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Agenda do dia

Atividade

Internacional

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pesquisa Mensal de Comércio (fev) -0,7% (m/m)
-6,5% (a/a)

As vendas no conceito ampliado devem recuar 
0,4% na margem.

09:30 EUA: Índice de preços de produtos importados (mar) 1,1% (m/m)

15:00 EUA: Relatório mensal de orçamento (mar) -US$ 88,5 
bilhões

- USDA: Relatório mensal da produção mundial de grãos

Balança comercial brasileira iniciou abril superavitária em US$ 1,623 bilhão 
O saldo da balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 1,623 bilhão nas duas primeiras 
semanas de abril, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Desenvolvimento 
e Comércio Exterior (MDIC). Entre os dias 1º e 8 deste mês, as exportações somaram US$ 4,662 
bilhões, superando as importações, que alcançaram US$ 3,039 bilhões. A comparação com as médias 
diárias do mesmo período do ano passado mostra crescimento de 2,5% das exportações, enquanto 
as importações recuaram em 30,9%. Essa queda foi impulsionada pela forte retração das compras de 
produtos siderúrgicos (-55,0%), combustíveis e lubrificantes (-53,8%) e de veículos automóveis e partes 
(-37,9%). Em relação aos embarques, houve aumento de 20,2% das vendas de semimanufaturados 
e de 5,1% de básicos, ao passo que os produtos manufaturados exibiram contração de 5,2%. Como 
resultado, a balança comercial já acumula saldo positivo de US$ 10,011 bilhões no ano.

ABPO: vendas de papelão ondulado cresceram em março
As vendas de papelão ondulado somaram 272.810 toneladas em março, de acordo com os dados 
divulgados ontem pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO). O resultado equivale a uma 
alta de 0,9% na margem, descontados os efeitos sazonais, sucedendo duas quedas consecutivas. Já na 
comparação interanual, houve retração de 5,1%. De qualquer forma, o desempenho positivo das vendas 
de papelão ondulado entre fevereiro e março reforça nossa expectativa de crescimento da produção 
industrial no período, devolvendo, assim, parte da forte contração de 2,5% observada no mês anterior.

IACI: índice de atividade da construção imobiliária subiu entre fevereiro e março, contudo 
manteve forte retração na comparação interanual
O Índice de Atividade da Construção Imobiliária (IACI) cresceu 1,2% de fevereiro para março, realizados 
os ajustes sazonais, conforme divulgado ontem no Monitor da Construção Civil (MCC), elaborado pela 
consultoria Tendências em parceria com a Criactive. Em sentido oposto, na comparação com o mesmo 
período do ano passado, houve retração de 8,7%. Já o Índice de Lançamentos (IACI-LI), que traz leitura 
defasada de dois meses em relação ao IACI, acumulou recuo de 30,0% em doze meses até janeiro. 
Apesar da melhora no último mês, a atual conjuntura do País deverá continuar sustentando o fraco 
desempenho do setor imobiliário ao longo do ano. 

Reino Unido: inflação ao consumidor em março alcançou o maior nível desde dezembro de 
2014
O índice de preços ao consumidor no Reino Unido em março subiu 0,5% em relação ao mesmo período 
de 2015. Essa foi a maior alta desde dezembro de 2014. O resultado foi impulsionado pelo aumento 
das tarifas aéreas e dos preços dos artigos de vestuário. Outros serviços, como restaurantes e hotéis 
também tiveram desempenho mais forte no último mês. Por outro lado, a alimentação e os transportes 
continuaram puxando a inflação para baixo. Na mesma direção, os preços no atacado recuaram 0,9% 
na comparação anual. Mesmo assim, o comportamento mais pressionado da inflação ao consumidor 
no período pode levar o Banco Central inglês a iniciar o processo de normalização das condições 
monetárias ainda neste ano.
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Tendências de mercado

Os mercados acionários asiáticos encerraram o pregão de hoje no campo positivo, com exceção das ações em 
Shanghai, que recuaram diante da expectativa de aprovação de novos IPOs no país. No mesmo sentido, as 
bolsas europeias e os índices futuros norte-americanos operam em alta nesta manhã. 

Entre as commodities, o petróleo reverte parte da queda da véspera, com a revisão baixista da produção de 
xisto nos EUA. As agrícolas seguem o petróleo, à espera da divulgação do relatório mensal do USDA. Já as 
metálicas são cotadas em baixa, com destaque para o alumínio, cujo declínio reflete a redução da projeção 
de oferta mundial para este ano. No Brasil, o mercado aguarda a divulgação da PMC de fevereiro, enquanto 
continua atento ao noticiário político. Adicionalmente, os novos leilões de swap reverso podem pressionar a 
depreciação da taxa de câmbio.

Indicadores do Mercado

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

11/04/16 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) (*) 13,63 -0,98 -0,06 0,38

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,98 -0,26 -0,70 0,38

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/16 (%) (*) 14,14 0,00 0,00 0,88

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,76 -0,77 0,03 0,74

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2016 2.876,45 -7,09 17,98 258,93

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.711,52 269,86 52,79 104,94

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 388,54 -87,18 -6,31 151,21

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,49 -10,18 -2,52 13,56

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 50.165 22,89 1,06 -7,47

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 20.665 20,53 0,75 -7,69

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.556 6,94 1,99 -2,78

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 224,57 1,20 -2,60 -19,95

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 15.751 -7,59 -7,01 -20,88

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.034 9,09 7,96 -24,80

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,73 -0,11 -0,26 -0,22

Euro - US$/€ (**) 1,14 1,8 2,3 7,6

Iene - ¥/US$ (**) 107,95 -7,6 -5,2 -10,2

Libra - US$/£ (**) 1,42 -2,4 -1,0 -2,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,65 -3,4 -0,3 15,9

Yuan - RMB/US$ (**) 6,46 -1,7 -0,6 4,1

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 171,82 8,4 -1,7 -45,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 42,83 24,3 6,0 -26,0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.257 8,6 -0,2 4,3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 928 6,1 4,5 -2,4

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 357 -3,2 -2,5 -5,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 157 1,3 0,6 3,4
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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).


