
1

Boletim Diário Matinal
13 de Abril de 2017

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Pe

sq
ui

sa
s 

e 
Es

tu
do

s 
Ec

on
ôm

ic
os

Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pesquisa Mensal de Serviços (fev)

09:30 EUA: Índice de preços ao produtor (mar) 0,0% (m/m)

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

11:00 EUA: Índice de confiança da Universidade de Michigan 
(abr) - preliminar 97,0 

Após corte de 1,00 p.p. da Selic, evolução da atividade econômica será determinante para a 
extensão e o ritmo das próximas reduções de juros
Em linha com as expectativas, o Copom optou por reduzir a taxa de juros em 1,00 p.p., de 12,25% 
para 11,25% a.a., em reunião realizada ontem. Conforme apontado pelo comunicado da decisão, essa 
intensificação do ritmo de flexibilização em relação a janeiro e fevereiro (quando a Selic tinha recuado 0,75 
p.p.) foi definida como “adequada”.  O comitê atualizou seu cenário e balanço de riscos, com destaque 
para a visão de que a atividade econômica se estabilizou no curto prazo e que houve consolidação da 
desinflação dos itens mais sensíveis ao ciclo econômico. Para o balanço de riscos, houve destaque 
para a aprovação e a implementação de reformas e, além disso, o comitê chamou atenção para a 
importância dessas para a determinação da taxa de juros estrutural. Por fim, o comunicado trouxe 
informações adicionais relacionadas à extensão e ao ritmo dos próximos cortes da taxa de juros. Ainda 
que o cenário para as decisões futuras siga em aberto, a evolução da atividade econômica seguirá 
determinante para a flexibilização em andamento. De todo modo, reconhecemos que há atualmente a 
disposição em antecipar esse ciclo, caso a retomada da economia frustre as expectativas, o que implica 
dizer que as próximas reduções poderão ser mais intensas. A extensão, por sua vez, também refletirá 
as estimativas da taxa de juros estrutural, que continuarão em processo de reavaliação ao longo do 
tempo. Diante disso, acreditamos que a Selic encerrará este ano em 8,50%, com pelo menos mais um 
corte da taxa de juros de 1,00 p.p. na próxima reunião.

IBGE: resultados das vendas do varejo do início deste ano foram influenciados por revisão 
metodológica das séries
Os últimos dados de vendas do varejo trouxeram importante revisão das séries históricas, diante da 
mudança metodológica da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) a partir deste ano. Assim, os resultados 
de janeiro apresentaram forte elevação na margem, ao contrário da queda mostrada em sua primeira 
divulgação. As vendas reais do comércio varejista restrito recuaram 0,2% entre janeiro e fevereiro, 
descontados os efeitos sazonais, de acordo com a PMC divulgada ontem pelo IBGE. O resultado 
foi inferior à nossa projeção e à mediana das expectativas do mercado, de altas de 0,2% e de 0,4%, 
respectivamente, segundo coleta realizada pela Bloomberg. A surpresa foi explicada, pelo menos em 
parte, pela mudança metodológica da pesquisa. O dado de janeiro deste ano, por exemplo, foi revisto de 
uma queda de 0,7% na margem para uma alta de 5,5%. Na comparação interanual, as vendas caíram 
3,2% e acumulam queda de 5,4% nos últimos doze meses. A revisão metodológica consistiu no aumento 
da amostra das empresas pesquisadas, na mudança do ano base da pesquisa de 2011 para 2014 e na 
adoção de novas ponderações para as empresas, para que passem a representar a Pesquisa Anual de 
Comércio de 2014. Em contrapartida, o volume de vendas do comércio varejista ampliado, que também 
contempla os segmentos de veículos e materiais de construção, avançou 1,4% na margem, na série 
dessazonalizada. Tal elevação refletiu principalmente a relativa estabilidade das vendas de veículos e 
motos, partes e peças, que registraram modesto crescimento de 0,1%. Já material de construção caiu 
1,3% no período. Em relação a fevereiro do ano passado, a atividade do o comércio ampliado recuou 
4,2%. Seguimos esperando crescimento de 0,3% do PIB no primeiro trimestre, diante da expansão da 
atividade agrícola no período. As estimativas da safra atual divulgadas nesta semana pelo IBGE e pela 
Conab corroboram tal cenário. 
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Setor Externo

Internacional

Abraciclo: produção e vendas de motocicletas avançaram em março, devolvendo apenas 
parcialmente os recuos do mês anterior
Após forte queda de 11,0% na margem, a produção de motocicletas totalizou 82.416 unidades em março, o 
equivalente a um avanço de 3,5% em relação fevereiro, segundo os dados reportados ontem pela Associação 
Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas (Abraciclo) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. No mesmo 
sentido, as vendas registraram variação positiva de 3,1% na mesma base de comparação, revertendo apenas 
parcialmente a queda de 14,8% observada em fevereiro. É importante, contudo, ressaltar que os dados 
mensais são bastante voláteis. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a produção subiu 2,3%, 
enquanto as vendas cresceram 3,8%. Ao longo dos próximos meses, deveremos observar alguma estabilização 
da produção e das vendas de motocicletas, em linha com os sinais de estabilidade que temos observado na 
demanda interna por veículos automotores.

BC: fluxo cambial registrou entradas líquidas de US$ 2,956 bilhões na primeira semana de abril
O fluxo cambial apresentou superávit de US$ 2,956 bilhões na semana compreendida entra os dias 3 e 7 de 
abril, conforme resultado divulgado ontem pelo Banco Central. As contas financeira e comercial caminharam no 
mesmo sentido, sendo essa última a mais relevante para o saldo positivo da semana, ao fechar com superávit de 
US$ 1,877 bilhão. Para tanto, foram contratados US$ 4,069 bilhões para exportações e US$ 2,192 bilhões para 
importações. A conta financeira, na mesma direção, registrou saldo positivo de US$ 1,079 bilhão, decorrente de 
compras de US$ 8,534 bilhões e vendas de US$ 7,455 bilhões. Com o resultado positivo da primeira semana 
de abril, o fluxo cambial acumula entrada líquida de US$ 4,925 bilhões no ano.

China: bom desempenho da balança comercial em março sugere que economia seguiu aquecida no 
primeiro trimestre
Sem sugerir desaceleração da economia chinesa, o resultado da balança comercial de março superou as 
expectativas do mercado. As exportações mostraram alta de 16,4% no mês passado em relação ao mesmo 
período de 2016, ficando acima da elevação esperada de 4,3%, após terem recuado 1,3% em fevereiro. Essa 
melhora dos embarques se deu de forma disseminada, com elevação das vendas para os EUA, a Europa e o 
Japão de 19,7%, 16,6% e 8,5%, respectivamente. Na mesma direção, as importações avançaram 20,3% na 
comparação interanual, superando as expectativas (de crescimento de 15,5%), mostrando alguma moderação 
em relação a fevereiro quanto tinham subido 38,1% (em decorrência, principalmente, da queda dos preços das 
commodities). Dessa forma, tanto a demanda externa como a interna têm indicado que as perspectivas para o 
crescimento da economia chinesa continuam bastante favoráveis.

Alemanha: em linha com sua leitura preliminar, a inflação ao consumidor alemão desacelerou em 
março, diante de menor pressão dos preços de energia e de alimentos
Em linha com sua leitura prévia e com a mediana das expectativas do mercado, o índice de preços ao consumidor 
na Alemanha subiu 1,6% na comparação interanual, de acordo com os dados divulgados hoje pela Destatis. 
A desaceleração em relação a fevereiro (quando a alta chegou a 2,2%) foi explicada pela menor pressão dos 
preços de energia, que oscilaram de uma elevação interanual de 7,2% para outra de 5,1% no período. Além 
disso, os preços de alimentos subiram 2,3%, também abaixo da alta de 4,4% no mês anterior. Na margem, o 
índice cheio avançou 0,2%. O índice harmonizado, usado para comparações com demais países da Área do 
Euro, também desacelerou, de uma alta de 2,2% para outra de 1,5%, na comparação interanual. Assim, apesar 
da aceleração da atividade econômica na Alemanha, que tem impulsionado o crescimento do PIB na Área do 
Euro, esperamos continuidade da desaceleração dos preços de energia nos próximos meses, devido ao efeito 
base, limitando as pressões inflacionárias no país.
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Tendências de mercado

Indicadores do Mercado

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

12/04/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 11,25 -1,00 -1,00 -3,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 9,44 0,00 -0,45 -4,16

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,09 -0,02 -0,09 -0,81

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,64 0,03 -0,43 -3,75

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,42 0,04 -0,14 -4,03

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.056,02 1,36 19,85 142,64

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.371,04 18,63 -16,15 632,27

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 224,13 3,12 -11,77 -149,32

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,13 -0,38 -0,52 -10,41

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 63.892 -0,73 -1,21 22,86

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.383 -0,70 -1,10 23,51

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.345 -0,38 -1,17 13,74

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 255,56 0,14 2,40 13,22

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 18.553 -1,04 -5,37 16,47

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.274 -0,46 1,90 8,27

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,24 -0,06 -0,34 0,46

Euro - US$/€ (**) 1,07 0,6 -0,1 -6,3

Iene - ¥/US$ (**) 109,03 -0,5 -5,0 0,5

Libra - US$/£ (**) 1,25 0,4 3,1 -12,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,55 -1,2 -5,4 6,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,89 0,0 -0,3 6,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 187,38 -0,6 4,7 11,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 55,86 -0,7 8,7 25,0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.275 0,3 6,2 1,3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 948 0,9 -4,9 1,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 369 0,7 3,1 1,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 137 0,4 -4,5 -12,2

Os mercados globais operam com tendência de baixa nesta quinta-feira. Na Ásia, as bolsas encerraram o pregão 
no campo negativo, com exceção de Shanghai, que subiu 0,2%.  As bolsas europeias recuam nesta manhã, 
seguidas pelos índices futuros norte-americanos, que também apontam para a queda das bolsas nos EUA.  No 
mercado de câmbio, o dólar registra pequena variação ante as principais moedas dos países desenvolvidos, 
após ter depreciado ontem, refletindo a declaração do presidente Donald Trump de que o dólar está forte demais.

Os preços do petróleo são negociados em baixa, após os dados da IEA (Agência Internacional do Petróleo) 
indicarem aumento dos estoques mundiais da commodity no primeiro trimestre, apesar de os países da Opep 
terem cumprido o acordo e cortado a produção. As cotações das commodities agrícolas e dos metais estão 
subindo, com destaque para o preço do cobre que reverte parcialmente a queda de ontem.

No Brasil, o mercado deve juros deve reagir à decisão do Copom que cortou os juros em 1 p.p. Além disso, o 
IBGE divulgará daqui a pouco (às 9h) os dados de fevereiro da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). Por fim, 
o mercado deve permanecer atento ao noticiário político, em busca de indicações sobre o encaminhamento 
da reforma da previdência, lembrando que o parecer do relator deverá ser apresentação na semana que vem.
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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).
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