionar os preços de carnes e de leite para cima nos próximos meses. Com as revisões 
baixistas, os preços das demais culturas também deverão manter a tendência de alta. 

Os mercados internacionais corrigem parte dos ganhos de ontem, em dia de fraca agenda de indicadores. Na 
Ásia, as bolsas encerraram o pregão de hoje com direções divergentes, com as ações chinesas e japonesas 
apresentando ligeira elevação, após nova apreciação do iene. Os mercados europeus operam no campo 
negativo nesta manhã, diante do avanço menor que o esperado da produção industrial no Reino Unido. No 
mesmo sentido, os índices futuros norte-americanos são cotados em queda.

Entre as commodities, o petróleo reverte o recuo do início da manhã e registra alta no momento, ainda refletindo 
a redução da produção na Nigéria e no Canadá, a despeito do aumento dos estoques norte-americanos 
na última semana, conforme apontado pelo American Petroleum Institute. No mesmo sentido, as principais 
agrícolas avançam nesta manhã, após as revisões baixistas dos estoques de grãos presentes no relatório do 
USDA divulgado ontem. As metálicas industriais também apresentam elevação em seus preços. O movimento 
positivo das commodities faz com que o dólar se enfraqueça ante as principais moedas, com exceção da libra 
e do rand. No Brasil, os mercados estarão atentos ao noticiário político, enquanto aguardam a divulgação da 
Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) referente a março. Além disso, o Banco Central anunciou o leilão de 20 
mil contratos de swap reverso, podendo influenciar a trajetória da taxa de câmbio.
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(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

10/05/16 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) (*) 13,25 -1,36 -0,40 -0,52

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,55 -0,69 -0,51 0,40

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 (%) (*) 13,64 -0,90 -0,17 0,12

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2016 2.888,38 4,84 13,01 265,02

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.926,96 485,29 230,44 253,88

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 346,85 -128,87 -48,94 111,58

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,48 -10,59 -3,13 16,89

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 53.071 30,01 5,52 -7,14

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 21.811 27,22 5,18 -7,39

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.928 9,21 2,00 -1,44

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 226,96 2,28 1,44 -16,08

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.565 -2,81 4,70 -14,52

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.833 1,85 -5,10 -32,65

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,76 -0,08 0,04 -0,39

Euro - US$/€ (**) 1,14 1,5 -0,2 1,5

Iene - ¥/US$ (**) 109,27 -6,4 1,1 -8,7

Libra - US$/£ (**) 1,44 -1,0 2,2 -6,5

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,99 -1,6 1,2 19,0

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

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 180,28 16,8 9,2 -48,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 45,52 32,1 8,5 -30,4

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.265 9,3 1,8 6,4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.076 23,0 17,4 9,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 379 2,7 4,5 5,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 155 -0,3 -1,5 4,6

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

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).


