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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Levantamento Sistemático da Produção 
Agrícola 

09:00 IBGE: Pesquisa Mensal do Comércio (mar) -0,7% (m/m)           
-1,8% (a/a)

Essa queda de 0,7% na margem reflete o resultado 
das vendas excluindo os segmentos de veículos e 
material de construção.

- Conab: 8º Levantamento da safra de grãos 
2016/2017

09:30 EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal) 245 mil

IPCA de abril confirma tendência de desaceleração disseminada da inflação 
O IPCA de abril manteve a tendência dos últimos meses, com importante desaceleração da inflação 
ao consumidor, ao registrar alta inferior à verificada em março. A continuidade da descompressão do 
índice, considerando o acumulado em doze meses, corrobora nossa projeção de elevação de 3,7% do 
IPCA no final deste ano. Dessa forma, o comportamento dos preços no curto prazo também fortalece 
nossa expectativa de que o Banco Central optará pela intensificação do corte de juros em sua próxima 
reunião, caso a Reforma da Previdência continue a avançar dentro do esperado no Congresso, levando 
a taxa Selic a 8,0% ao final deste ano. O IPCA subiu 0,14% em abril, segundo os dados divulgados 
ontem pelo IBGE. Com o dado divulgado hoje, a alta acumulada em doze meses recuou de 4,57% para 
4,08%, ficando abaixo do centro da meta estabelecida para o Banco Central, de 4,50%.  A desaceleração 
ante março, quando a alta chegou a 0,25%, foi explicada pela menor pressão em três dos nove grupos 
do índice. Destacamos a desaceleração dos preços de habitação, que caíram 1,09% (ante alta de 
1,18% no mês anterior), refletindo redução temporária das tarifas de energia elétrica. Além disso, houve 
arrefecimento da elevação dos preços de grupos de educação e de despesas pessoais. Por outro 
lado, mesmo controlados e com variações baixas e inferiores à sazonalidade do período, os preços 
de alimentação e bebidas aceleraram de uma alta 0,34% para outra 0,58%. Vale dizer que os preços 
de produtos agropecuários no atacado seguem em deflação, de acordo com as últimas leituras dos 
IGPs, apontando para a continuidade do comportamento favorável desse grupo do IPCA nos próximos 
meses. Os indicadores de núcleo de inflação continuaram desacelerando no acumulado em doze meses, 
sinalizando que a desinflação também tem atingido os componentes mais sensíveis à política monetária. 
Os preços de serviços, por exemplo, acumularam alta de 6,05% nos últimos doze meses, abaixo do 
avanço de 6,10% acumulado até março. A média dos núcleos apresentou alta de 0,27% em abril, 
ligeiramente acima da elevação de 0,22% registrada no mês anterior. Para maio, esperamos aceleração 
do IPCA, para uma alta de 0,53%. Esse resultado reflete, em grande medida, a devolução do desconto 
dos preços de energia elétrica observado em abril. Com isso, a variação dos preços ficará próxima da 
sazonalidade do período. A despeito desse movimento, a desaceleração continuará espraiada entre os 
componentes do índice. Caso nossa expectativa se confirme, o acumulado em doze meses continuará 
arrefecendo, chegando a uma variação positiva de 3,8% em maio.

Fluxo de veículos e vendas de cimento apresentam desempenho fraco em abril, mas produção 
industrial deve crescer ligeiramente no mês
Os dados de dois indicadores coincidentes da produção industrial divulgados ontem mostraram fraco 
desempenho em abril, com o fluxo de veículos pesados em queda e as vendas de cimento praticamente 
estáveis entre março e abril. O fluxo pedagiado de veículos total recuou 1,5% na passagem de março 
para abril descontando os efeitos sazonais, conforme divulgado ontem pela Associação Brasileira de 
Concessionárias de Rodovias (ABCR). Tal resultado refletiu a queda do fluxo tanto de veículos leves 
como de pesados, ambos com variação negativa de 1,3% na mesma base de comparação. Em relação 
ao mesmo mês de 2016, o movimento total de veículos avançou 0,2%, refletindo o desempenho positivo 
de veículos leves, com crescimento de 3,0%, enquanto o fluxo de pesados recuou 8,3%.  As vendas de 
cimento, por sua vez, somaram 4.023 milhões de toneladas no período, o que representa uma elevação 
de 0,1% em relação a março, segundo dados divulgados ontem pelo Sindicato Nacional da Indústria do 
Cimento (SNIC) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Com isso, as vendas de cimento acumularam 
queda de 10,2% no ano. Apesar do desempenho negativo do fluxo de veículos e da produção de cimento, 
esperamos leve alta da produção industrial entre março e abril.
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Setor Externo

Internacional

Tendências de mercado

BC: fluxo cambial apresentou saldo positivo de US$ 639 milhões na primeira semana de maio, 
refletindo o superávit da conta comercial
O fluxo cambial registrou entradas líquidas de US$ 639 milhões na semana compreendida entre os dias 2 e 
5 de maio, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco Central. As contas financeira e comercial 
caminharam em sentidos opostos, sendo esta última a responsável pelo saldo positivo da semana, ao fechar 
com superávit de US$ 1,333 bilhão – em função de US$ 3,318 bilhões contratados para exportações, acima do 
US$ 1,985 bilhão destinado às importações. A conta financeira, por sua vez, registrou saídas líquidas de US$ 
694 milhões. Para tanto, as vendas somaram US$ 6,109 bilhões, superando as compras de US$ 5,415 bilhões. 
Com esse resultado, o fluxo cambial acumula saldo positivo de US$ 11,675 bilhões no ano.

USDA: primeira estimativa para safra 2017/2018 mostra redução da oferta de milho
O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla em inglês) divulgou ontem seu relatório mensal de 
oferta e demanda mundial de grãos, com as primeiras estimativas para a safra de 2017/2018. O cenário base 
ainda é de oferta favorável para os principais grãos, com estoques em patamares elevados. A exceção é o milho, 
cuja expectativa é de uma queda na produção. Os preços baixos dos últimos anos, levaram a uma redução 
da intenção de área plantada com esse grão, e assim a oferta e os estoques mundiais devem se reduzir na 
próxima safra. Para a soja, a expectativa é de que a relação entre os estoques mundiais e o consumo permaneça 
significativamente acima da média histórica. Caso semelhante acontece para o trigo, com estoques se mantendo 
em patamar recorde. Em relação aos preços, acreditamos que eles devem ficar próximos aos níveis atuais 
até meados do ano, refletindo a safra atual, que é recorde. No segundo semestre, as atenções se voltam mais 
intensamente para a próxima safra, para a qual neste momento esperamos alguma elevação de preços, puxada 
pelo milho. Em nosso cenário, consideramos alta de 5,0% em média dos preços dos grãos.

Reino Unido: Banco da Inglaterra mantém a taxa de juros em 0,25%
O Banco da Inglaterra decidiu hoje pela manutenção da taxa de juros em 0.25%, confirmando a expectativa do 
mercado. A decisão foi tomada pela maioria dos membros do comitê de política monetária, sendo que apenas 
um membro julgou apropriado elevar a taxa de juros neste momento. O comitê afirmou que se seu cenário 
econômico se concretizar, evitando uma série de possíveis riscos para a atividade, a política monetária poderá 
requerer um aperto mais intenso do que o atualmente sugerido pelas curvas de mercado. Adicionalmente, o 
programa de compra de ativos também não sofreu alterações, com compras de 435 bilhões de libras. Além disso, 
a produção industrial de março, divulgada nesta manhã, mostrou queda de 0,5% em relação ao mês anterior. 
Este resultado ficou ligeiramente abaixo da mediana das expectativas do mercado, que projetava contração de 
0,4%. Na comparação interanual a produção cresceu 1,4%, ante alta de 2,8% no mês anterior.

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta quinta-feira. As bolsas asiáticas encerraram o pregão 
em alta, com destaque para a elevação de 0,6% em Shanghai. As bolsas europeias operam sem tendência 
única, em meio à divulgação de resultados coorporativos. Os índices futuros, por sua vez, indicam que as bolsas 
norte-americanas devem registrar perdas ao longo do dia. No mercado de moedas, o dólar perde valor ante as 
principais moedas dos países desenvolvidos e emergentes. 

Os preços do petróleo são negociados em alta, com queda maior que a esperada dos estoques do produto nos 
EUA na última semana e com notícias de que haveria um consenso entre os membros da Opep para prorrogar 
o acordo de corte da produção até o final do ano. A Opep divulga hoje seu relatório mensal com dados de 
produção de petróleo referente a abril. As commodities agrícolas operam com tendência de baixa, com exceção 
dos preços do trigo e da soja. Os preços dos metais industriais são negociados em alta, revertendo parte das 
quedas registradas nos últimos dias.

No Brasil, o destaque da agenda do dia será a divulgação da Pesquisa Mensal do Comércio, que, segundo nossas 
estimativas, deve mostrar contração de 0,7% nas vendas do varejo na passagem de fevereiro para março. Além 
disso, o IBGE divulgará a revisão das estimativas para a produção agrícola. O mercado de juros futuros também 
deve reagir à conclusão da votação do Regime de Recuperação Fiscal dos Estados na Câmara dos Deputados.
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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

Indicadores do Mercado

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

10/05/17 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) (*) 9,07 -0,08 -0,38 -4,18

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 1,89 0,04 -0,25 -0,66

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,28 -0,07 -0,39 -3,46

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,12 -0,08 -0,26 -3,34

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.076,71 1,42 23,20 126,01

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.385,27 40,68 31,47 490,56

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 213,45 -1,66 -11,69 -133,40

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,17 -0,69 1,14 -8,89

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 67.350 1,62 4,18 26,91

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 27.924 1,59 4,69 28,03

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.400 0,11 1,80 15,12

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 265,74 0,12 4,14 17,09

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.900 0,29 5,86 20,13

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.053 -0,90 -6,63 7,77

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,41 0,02 0,05 0,65

Euro - US$/€ (**) 1,09 -0,1 2,6 -4,4

Iene - ¥/US$ (**) 114,28 0,3 3,0 4,6

Libra - US$/£ (**) 1,29 0,0 4,2 -10,4

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,02 -0,8 1,8 5,7

Yuan - RMB/US$ (**) 6,90 -0,1 0,0 5,9

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 179,51 2,2 -8,1 -0,8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 50,22 3,1 -10,3 10,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.219 0,2 -2,6 -3,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 962 -0,4 2,1 -10,6

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 365 2,0 -0,5 -3,5

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 136 0,1 -0,5 -12,1


