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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pesquisa Mensal de Comércio (fev) 0,2% (m/m)         
-7,5% (a/a)

Esperamos que o varejo ampliado registre alta de 
0,5% na margem em fevereiro.

12:30 Bacen: Fluxo cambial (semanal)

- Bacen: Anúncio da taxa básica de juros 11,25% Esperamos redução de 1 p.p. da taxa básica de 
juros, de 12,25% para 11,25%. 

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

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

Sétima estimativa da safra 2016/17 confirmou recorde da produção de grãos, favorecendo a 
queda de preços de alimentos e o crescimento do PIB neste ano
A nova revisão altista das estimativas para a safra de grãos de 2016/17 corroborou o cenário de expansão 
recorde da produção, que deverá impulsionar o crescimento de 0,3% do PIB deste ano, cujo impacto 
será observado principalmente no primeiro trimestre. De fato, a Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) divulgou ontem sua 7º Estimativa da safra 2016/17 de grãos que está em período de colheita 
no País. A área plantada somou 60,1 milhões de hectares, uma expansão de 3,0% ante a safra passada, 
ao passo que a produção total de grãos deve alcançar o recorde de 227,9 milhões de toneladas, o 
equivalente a uma alta de 22,1% em relação à safra anterior. Na comparação com o levantamento do 
mês passado, a Conab revisou a produção total de grãos em mais 5 milhões de toneladas, com destaque 
para 2,5 milhões a mais de milho e de 2,5 milhões de toneladas a mais de soja. A safra total de milho 
será recorde, estimada em 91,5 milhões de toneladas, o que representa um incremento de 37,1% 
ante a safra passada. A safra de soja também será recorde, estimada em 110,2 milhões de toneladas, 
uma ampliação de 15,5% ante a safra passada. Para a 2ª safra de milho, que começará a ser colhida 
a partir de junho, a Conab apontou revisão positiva para a área plantada com a cultura, que deverá 
crescer 2,3% a mais do que a estimativa do mês anterior e 9,0% em relação à safra passada. Assim, 
a estimativa para a produção de milho 2ª safra passou de 60,0 para 61,6 milhões de toneladas entre o 
levantamento do mês passado e o atual, com crescimento de 51,5% ante a safra anterior. A 1ª safra de 
milho também sofreu revisão positiva, passando de 29,3 para 29,9 milhões de toneladas, refletindo a 
melhora da produtividade. O incremento da produção de grãos deve continuar favorecendo a baixa de 
seus preços domésticos, aliviando custos nos segmentos de carnes e de leites e derivados, além de 
proporcionar relevante incremento da renda agrícola nas regiões produtoras de grãos. 

Relativa estabilidade da produção industrial em fevereiro foi explicada pelo desempenho 
negativo em cinco das catorze regiões pesquisadas
O resultado da produção industrial em fevereiro foi negativo em cinco das catorze regiões pesquisadas, 
resultando em relativa estabilidade da atividade industrial do País no período. As variações negativas 
na produção industrial mensal foram verificadas em Pernambuco (-7,8%), Pará (-4,1%), Espírito Santo 
(-3,9%), Amazonas (-1,1%) e Ceará (-1,0%). Em contrapartida, houve crescimento na Bahia (2,8%), 
Santa Catarina (2,8%), Rio de Janeiro (2,2%) e Rio Grande do Sul (2,2%). Na comparação interanual, 
as maiores altas foram verificadas nos estados do Amazonas (5,48%), Santa Catarina (4,05%) e Paraná 
(4,01%), refletindo os desempenhos positivos da indústria de máquinas e equipamentos nos dois primeiros 
estados e da indústria máquinas, aparelhos e materiais elétricos no último. Neste ano, 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.
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China: inflação ao produtor mostrou certo alívio em março, refletindo a queda dos preços das 
commodities
Com a queda dos preços das commodities e sem contar o efeito da base de comparação, os preços no atacado 
na China mostraram algum alívio em março. Assim, o índice de preços ao produtor registrou alta interanual 
de 7,6% no mês passado, levemente abaixo do verificado em fevereiro (7,8%) e praticamente em linha com o 
esperado (7,5%). O comportamento da inflação ao consumidor, por sua vez, seguiu benigno. O índice de preços 
ao consumidor avançou 0,9% em março na comparação com o mês mesmo do ano passado, ante expectativa 
de alta de 1,0%, após ter subido 0,8% em fevereiro. Para tanto, os preços de alimentação foram decisivos, 
passando de uma queda de 4,3% para outra de 4,4%, na passagem de fevereiro para março, refletindo a 
significativa deflação de carne suína e produtos in natura. Dessa forma, as preocupações com a inflação seguem 
baixas e a política econômica seguirá focada na estabilização da economia, com controle dos riscos financeiros 
decorrentes da forte e rápida expansão de crédito do ano passado.

USDA: oferta mundial de grãos deve ser elevada e preços tendem a permanecer nos patamares atuais
O departamento de agricultura dos EUA (USDA, em inglês) divulgou ontem seu relatório mensal de oferta e 
demanda mundial de grãos, reforçando o cenário de oferta bastante favorável e estoques em elevação. Para a 
soja, houve revisão altista da expectativa de estoques mundiais, que devem atingir recorde histórico, resultado 
do aumento da produção esperada. No caso do Brasil, o USDA já incorporou a expectativa de maior oferta 
para esse grão. Caso semelhante acontece para o milho, com revisão para cima da oferta e da demanda, com 
estoques se mantendo em patamar recorde. Por fim, no caso do trigo, o USDA também ficou mais otimista com 
a produção e, consequentemente, com o nível de estoques. Em resumo, não há pressão altista para os preços 
desses grãos no mercado mundial e o alerta para El Niño permanece, mas a probabilidade majoritária é de um 
evento de baixa intensidade.

EIA: produção de petróleo dos EUA foi novamente revisada para cima 
A Agência de Energia dos EUA divulgou ontem seu relatório mensal de oferta e demanda mundial de petróleo, 
revisando para cima a expectativa de oferta mundial. Apesar da revisão também altista para a demanda de 
petróleo no mundo, os estoques devem subir, segundo as estimativas do órgão. A produção norte-americana, 
particularmente, deve crescer mais do que esperado no mês passado, atingindo recorde histórico já no primeiro 
semestre de 2018 – contra expectativa anterior de que o recorde só seria alcançado no final daquele ano. Assim, 
para manter a oferta e a demanda mais equilibradas, a OPEP precisa continuar cumprindo o acordo de limitação 
da produção em 32,5 milhões de barris por dia. Sem o controle da oferta da OPEP, os estoques podem voltar a 
se acumular, pressionando as cotações para baixo do patamar de US$ 55/barril, que acreditamos ser o preço 
esperado até meados deste ano. Entendemos que o risco geopolítico tem mantido os preços mais pressionados 
nesse momento, mas os fundamentos continuam apontando para preços mais baixos.

Banco Central da Argentina surpreendeu e elevou a taxa de juros para 26,25%
O Banco Central da Argentina elevou a taxa de juros de referência de 24,75% para 26,25%, surpreendendo 
o mercado, que esperava a manutenção dessa taxa. Essa foi a primeira alteração das taxas de juros desde 
novembro. O comunicado da decisão ressaltou a piora das expectativas de inflação e o fato de que a variação 
dos preços tem permanecido acima do desejado nos últimos meses. A autoridade monetária destacou ainda 
que considera este novo nível das taxas de juros compatível com uma trajetória da inflação em direção à meta 
de 12,0% a 17,0% no final do ano. Com isso não esperamos novas altas nas próximas reuniões.
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Tendências de mercado

Indicadores do Mercado

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

11/04/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 12,25 0,00 0,00 -2,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 9,44 -0,01 -0,45 -4,19

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,11 -0,03 -0,07 -0,87

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,62 -0,05 -0,46 -3,79

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,38 0,00 -0,18 -4,11

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.054,66 1,15 18,49 141,70

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.352,41 -1,40 -34,78 693,76

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 221,01 -4,12 -14,89 -167,53

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,14 0,19 -0,14 -10,17

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 64.360 -0,45 -0,49 28,30

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.568 -0,39 -0,40 28,57

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.354 -0,14 -0,79 15,27

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 255,21 0,02 2,26 13,64

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 18.748 -0,27 -4,37 19,03

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.289 0,60 2,37 8,41

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,30 -0,07 -0,28 0,57

Euro - US$/€ (**) 1,06 0,1 -0,6 -7,0

Iene - ¥/US$ (**) 109,62 -1,2 -4,5 1,6

Libra - US$/£ (**) 1,25 0,6 2,7 -12,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,78 0,5 -4,2 6,4

Yuan - RMB/US$ (**) 6,89 -0,2 -0,2 6,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 188,00 0,4 5,3 16,2

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 56,23 0,4 9,5 31,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.271 1,6 5,8 1,2

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 939 -0,3 -5,7 1,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 367 -0,1 2,4 2,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 136 -0,2 -4,9 -13,2

Os mercados globais operam sem tendência única nesta quarta-feira. Na Ásia, as bolsas encerraram o pregão 
no campo negativo, com exceção de Hong Kong.  As bolsas europeias operam em alta nesta manhã. Os índices 
futuros norte-americanos, por sua vez, apontam para certa estabilidade. No mercado de câmbio, o dólar registra 
pequena variação ante as principais moedas dos países desenvolvidos, enquanto as moedas dos emergentes 
têm tendência de valorização. 

Dentre as commodities, os preços do petróleo são negociados em alta, com a expectativa de que o acordo de 
corte de produção da Opep seja estendido. Hoje, serão divulgados os dados oficiais dos estoques de petróleo 
nos Estados Unidos referentes à última semana, que devem diminuir segundo indicação do API. As commodities 
agrícolas operam em alta, após o relatório da USDA divulgado ontem apontar elevação das estimativas de 
oferta e demanda para os principais produtos agrícolas. Os metais industriais operam sem tendência única, 
com elevação do preço do zinco e queda do cobre. 

No Brasil, o destaque do dia será a divulgação d a decisão do Copom. Esperamos que o Banco Central aumente 
o ritmo do corte de juros para 1,0 p.p. Além disso, o IBGE divulga os dados de fevereiro da Pesquisa Mensal 
do Comércio (PMC), que segundo nossas estimativas deve mostra uma alta de 0,2% das vendas do varejo na 
passagem de janeiro para fevereiro. O mercado deve permanecer atento ao noticiário político, em busca de 
indicações sobre a evolução do apoio do Congresso à reforma da previdência.
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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 / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Felipe Alves Fêo Emery de Carvalho/ 
Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer


