


POSIÇÃO DOS ATIVOS EM 15/05/2012
DESCRIÇÃO R$ %

Banco do Brasil 2.067.092,62 82,78%
Renda Fixa 2.065.913,26 82,73%
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR – IMA-B 667.237,45 26,72%
BB RPPS RF CONSERVADOR – IRF-M 267.237,30 10,70%
BB RPPS RF IMA-B 5+ 945.116,43 37,85%
BB RPPS RF IDKA2 186.322,08 7,46%
Conta Corrente 1.179,36 0,05%
60390-2 880,38 0,04%
60635-9 298,98 0,01%
Caixa Econômica Federal 429.975,47 17,22%
Renda Fixa 368.692,56 14,77%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 259.520,91 10,39%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 109.171,65 4,37%
Conta Corrente 61.282,91 2,45%
202-9 2.293,11 0,09%
205-3 967,97 0,04%
208-8 58.021,83 2,32%
TOTAL DISPONIBILIDADES 2.497.068,09 100,00%

Total Investimentos 2.434.605,82 97,50%
Total Conta Corrente 62.462,27 2,50%
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Os membros do Copom analisaram a evolução recente e as perspectivas para a economia brasileira e para a economia internacional, no contexto do regime de

política monetária, cujo objetivo é atingir as metas fixadas pelo governo para a inflação.
 

Evolução recente da economia
 

1. A inflação, medida pela variação mensal do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), alcançou 0,21% em março (0,45% em fevereiro e
0,56% em janeiro), determinando o sexto recuo consecutivo da inflação acumulada em doze meses, que se deslocou de 5,85% em fevereiro para 5,24% em
março (6,30% em março de 2011). Os preços livres variaram 5,49% em doze meses até março (7,04% em março de 2011), e os preços administrados,

4,58% (4,53% em março de 2011). Em relação aos preços livres, cabe destacar que os dos bens comercializáveis aumentaram 3,41% em doze meses até
março e os dos não comercializáveis, 7,37%, ante altas de 6,04% e 7,93%, respectivamente, em igual período de 2011. Especificamente sobre serviços, a

inflação nesse segmento foi de 0,52% em março, após variação de 1,25% em fevereiro. Dessa forma, a inflação de serviços acumulada em doze meses atingiu
7,75% (ante 8,53% registrados até março de 2011). Em síntese, o conjunto de informações disponíveis sugere tendência declinante da inflação acumulada em

doze meses em direção à meta de inflação, apesar de a inflação de serviços ainda seguir em níveis elevados.
 

2. As medidas de inflação subjacente calculadas pelo Banco Central têm apresentado evolução similar à da inflação plena. A média das variações mensais
passou de 0,52% em janeiro para 0,46% em fevereiro e 0,25% em março. Por sua vez, no acumulado em doze meses, a variação média das cinco medidas de

núcleo se deslocou de 6,41% em janeiro para 6,10% em fevereiro e 5,69% em março, sexto recuo consecutivo. O núcleo do IPCA por médias aparadas com
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suavização deslocou-se de 0,47% em janeiro para 0,41% em fevereiro e para 0,28% em março, enquanto o núcleo por médias aparadas sem suavização

passou de 0,36% para 0,28% e para 0,27% no mesmo período. De modo similar, o núcleo por dupla ponderação, após registrar 0,59% em janeiro, recuou
para 0,47% em fevereiro e para 0,26% em março. Ao mesmo tempo, o núcleo por exclusão, que descarta dez itens de alimentação no domicílio e

combustíveis, avançou de 0,59% em janeiro para 0,60% em fevereiro, antes de recuar para 0,21% em março; e o núcleo por exclusão de monitorados e de
alimentação no domicílio passou de 0,57% em janeiro para 0,54% em fevereiro e para 0,22% em março.

 
3. O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) avançou 0,56% em março, após variar 0,07% em fevereiro e 0,30% em janeiro. Dessa forma,

no acumulado em doze meses, março registrou o décimo quinto recuo consecutivo da inflação medida pelo IGP-DI, para 3,32%, 7,77 pontos percentuais
(p.p.) abaixo da registrada em março de 2011. O principal componente desse indicador, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), variou 1,80% em doze
meses até março, refletindo aumento de 2,53% no IPA industrial e recuo de 0,14% no IPA agrícola. Na desagregação segundo o estágio da produção,

observou-se, na mesma base de comparação, avanço de 0,02% nos preços de matérias-primas brutas, de 2,17% nos preços de bens intermediários e de
2,96% nos preços de bens finais. Já a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), segundo componente mais importante do IGP-DI, ficou

em 5,50% em doze meses até março (5,86% em março de 2011). O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), componente de menor peso no
IGP‑DI, variou 8,10%. Por sua vez, o Índice de Preços ao Produtor/Indústria de Transformação (IPP/IT), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), recuou 0,38% em fevereiro, após deflação de 0,43% em janeiro. Em doze meses, a variação desse índice deslocou-se de 1,75% em janeiro
para 0,76% em fevereiro. De forma geral, a evolução recente dos índices de preços no atacado e ao produtor sinaliza redução das pressões inflacionárias

nesses segmentos.
 

4. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) incorpora estimativa para a produção mensal dos três setores da economia, bem como para
os impostos sobre produtos, e constitui importante indicador coincidente da atividade econômica. Considerando os dados ajustados sazonalmente, o IBC-Br
recuou 0,2% em fevereiro, mesma variação observada em janeiro, ante incremento de 0,4% em dezembro. Dessa forma, o indicador registrou crescimento de
0,9% no trimestre dezembro/fevereiro, em relação ao período setembro/novembro de 2011. Já a taxa de crescimento acumulada em doze meses vem

desacelerando desde novembro de 2010 e alcançou 1,9% em fevereiro. Por sua vez, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC), da Fundação Getulio
Vargas (FGV), registrou a segunda alta consecutiva em março. Da mesma forma, o Índice de Confiança do Setor de Serviços (ICS) apresentou a segunda
elevação sucessiva em março, após seis resultados negativos.
 

5. Os Indicadores de Condições de Crédito, construídos pelo Banco Central com base em consulta trimestral realizada com instituições representativas de cada
segmento do mercado de crédito evidenciam, em geral, condições mais flexíveis no segundo trimestre de 2012 em comparação ao primeiro. Especificamente
sobre crédito às grandes empresas, a análise sugere cenário ainda restritivo (no que se refere à aprovação de crédito), mas em intensidade menor. Para micro,
pequenas e médias empresas, os indicadores indicam aumento na aprovação de crédito no segundo trimestre em relação ao anterior, com demanda
moderadamente mais forte e oferta ainda moderadamente restritiva, mas em intensidade menor. Em relação ao crédito voltado ao consumo, a expectativa para

o segundo trimestre indica redução no percentual de aprovação de crédito, ante o verificado no trimestre anterior. Para o crédito habitacional, apesar de oferta
em níveis similares aos observados de janeiro a março de 2012, a expectativa de expansão da demanda tende a confirmar cenário com elevação do percentual
de aprovação.
 

6. A atividade fabril avançou 1,3% em fevereiro, de acordo com a série da produção industrial geral dessazonalizada pelo IBGE, após registrar recuo de 1,5%
em janeiro e avanço de 0,5% em dezembro. Houve crescimento da produção em dezoito dos 27 ramos de atividade em fevereiro, com destaque para a
recuperação no setor de veículos automotores (13,1%), após forte recuo em janeiro. Sob o critério da média móvel trimestral, houve avanço de 0,1% na
produção industrial de dezembro a fevereiro, a primeira leitura positiva nessa base de comparação desde julho de 2011. Na comparação com o mesmo mês do

ano anterior, a produção recuou 3,9% em fevereiro e, no acumulado em doze meses, 1,0%. Por outro lado, em relação a dezembro de 2008, mês que
registrou a menor medição da produção industrial durante a crise de 2008/2009, o crescimento acumulado até fevereiro atinge 22,1%. Já em termos de
faturamento da indústria de transformação, segundo dados dessazonalizados da Confederação Nacional da Indústria (CNI), houve crescimento real de 1,5%
em fevereiro em relação ao mês anterior, com o número de horas trabalhadas avançando 2,2% na mesma base de comparação.
 

7. Entre as categorias de uso da indústria, segundo dados dessazonalizados pelo IBGE, houve recuo de 4,3% na produção de bens de consumo duráveis em
fevereiro e expansão de 1,1% na de não duráveis e semiduráveis. A produção de bens intermediários cresceu 2,3%, e a produção de bens de capital, 5,7%,
após diminuir 16,1% em janeiro. No acumulado em doze meses até fevereiro, a produção de bens de consumo duráveis recuou 6,1%; a de bens não duráveis e
semiduráveis, 0,5%; a de bens intermediários, 0,3%; e a de bens de capital, 1,0%. 

 
8. A taxa de desemprego nas seis regiões metropolitanas cobertas pela Pesquisa Mensal de Emprego (PME), sem ajuste sazonal, foi a 5,7% em fevereiro, após
5,5% em janeiro e 4,7% em dezembro. A taxa de fevereiro foi 0,7 p.p. inferior à do mesmo mês do ano anterior. Já os dados dessazonalizados pelo Banco
Central apontam taxa de desocupação se deslocando de 5,6% em janeiro para 5,5% em fevereiro, o mínimo da série iniciada em março de 2002. Em doze
meses, houve expansão de 1,9% na população ocupada e de 1,3% da população economicamente ativa. Na população ocupada, a proporção de empregados

do setor privado com carteira de trabalho assinada – que vem crescendo de forma consistente nos últimos anos – atingiu 49,7% em fevereiro, mas dados
divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) indicam moderação desse processo. De fato, em março, houve criação de 111,7 mil postos de
trabalho formais (ante 150,6 mil em fevereiro) e expansão do número de empregos formais em seis dos oito setores de atividade econômica, com as principais
contribuições vindo dos setores de serviços e de construção civil. De acordo com a PME, o rendimento médio real habitual cresceu 1,2% em fevereiro e 4,4%

em doze meses. Como consequência, a massa salarial real, considerando o rendimento médio da população ocupada nas seis regiões metropolitanas, cresceu
6,4% em relação a fevereiro de 2011. Em suma, o conjunto de dados disponíveis indica que, embora o mercado de trabalho continue robusto, há sinais de
moderação na margem.
 

9. De acordo com dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada pelo IBGE, o volume de vendas do comércio ampliado cresceu 2,5% em
fevereiro, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, após registrar alta de 8,3% em janeiro e de 4,3% em dezembro, na mesma base de comparação.
Já na comparação mês a mês, a série com ajuste sazonal indica que o volume de vendas do comércio ampliado recuou 1,1% em fevereiro, após crescer 1,8%
em janeiro e 1,6% em dezembro. Assim, a taxa de crescimento acumulada em doze meses ficou em 5,5% em fevereiro. Os dez segmentos pesquisados
mostraram expansão no volume de vendas no acumulado em doze meses, com destaque para equipamentos e materiais para escritório, informática e

comunicação (22,1%) e móveis e eletrodomésticos (15,5%). Desde outubro, a FGV, em parceria com o Banco Central, vem divulgando o Índice de Confiança
do Comércio (ICOM). Esse indicador fornece informação adicional importante, à medida que retrata o estado atual e sinaliza a evolução da atividade comercial
de forma mais tempestiva. Em março o índice evoluiu positivamente, após cinco leituras negativas, impulsionado pela melhora nas expectativas em relação ao
futuro. Nos próximos meses, a trajetória do comércio continuará a ser influenciada pelas transferências governamentais, pelo ritmo de crescimento da massa

salarial real, pela melhora no nível de confiança dos consumidores e pela expansão moderada do crédito.



 
10. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) na indústria de transformação, calculado pela FGV, sem ajuste sazonal, passou de 82,9% em

fevereiro para 83,0% em março, 0,5 p.p. abaixo do observado em março de 2011. Na série com ajuste sazonal calculada pela FGV, o Nuci ficou em 83,8%
em março – 2,9 p.p. abaixo do máximo registrado em junho de 2008. A utilização da capacidade apresenta-se mais intensa no setor de materiais de construção
(86,0%), embora tenha havido recuo de 4,5 p.p. nesse setor desde novembro de 2011. Já no setor de bens intermediários, o Nuci ficou em 84,4%, ante
82,7% registrados no setor de bens de capital e 82,4% no setor de bens de consumo. Segundo dados da CNI, dessazonalizados pelo Banco Central, o Nuci

ficou estável em 82,3% em fevereiro. Note-se, ainda, que a diferença entre a proporção de empresas que reportavam excesso de estoques e aquelas que
reportavam estoques insuficientes apresentou a terceira queda consecutiva em março.
 
11. O saldo da balança comercial acumulado em doze meses aumentou para US$29,1 bilhões em março, de US$28,6 bilhões em fevereiro. Esse resultado
adveio de exportações de US$259,9 bilhões e de importações de US$230,8 bilhões, associadas a variações de 21,5% e de 20,5%, respectivamente, no

acumulado em doze meses até março. O deficit em transações correntes acumulado em doze meses passou de US$54,1 bilhões em janeiro para US$52,4
bilhões em fevereiro, equivalente a 2,09% do PIB. Por sua vez, os investimentos estrangeiros diretos totalizaram US$65,0 bilhões em doze meses até fevereiro,
equivalente a 2,60% do PIB.
 

12. A economia mundial continua a enfrentar período de incerteza acima da usual, apesar de certa estabilidade no nível de aversão ao risco, e com perspectivas
de baixo crescimento. Desde a última reunião do Copom, consolidou-se percepção mais positiva em relação à atividade nos Estados Unidos (EUA) e no
Japão, mas persistem riscos como os associados ao preço do petróleo e ao cenário de contenção fiscal. O provimento ilimitado de liquidez pelo Banco Central
Europeu (BCE) reduziu a probabilidade de ocorrência de eventos extremos, mas persistem riscos elevados para a estabilidade financeira global, entre outros,

devido à exposição de bancos internacionais às dívidas soberanas de países com desequilíbrios fiscais. Taxas de desemprego elevadas por longo período,
aliadas a necessidades de ajustes fiscais, ao limitado espaço para ações de política anticíclicas e à incerteza política, têm contribuído para projeções de baixo
crescimento em economias maduras, embora com heterogeneidade entre países. De fato, tanto o indicador antecedente composto divulgado pela Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), referente a fevereiro, como os indicadores desagregados do Purchasing Managers Index (PMI)
referentes a março apontam atividade frágil na Zona do Euro. Ao mesmo tempo, a atividade na China desacelerou no primeiro trimestre, e registrou a menor

taxa de crescimento desde o primeiro trimestre de 2009. No que se refere à política monetária, as economias avançadas persistem com posturas fortemente
acomodatícias e, em alguns casos, com iniciativas não convencionais de política. Mesmo assim, os núcleos de inflação continuaram em níveis moderados tanto
nos EUA como na Zona do Euro e no Japão, haja vista as perspectivas relativamente moderadas para o nível de atividade. Nas economias emergentes, de
modo geral, o viés da política monetária se apresenta expansionista.

 
13. O preço do barril de petróleo do tipo Brent manteve-se acima de US$115, refletindo, em parte, instabilidade política em importantes países produtores e
defasagens no processo de retomada de produção. Cabe ressaltar que a complexidade geopolítica que envolve o setor do petróleo tende a acentuar o
comportamento volátil dos preços, que é reflexo, também, da baixa previsibilidade de alguns componentes da demanda global e do fato de o crescimento da
oferta depender de projetos de investimentos de longa maturação e de elevado risco. Em relação às demais commodities, destaca-se o movimento de redução

dos preços internacionais das agrícolas e das metálicas desde a última reunião do Copom, de 4,6% e de 2,8%, respectivamente, quando medidos pelo
Commodity Research Bureau (CRB). Em relação aos picos de abril de 2011, as duas categorias recuaram 17,5% e de 20,0%, respectivamente. O Índice de
Preços de Alimentos, calculado pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), que compreende 55 itens, acumula recuo de
6,5% até março, desde o pico observado em fevereiro de 2011. No passado recente, a alta volatilidade dos preços das commodities foi influenciada pela

ampla liquidez global, em contexto no qual os mercados financeiros se ajustam às novas expectativas de crescimento e à volatilidade nos mercados de câmbio.
Prospectivamente, é plausível afirmar que o recente anúncio por autoridades chinesas de redução nas metas para crescimento tende a gerar algum impacto
sobre preços de commodities.
 

Avaliação prospectiva das tendências da inflação
 
14. Os choques identificados, e seus impactos, foram reavaliados de acordo com o novo conjunto de informações disponível. O cenário considerado nas
simulações contempla as seguintes hipóteses:
a) as projeções para o reajuste nos preços da gasolina e do gás de bujão, para o acumulado de 2012, foram mantidas em 0%, valor considerado na reunião do
Copom de março;
b) a projeção de reajuste das tarifas de telefonia fixa, para o acumulado em 2012, foi mantida em 1,5%, valor considerado na reunião de março, enquanto, no

caso da eletricidade, reduziu-se para 1,3%, ante 2,3% considerados na reunião de março;
c) a projeção de reajuste, construída item a item, para o conjunto de preços administrados por contrato e monitorados para o acumulado de 2012, foi mantida
em 4,0%, valor considerado na reunião de março;
d) a projeção de reajuste para o conjunto de preços administrados por contrato e monitorados para o acumulado de 2013 foi mantida em 4,5%, valor
considerado na reunião do Copom de março. Essa projeção baseia-se em modelos de determinação endógena de preços administrados, que consideram, entre
outras variáveis, componentes sazonais, variações cambiais, inflação de preços livres e inflação medida pelo Índice Geral de Preços (IGP); e
e) a trajetória estimada para a taxa do swap pré-DI de 360 dias indica spread sobre a taxa Selic, no cenário de referência, de 23 pontos base (p.b.) e 11 p.b.
para o quarto trimestre de 2012 e 2013, respectivamente.
 

15. Em relação à política fiscal, considera-se o cumprimento da meta de superávit primário de R$139,8 bilhões (cerca de 3,10% do PIB), sem ajustes, em
2012 (conforme parâmetros constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) – 2012). Além disso, admite-se, como hipótese de trabalho, a geração de
superávit primário de R$155,9 bilhões (cerca de 3,10% do PIB), sem ajustes, em 2013 (conforme parâmetros constantes do Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias (PLDO) – 2013). Para 2014, admite-se como hipótese de trabalho a geração de superávit primário de 3,10% do PIB, sem ajustes.
 
16. No conjunto das projeções, estão incorporadas as estimativas de redução da taxa de juros neutra identificada nos últimos anos.
 
17. Admite-se, ainda, a hipótese de que a atual deterioração do cenário internacional cause um impacto sobre a economia brasileira equivalente a um quarto do
observado durante a crise internacional de 2008/2009. Note-se que parte desse impacto estimado se manifesta em indicadores recentes de atividade

econômica.
 
18. Desde a última reunião do Copom, a mediana das projeções coletadas pelo Departamento de Relacionamento com Investidores e Estudos Especiais
(Gerin) para a variação do IPCA em 2012 reduziu-se de 5,24% para 5,08%. Para 2013, a mediana das projeções de inflação aumentou de 5,20% para
5,50%. Nos casos específicos de bancos, gestoras de recursos e demais instituições (empresas do setor real, distribuidoras, corretoras, consultorias e outras),



a mediana das projeções para 2012 deslocou-se de 5,21%, 5,24% e 5,27% para 5,08%, 5,06% e 5,08%, respectivamente. Para 2013, a mediana das
projeções deslocou-se de 5,20%, 5,40% e 5,00% para 5,50%, 5,73% e 5,30%, na mesma ordem.

 
19. O cenário de referência leva em conta as hipóteses de manutenção da taxa de câmbio em R$1,85/US$ e da taxa Selic em 9,75% ao ano (a.a.) em todo o
horizonte relevante. Nesse cenário, a projeção para a inflação de 2012 se elevou em relação ao valor considerado na reunião do Copom de março e se
encontra em torno do valor central de 4,5% para a meta fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). No cenário de mercado, que leva em conta as
trajetórias de câmbio e de juros coletadas pelo Gerin com analistas de mercado, no período imediatamente anterior à reunião do Copom, a projeção de
inflação para 2012 também se elevou e se encontra em torno do valor central da meta para a inflação. Para 2013, a projeção de inflação aumentou no cenário
de referência e se manteve estável no de mercado, nos dois casos posicionando-se acima do valor central da meta. 
 

Implementação da política monetária
 
20. O Copom avalia que a política monetária deve contribuir para a consolidação de um ambiente macroeconômico favorável em horizontes mais longos.
Nesse sentido, reitera que, no regime de metas para a inflação, orienta suas decisões de acordo com os valores projetados para a inflação pelo Banco Central
e com base na análise de cenários alternativos para a evolução das principais variáveis que determinam a dinâmica dos preços. O Comitê entende, também, que
riscos baixos para a inflação subjacente no curto prazo tendem a reduzir incertezas em relação ao comportamento futuro da inflação plena, facilitam a avaliação
de cenários por parte da autoridade monetária, assim como auxiliam no processo de coordenação de expectativas dos agentes econômicos, em particular, dos
formadores de preços. Note-se, adicionalmente, que riscos baixos para a inflação subjacente no curto prazo tendem a potencializar os efeitos das ações de
política monetária, fazendo com que elas possam afetar de forma mais duradoura a dinâmica da inflação plena no futuro. Embora reconheça que outras ações

de política macroeconômica podem influenciar a trajetória dos preços, o Copom reafirma sua visão de que cabe especificamente à política monetária manter-se
especialmente vigilante para garantir que pressões detectadas em horizontes mais curtos não se propaguem para horizontes mais longos.
 
21. A evidência internacional, no que é ratificada pela experiência brasileira, indica que taxas de inflação elevadas levam ao aumento dos prêmios de risco, tanto
para o financiamento privado quanto para o público, e ao encurtamento dos horizontes de planejamento, tanto das famílias quanto das empresas.
Consequentemente, taxas de inflação elevadas reduzem os investimentos e o potencial de crescimento da economia, além de terem efeitos regressivos sobre a
distribuição de renda. Dito de outra forma, taxas de inflação elevadas não trazem qualquer resultado duradouro em termos de crescimento da economia e do
emprego, mas, em contrapartida, trazem prejuízos permanentes para essas variáveis no médio e no longo prazos. Assim, a estratégia adotada pelo Copom visa
assegurar a convergência da inflação para a trajetória de metas, o que exige a pronta correção de eventuais desvios em relação a essa trajetória. Tal estratégia

leva em conta as defasagens do mecanismo de transmissão e é a mais indicada para lidar com a incerteza inerente ao processo de formulação e de
implementação da política monetária.
 
22. O Copom considera que, desde sua última reunião, os riscos para a estabilidade financeira global se mantiveram elevados, em particular, os derivados do
processo de desalavancagem em curso nos principais blocos econômicos. O Comitê entende que, de modo geral, pouco se alteraram as restrições às quais
estavam expostas diversas economias maduras. Nota ainda que, nessas economias, parece limitado o espaço para utilização de política monetária e prevalece
um cenário de restrição fiscal, neste e nos próximos anos. Além disso, em importantes economias emergentes, apesar da resiliência da demanda doméstica, o
ritmo de atividade tem moderado, em parte, consequência de ações de política e do enfraquecimento da demanda externa, via canal do comércio exterior. Em
casos específicos, antecipam-se mudanças no padrão de crescimento, um desenvolvimento que tende a ser permanente. Dessa forma, até agora, o Comitê

avalia que o cenário internacional tem manifestado viés desinflacionário.
 
23. Para o Copom, acumulam-se evidências que apoiam a visão de que a transmissão dos desenvolvimentos externos para a economia brasileira se materializa
por intermédio de diversos canais, entre outros, moderação da corrente de comércio, moderação do fluxo de investimentos e condições de crédito mais
restritivas. O Comitê entende que os efeitos da complexidade que cerca o ambiente internacional se somaram aos da moderação da atividade doméstica. Dito
de outra forma, o processo de moderação em que se encontrava a economia brasileira já no primeiro semestre do ano passado foi potencializado pela
fragilidade da economia global.
 
24. O Copom pondera, entretanto, que, embora a expansão da demanda doméstica também tenha moderado, são favoráveis as perspectivas para a atividade

econômica neste e nos próximos semestres, com alguma assimetria entre os diversos setores. Essa avaliação encontra suporte em sinais que apontam expansão
moderada da oferta de crédito tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas; e no fato de a confiança de consumidores e empresários se encontrar
em níveis elevados. O Comitê entende, adicionalmente, que a atividade doméstica continuará a ser favorecida pelas transferências públicas, bem como pelo
vigor do mercado de trabalho, que se reflete em taxas de desemprego historicamente baixas e em crescimento dos salários, apesar de certa acomodação na
margem.
 
25. O Copom reafirma sua visão de que a inflação acumulada em doze meses, que começou a recuar no último trimestre de ano passado, tende a seguir em
declínio e, assim, a se deslocar na direção da trajetória de metas. O Comitê avalia que a inversão na tendência da inflação contribuirá para melhorar as
expectativas dos agentes econômicos, em especial dos formadores de preços, sobre a dinâmica da inflação nos próximos trimestres. Adicionalmente, o Comitê

entende que essa melhora no sentimento tende a ser potencializada pelo processo, ora em curso, de moderação na dinâmica dos preços ao produtor e no
mercado atacadista.
 
26. O Copom observa que o cenário central para a inflação leva em conta a materialização das trajetórias com as quais trabalha para as variáveis fiscais.
Importa destacar que a geração de superávits primários compatíveis com as hipóteses de trabalho contempladas nas projeções de inflação, além de contribuir
para arrefecer o descompasso entre as taxas de crescimento da demanda e da oferta, solidificará a tendência de redução da razão dívida pública sobre
produto.
 

27. O Copom destaca que o cenário central também contempla expansão moderada do crédito. Ainda sobre esse mercado, o Comitê considera oportunas
iniciativas no sentido de moderar concessões de subsídios por intermédio de operações de crédito.
 
28. O Copom avalia como decrescentes os riscos derivados da persistência do descompasso, em segmentos específicos, entre as taxas de crescimento da
oferta e da demanda. Destaca, entretanto, a estreita margem de ociosidade no mercado de trabalho, apesar dos sinais de moderação nesse mercado, e
pondera que, em tais circunstâncias, um risco importante reside na possibilidade de concessão de aumentos de salários incompatíveis com o crescimento da
produtividade e suas repercussões negativas sobre a dinâmica da inflação. Por outro lado, observa que o nível de utilização da capacidade instalada tem se
estabilizado e se encontra abaixo da tendência de longo prazo, ou seja, está contribuindo para a abertura do hiato do produto e para conter pressões de



preços.
 
29. O Copom avalia que a desaceleração da economia brasileira no segundo semestre do ano passado foi maior do que se antecipava, que eventos recentes
indicam postergação de uma solução definitiva para a crise financeira europeia, e que continuam elevados os riscos associados ao processo de desalavancagem
– de bancos, de famílias e de governos – ora em curso nos principais blocos econômicos. Esses e outros elementos, portanto, compõem um ambiente
econômico em que prevalece nível de incerteza muito acima do usual. Para o Comitê, o cenário prospectivo para a inflação, desde sua última reunião, manteve
sinais favoráveis. O Comitê ressalta também que, no cenário central com que trabalha, a taxa de inflação posiciona-se em torno da meta em 2012.  
 

30. Em suma, o Copom considera que, neste momento, permanecem limitados os riscos para a trajetória da inflação. O Comitê nota ainda que, até agora, dada
a fragilidade da economia global, a contribuição do setor externo tem sido desinflacionária.
 
31. Diante disso, dando seguimento ao processo de ajuste das condições monetárias, o Copom decidiu, por unanimidade, reduzir a taxa Selic para 9,00% a.a.,
sem viés.
 
32. O Copom avalia que a demanda doméstica tende a se apresentar robusta, especialmente o consumo das famílias, em grande parte devido aos efeitos de
fatores de estímulo, como o crescimento da renda e a expansão moderada do crédito. Esse ambiente tende a prevalecer neste e nos próximos semestres,
quando a demanda doméstica será impactada pelos efeitos das ações de política recentemente implementadas, que, de resto, são defasados e cumulativos. Por

outro lado, o Comitê pondera que iniciativas recentes reforçam um cenário de contenção das despesas do setor público. Também se apresenta como
importante fator de contenção da demanda agregada o ainda frágil cenário internacional. Esses elementos e os desenvolvimentos no âmbito parafiscal são parte
importante do contexto no qual decisões futuras de política monetária serão tomadas, com vistas a assegurar a convergência tempestiva da inflação para a
trajetória de metas.
 
33. O Copom entende que ocorreram mudanças estruturais significativas na economia brasileira, as quais determinaram recuo nas taxas de juros em geral, e,
em particular, na taxa neutra. Apoiam essa visão, entre outros fatores, a redução dos prêmios de risco, consequência direta do cumprimento da meta de
inflação pelo oitavo ano consecutivo, da estabilidade macroeconômica e de avanços institucionais. Além disso, o processo de redução dos juros foi favorecido
por mudanças na estrutura dos mercados financeiros e de capitais, pelo aprofundamento do mercado de crédito bem como pela geração de superávits

primários consistentes com a manutenção de tendência decrescente para a relação entre dívida pública e PIB. Para o Comitê, todas essas transformações
caracterizam-se por um elevado grau de perenidade – embora, em virtude dos próprios ciclos econômicos, reversões pontuais e temporárias possam ocorrer –
e contribuem para que a economia brasileira hoje apresente sólidos indicadores de solvência e de liquidez.
 
34. O Copom também pondera que têm contribuído para a redução das taxas de juros domésticas, inclusive da taxa neutra, o aumento na oferta de poupança
externa e a redução no seu custo de captação, as quais, na avaliação do Comitê, em grande parte, são desenvolvimentos de caráter permanente.
 
35. Diante do exposto, mesmo considerando que a recuperação da atividade vem ocorrendo mais lentamente do que se antecipava, o Copom entende que,
dados os efeitos cumulativos e defasados das ações de política implementadas até o momento, qualquer movimento de flexibilização monetária adicional deve

ser conduzido com parcimônia.
 
36. Ao final da reunião, foi registrado que o Comitê voltará a se reunir em 29 de maio de 2012, para as apresentações técnicas, e no dia seguinte, para
deliberar sobre a política monetária, conforme estabelecido pelo Comunicado nº 21.213, de 29 de junho de 2011.
 
 
SUMÁRIO DOS DADOS ANALISADOS PELO COPOM
 

Inflação
 
37. O IPCA registrou elevação de 0,21% em março, ante 0,45% em fevereiro, acumulando alta de 1,22% no ano e de 5,24% em doze meses, ante 5,85% em
fevereiro, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE. O resultado do mês refletiu desaceleração dos preços livres e monitorados. Em relação aos preços
livres, que variaram 0,22% em março ante 0,51% em fevereiro, o movimento repercutiu desaceleração significativa dos preços de bens não comercializáveis,
de 1,17% para 0,49%, influenciados principalmente pela desaceleração na taxa referente a serviços, que passou de 1,25% para 0,52%, enquanto os preços de
produtos comercializáveis variaram -0,08% ante -0,21% no mês anterior. Os preços monitorados apresentaram alta de 0,18% em março, ante 0,26% em
fevereiro. A variação mensal do IPCA decorreu, principalmente, do aumento dos preços dos grupos habitação, alimentação e bebidas, e despesas pessoais,
com contribuições respectivas de 0,07 p.p., 0,06 p.p. e 0,05 p.p., enquanto o grupo educação foi o principal responsável pela desaceleração do índice em

março, com contribuição de 0,02 p.p., ante 0,26 p.p. em fevereiro. O índice de difusão situou-se em 57,26% em março, ante 59,11% em fevereiro.
 
38. Considerados períodos de doze meses até março, os preços livres e monitorados desaceleraram em relação a fevereiro, passando de 5,98% para 5,49%,
e de 5,48% para 4,58%, respectivamente. A evolução dos preços livres decorreu de desaceleração nos preços dos produtos comercializáveis, de 3,77% para
3,41%, e dos produtos não comercializáveis, de 7,97% para 7,37%. Os preços do segmento de serviços aumentaram 7,75% no acumulado de doze meses até
março, ante 8,10% e 9,20%, em períodos correspondentes até fevereiro e janeiro.
 
39. O IGP-10 variou 0,70% em abril, após alta de 0,27% em março, de acordo com a FGV, com aceleração nos preços ao produtor amplo (IPA), nos
preços ao consumidor (IPC) e no INCC. O indicador acumula elevação de 1,09% no ano, ante 2,95% no mesmo período de 2011, e de 3,43% em doze

meses, comparativamente a 3,29% nos doze meses encerrados em março. 
 
40. O IPA-10 variou 0,76% no mês, ante 0,24% em março, acumulando alta de 0,54% no ano e de 2,17% em doze meses. Os preços dos produtos
agropecuários variaram 1,23% em abril, ante 0,56% no mês anterior, acumulando elevação de 2,54% no ano e de 0,64% em doze meses. Os preços dos
produtos industriais variaram 0,59% no mês, ante 0,12% em março, acumulando queda de 0,18% no ano e aumento de 2,74% em doze meses. O
desempenho mensal dos preços dos produtos agropecuários evidenciou, em especial, o impacto da variação do preço da soja, de 12,43%, com contribuição
de 0,50 p.p. para o IPA-10. Entre os preços dos produtos industriais, a principal influência foi exercida por óleos e gorduras vegetais, com aumento de 6,97%,
e contribuição para o índice mensal de 0,17 p.p.
 

41. O IPC-10 registrou elevação de 0,53% em abril, ante 0,40% em março, acumulando aumento de 2,29% no ano, comparativamente a 3,21% em igual



período de 2011, e de 5,21% em doze meses. A aceleração em abril foi favorecida pela variação no grupo alimentação, de 0,25% para 0,51%. O INCC
variou 0,71% no mês, ante 0,19% no mês anterior, resultado de aceleração nos custos de mão de obra, de 0,06% para 0,98%, e nos preços de materiais,
equipamentos e serviços, de 0,32% para 0,42%. O INCC acumulou altas de 2,00% no ano e de 7,96% em doze meses.
 
42. Todas as cinco medidas de núcleo do IPCA calculadas pelo Banco Central apresentaram desaceleração no mês e no período de doze meses finalizado em
março. O núcleo por exclusão, que exclui dez itens de alimentação no domicílio e combustíveis, variou 0,21% no mês, ante 0,60% em fevereiro, acumulando

alta de 5,61% no período de doze meses encerrado em março, ante 6,12% no mês anterior. O núcleo por exclusão de monitorados e alimentação no domicílio
aumentou 0,22% ante 0,54% em fevereiro, com elevação de 5,64% em doze meses, ante 6,14% em fevereiro. O núcleo de médias aparadas com suavização
variou 0,28% em março, ante 0,41% em fevereiro, acumulando, em doze meses, 6,38% e 6,60%, respectivamente. O núcleo de médias aparadas sem
suavização cresceu 0,27% contra 0,28% em fevereiro, acumulando, em doze meses, 4,80% e 5,15%, na ordem. O núcleo de dupla ponderação aumentou
0,26% em março, após alta de 0,47% em fevereiro, registrando variação acumulada em doze meses de 6,02%, ante 6,48% no mês anterior.
 
43. O IPP/IT recuou 0,38% em fevereiro, após retração de 0,43% em janeiro e elevação de 0,60% em fevereiro de 2011. O IPP/IT acumulou queda de
0,81% no ano em comparação com 1,01% no mesmo período do ano passado e alta de 0,76% em doze meses encerrados em fevereiro contra 1,75% no mês
anterior. O resultado mensal do IPP/IT foi influenciado, principalmente, pelas quedas dos preços associados às indústrias de produtos alimentícios e outros

produtos químicos, com contribuições respectivas de -0,24 p.p. e -0,11 p.p. para o índice. A variação do índice no período de doze meses encerrado em
fevereiro refletiu, especialmente, elevações associadas às contribuições das indústrias de veículos automotivos, 0,27 p.p., alimentos, 0,26 p.p., e calçados e
artigos de couro, 0,25 p.p., contrabalançadas pelo desempenho da indústria de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, com contribuição
de -0,26 p.p. 
 
44. O Índice Commodities – Brasil (IC-Br) avançou 2,67% em março, refletindo as variações de 1,94%, 2,60% e 6,45% dos subíndices agropecuária, metal
e energia, respectivamente. No último trimestre, a variação acumulada do IC-Br alcançou 0,20%. Em doze meses, no entanto, o índice permanece
apresentando sensível redução, variando -9,34% até março. 
 
Atividade econômica
 
45. O IBC-Br registrou queda de 0,23% em fevereiro, ante janeiro, considerados dados dessazonalizados. No trimestre encerrado nesse mês, o índice
apresenta elevação de 0,87% em relação ao terminado em novembro, quando havia registrado retração de 0,37% no mesmo tipo de comparação. Pela série

com dados observados, o IBC-Br registrou expansão de 0,86% no mês em relação a fevereiro de 2011, ante alta de 1,44% registrada em janeiro na mesma
base de comparação. O IBC-Br acumula crescimento de 1,15% no ano e de 1,91% nos últimos doze meses finalizados em fevereiro.
 
46. As vendas do comércio ampliado, que inclui veículos e materiais de construção, registraram retração de 1,1% em fevereiro em relação ao mês anterior, de
acordo com dados dessazonalizados da PMC do IBGE, após altas (revisadas) de 1,8% em janeiro e de 1,6% em dezembro. Com o resultado, o trimestre
finalizado em fevereiro apresentou crescimento de 3,4% em relação ao trimestre encerrado em novembro. Por segmento, observou-se queda nas vendas de 5
dos 10 segmentos pesquisados, com destaque para o recuo de 3,6% em tecidos, vestuários e calçados; 2,7% em livros, jornais, revistas e papelaria; e 2,1%
em hipermercados, supermercados, produtos alimentícios. Por outro lado, o crescimento mais expressivo foi registrado nas vendas de equipamentos e materiais
para escritório, 3,1%; combustíveis e lubrificantes, 1,9%; e outros artigos de uso pessoal e doméstico, 1,6%. No ano, o comércio ampliado variou 5,4%. As
vendas do comércio varejista apresentaram recuo de 0,5% em fevereiro, comparativamente ao mês anterior, dados com ajuste sazonal, após altas de 3,3% em
janeiro (revisada) e de 0,5% em dezembro, na mesma base de comparação. Observou-se expansão de 3,4% no trimestre em relação ao trimestre anterior,
dados dessazonalizados, de 8,7% no ano e de 6,7% no acumulado de doze meses.
 
47. Considerados os dados observados, as vendas do comércio ampliado apresentaram aumento interanual de 2,5% em fevereiro, com destaque para a
expansão nos segmentos equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, 26,6%; móveis e eletrodomésticos, 13,3%; hipermercados,
supermercados, produtos alimentícios, 11,8%; e artigos farmacêuticos e médicos, 9,5%; contrabalançadas pela redução de 10% em veículos e motos, partes e
peças. No período de doze meses encerrado em fevereiro, o comércio ampliado registrou crescimento de 5,5%, com ênfase no aumento das vendas de

equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, 22,1%; móveis e eletrodomésticos, 15,5%; artigos farmacêuticos e médicos, 9,3%; e
material de construção, 8,3%.
 
48. As vendas de autoveículos pelas concessionárias, incluindo automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, registraram retração mensal de 5,5% em
março, após queda de 2,1% em fevereiro, de acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave),
dessazonalizados pelo Banco Central. No trimestre encerrado em março, houve recuo de 0,6%, ante variação de -0,4% no terminado em dezembro. No
acumulado do ano, as vendas de autoveículos declinaram 0,7%, resultado de queda de 5,6% e de 0,8% nos segmentos caminhões e automóveis,
respectivamente, e de expansão de 4,4% e de 0,6%, nessa ordem, em ônibus e em comerciais leves.
 
49. O índice de quantum das importações de bens de capital, divulgado pela Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex) e ajustado
sazonalmente pelo Banco Central, registrou retração mensal de 2,5% em março. A análise dos dados observados indicou queda de 3,5% em relação a março
do ano anterior e elevação de 4,3% no acumulado do ano e de 8,2% em doze meses encerrados em março.
 
50. A produção de bens de capital cresceu 5,7% em fevereiro, acumulando queda de 5,4% no trimestre, relativamente ao finalizado em novembro, de acordo
com dados dessazonalizados da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF), do IBGE. A principal contribuição para o desempenho positivo da
categoria no mês decorreu da expansão de 21,9% na produção de equipamentos de transporte, em oposição a queda de 12% e de 7,3% na produção de
equipamentos agrícolas e de bens de capital para fins industriais não seriados, respectivamente.
 

51. A produção de insumos típicos da construção civil registrou elevação mensal de 1,3% em fevereiro, acumulando retração de 0,9% no trimestre, em relação
ao finalizado em novembro, considerados dados dessazonalizados. A produção do segmento aumentou 1,2% em relação a fevereiro de 2011, com altas
acumuladas de 2,2% no ano e de 3% em doze meses.
 
52. A produção física da indústria geral apresentou elevação mensal de 1,3% em fevereiro, de acordo com dados dessazonalizados do IBGE, após variação
revisada de -1,5% em janeiro, refletindo expansão de 1,3% na indústria de transformação e de 9,3% na indústria extrativa. Por categorias de uso, destacou-se
a produção de bens de capital, com aumento de 5,7% no mês, seguida pela elevação de 2,3% e de 1,1% na produção de bens intermediários e de bens de
consumo semi e não duráveis, respectivamente, enquanto a produção de bens de consumo duráveis recuou 4,3%. Das 26 atividades da indústria de



transformação consideradas na pesquisa, dezessete apresentaram crescimento no mês, com ênfase para os segmentos de equipamentos de instrumentação
médico-hospitalar, 23,8%; veículos automotores, 13%; e máquinas para escritório e equipamentos de informática, 9,5%. A produção da indústria recuou 0,2%
no trimestre encerrado em fevereiro, em relação ao terminado em novembro, quando havia decrescido 2,2%, refletindo retração de 2,1% na indústria extrativa,
enquanto a indústria de transformação registrou expansão de 0,5%. A evolução trimestral decorreu, em parte, do desempenho das atividades das indústrias de
veículos automotores, de máquinas para escritório e equipamentos de informática, e de fumo, com queda de 11,1%, 10,6% e 9,9%, nessa ordem.
Considerados dados observados, a produção física da indústria registrou retrações de 3,9% no mês, ante igual mês do ano anterior, de 3,4% no acumulado do
ano e de 1% em doze meses, influenciadas, sobretudo, pelo desempenho desfavorável das indústrias de bens de consumo duráveis e de capital.
 
53. O Nuci da indústria de transformação atingiu 83,8% em março, com expansão de 0,1 p.p. em relação a fevereiro, segundo dados dessazonalizados da
FGV. Os segmentos de bens de capital e de material de construção apresentaram recuo de 1,3 p.p. em relação ao mês anterior, enquanto os referentes a bens
intermediários e bens de consumo, elevações de 0,5 p.p. Considerada a série observada, o Nuci apresentou queda 0,5 p.p. em relação a março de 2011,
resultado de decréscimos nos indicadores referentes às indústrias de material de construção, 3,2 p.p.; de bens de capital, 2,3 p.p.; de bens intermediários, 1,1
p.p.; e de bens de consumo, de 0,3 p.p.
 
54. A produção de autoveículos montados atingiu 308,5 mil unidades em março, representando variações de 6,2% em relação a fevereiro e de -3,1% no
trimestre, de acordo com dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), dessazonalizados pelo Banco
Central. Considerando dados observados, a produção apresentou crescimento de 4,5%, em relação a março de 2011, e queda de 10,9% e de 3,1% nos

acumulados do ano e em doze meses, respectivamente.
 
55. Ainda segundo a Anfavea, o licenciamento de autoveículos nacionais registrou retração de 6% em relação a fevereiro e crescimento de 1,7% no trimestre
encerrado em março ante o trimestre anterior, dados com ajuste sazonal. Considerados dados observados, ocorreu decréscimo de 5,8% em relação a março
de 2011, de 3,9% no ano e de 3,6% no acumulado de doze meses. As exportações de autoveículos montados somaram 42,2 mil unidades em março,
representando variações de -1% em relação a igual mês do ano anterior, de -6,7% no acumulado do ano e de 6,6% no acumulado em doze meses.
Considerada a série dessazonalizada pelo Banco Central, as exportações recuaram 1,1% no mês e 10,2% no trimestre.
 
56. De acordo com o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) do IBGE, referente a março, a safra de grãos do país deverá totalizar 158,6
milhões de toneladas em 2012, o que representa redução de 0,9% em relação à de 2011 e elevação de 0,7% em relação ao último levantamento divulgado em
fevereiro. O novo prognóstico apresentou perspectiva mais favorável para as culturas de milho e feijão, com acréscimo de 4,3% e de 0,7%, respectivamente,
em comparação à estimativa do mês anterior, contrastando com as previsões para o cultivo de soja e arroz, que projetam retração de 1,8% e de 1,2%,
respectivamente, em igual base de comparação. Em relação à safra de grãos de 2011, o novo levantamento estima expansão de 17,3% para milho, de 1,5%
para caroço de algodão e de 0,2% para feijão, em oposição ao decréscimo de 14,2%, 11,1% e 9,9% nas colheitas de arroz, soja e trigo, respectivamente.
 
Expectativas e sondagens
 

57. O ICC, considerados os dados dessazonalizados da Sondagem de Expectativas do Consumidor, da FGV, de abrangência nacional, registrou expansão de
2,8% em março, em relação a fevereiro, alcançando 122,7 pontos, melhor resultado desde julho de 2011, influenciado pelos aumentos de 1,6% no Índice da
Situação Atual (ISA) e de 3,6% no Índice de Expectativas (IE). Em relação a março de 2011, o ICC cresceu 2,2%, resultado de variação de -1,2% no ISA e
de 4,8% no IE.
  
58. O ICS, calculado pela FGV, recuou 1% em março, em relação ao mesmo mês do ano anterior, atingindo 130 pontos, refletindo retração de 2,7% no ISA,
enquanto o IE registrou alta de 0,3%. Na comparação com fevereiro, o ICS apresentou elevação de 0,3% em março, sem ajuste sazonal, resultado de
variações respectivas de 1,6% e -0,6% no ISA e no IE.
 
59. O ICOM, calculado pela Sondagem Conjuntural do Comércio da FGV, atingiu 129,4 pontos em março, representando recuo de 0,1% relativamente a
igual mês do ano anterior. O resultado decorreu de variações de 0,7% no Índice de Situação Atual (ISA-COM) e de -0,6% no Índice de Expectativas (IE-
COM). No trimestre finalizado em março, o ICOM registrou contração de 4,3% comparativamente ao mesmo período de 2011, influenciado pela retração de
4,1% no ISA-COM e de 4,5% no IE-COM.
 
60. O Índice de Confiança da Indústria (ICI), considerados dados dessazonalizados da Sondagem Conjuntural da Indústria de Transformação, da FGV,
apresentou alta de 0,5% em março, em relação a fevereiro, situando-se em 103 pontos, resultado de aumento de 0,2% no ISA e de 1% no IE. Em relação a
março de 2011, o ICI recuou 8%, resultado de retrações de 7,8% no ISA e de 8,3% no IE.
 

61. O Índice de Confiança da Construção (ICST), calculado pela Sondagem Conjuntural da Construção, da FGV, atingiu 129,1 pontos em março, 4,3%
inferior ao resultado de igual mês do ano anterior. O resultado refletiu retrações de 6,9% no Índice de Situação Atual (ISA-ICST) e de 2% no Índice de
Expectativas (IE-ICST). No trimestre finalizado em março, o ICST registrou contração de 6,6%, comparativamente ao mesmo período de 2011, repercutindo
recuos de 9,3% no ISA-ICST e de 4,2% no IE-ICST.
 
Mercado de trabalho
 
62. Segundo dados divulgados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do MTE, foram criados 111,7 mil empregos formais em março,
dos quais 83,2 mil no setor de serviços, 35,9 mil na construção civil, e 6,4 mil no comércio. Em relação ao nível de emprego formal, houve aumento de 0,3%
em relação a fevereiro considerando dados dessazonalizados. No acumulado do ano, foram geradas 381,2 mil vagas e, em doze meses, 1,4 milhão, ante 525,6
mil e 2 milhões, nessa ordem, em relação a iguais períodos de 2011.
 
63. De acordo com a PME do IBGE, realizada nas seis principais regiões metropolitanas do país, a taxa de desemprego aberto atingiu 5,7% em fevereiro,
representando aumento de 0,2 p.p. em relação a janeiro e redução de 0,7 p.p. comparativamente a fevereiro de 2011. O resultado mensal decorreu de
elevação de 0,4% na ocupação e de 0,7% na População Economicamente Ativa (PEA). Considerando dados dessazonalizados, o desemprego atingiu 5,5%
em fevereiro, ante 5,6% no mês anterior. Segundo a mesma pesquisa, o rendimento médio real habitualmente recebido pelos trabalhadores registrou
crescimento de 1,2% em relação ao mês anterior e de 4,4% comparativamente a fevereiro de 2011. A massa salarial real, definida como o produto do número
de pessoas ocupadas pelo rendimento médio real habitual do trabalho principal, apresentou elevação de 1,6% e de 6,4%, respectivamente, para os mesmos

tipos de comparação.



 
Crédito e inadimplência
 
64. O saldo dos empréstimos do sistema financeiro totalizou R$2.034,8 bilhões em fevereiro, correspondendo a 48,8% do Produto Interno Bruto (PIB), com
elevações de 0,4% no mês, de 0,2% no ano, e de 17,3% em doze meses. A carteira de recursos livres registrou variação de 0,1% no mês, de -0,1% no ano e

de 15% em doze meses, decorrente de acréscimos de 0,3%, de 1,3% e de 15,5%, respectivamente, no saldo das operações com pessoas físicas e de
variações de -0,1%, de -1,5% e de 14,6%, na mesma ordem, no relativo a operações com pessoas jurídicas. Os financiamentos com recursos direcionados
cresceram 0,8% no mês e no ano e 21,4% em doze meses, com ênfase nos aumentos de 2,3%, de 4,9% e de 41,7% nos financiamentos habitacionais, nas
mesmas bases de comparação.
 
65. A taxa média anual de juros relativa ao crédito referencial aumentou 0,1 p.p. em fevereiro, para 38,1%. As taxas referentes aos segmentos de pessoas
físicas e jurídicas atingiram 45,4% e 28,6%, respectivamente, com variação de 0,3 p.p. e de -0,1 p.p., nessa ordem, em relação a janeiro, e de 1,6 p.p. e de -2
p.p. na comparação com fevereiro de 2011.
 
66. O prazo médio das operações no âmbito do crédito referencial diminuiu de 499 dias, em janeiro, para 498 dias em fevereiro. O prazo para pessoas físicas
apresentou redução de dois dias, alcançando 597 dias, e o referente a pessoas jurídicas permaneceu estável em 404 dias.
 
67. A taxa de inadimplência das operações compreendidas no crédito referencial, correspondente a atrasos superiores a noventa dias, permaneceu estável em
5,8% em fevereiro, com manutenção dos patamares referentes às operações com pessoas físicas e jurídicas, em 7,6% e 4,1%, respectivamente. Em relação a
fevereiro de 2011, a taxa de inadimplência subiu 1,1 p.p., resultado de elevação de 1,8 p.p. no segmento de pessoas físicas e de 0,5 p.p. no relativo a pessoas
jurídicas.
 
Ambiente externo

 
68. As perspectivas para o crescimento da economia mundial seguem sujeitas a significativos riscos de baixa, haja vista a crise europeia em curso, as incertezas
quanto ao ritmo de desaceleração na China e a sustentabilidade do crescimento nos EUA, além das tensões geopolíticas no Oriente Médio. Nesse sentido, a
avaliação dos gerentes de compra, depois de assinalar avanço para 55,4 pontos em fevereiro, apontou recuo do PMI global para 54,6 pontos em março. Nos
EUA, a despeito da recuperação em curso, a variação anualizada do PIB do quarto trimestre de 2011, mantida em 3% após revisão, e a criação de 120 mil
postos de trabalho em março vieram abaixo das expectativas. Entre os riscos de baixa para o crescimento da atividade, destaca-se o fato de que, em fevereiro,
os aumentos mensais das vendas no varejo e do consumo, pela ordem, 1,1% e 0,5%, apoiaram-se na diminuição da taxa de poupança, que atingiu 3,7%,
menor nível desde janeiro de 2008. Na Área do Euro, em que se destacaram os recuos da produção industrial alemã mensal, -1,1% em fevereiro, e do PMI
composto de março, para 49,1 pontos, com aprofundamento da contração nos subíndices de manufatura e encomendas, a taxa de desemprego atingiu 10,8%
em fevereiro, o mais alto valor desde a instituição da união monetária. Na China, o crescimento trimestral anualizado do PIB no primeiro trimestre deste ano
desacelerou para 7,4%, de 8,2% no trimestre anterior, e, em termos interanuais, passou de 8,9% para 8,1%, marcando o pior desempenho da atividade desde
o primeiro trimestre de 2009, com destaque para a desaceleração da formação bruta de capital fixo, 21,1% e 18,2%, na mesma ordem. No Japão, a revisão
do PIB anualizado do quarto trimestre apontou menor contração, de -2,3% para -0,7%. Naquele país, o PMI de serviços apresentou valor recorde da série
histórica, 53,7 pontos em março, enquanto mantém-se a trajetória de crescimento das vendas no varejo, de 2% em fevereiro.
 
69. Desde a última reunião do Copom, os mercados financeiros apresentaram dois momentos. Até meados de março, foi mantida a trajetória ascendente
iniciada em dezembro, tendo os índices das bolsas norte-americanas registrado o melhor primeiro trimestre desde 1998. Na Área do Euro, o anúncio de que a
Linha (temporária) de Estabilidade Financeira Europeia (EFSF) funcionará junto com o Mecanismo (permanente) de Estabilidade Europeu (ESM) até julho de

2013, elevando a capacidade de empréstimo contra crises de €500 bilhões para €700 bilhões, bem como a reestruturação da dívida grega e a aprovação pelo
FMI e pela União Europeia do segundo pacote de ajuda à Grécia, trouxeram alívio aos mercados. Nesse contexto, a volatilidade, medida pelo índice VIX
recuou a 14,3% em 26 de março. Na sequência, essa tendência se inverteu. Os resultados ruins para os PMIs de março na China e nos países europeus, com
consequente ampliação do risco de recessão no continente, e os resultados aquém do esperado com o payroll de março nos EUA, com o leilão de títulos da
Espanha no início de abril e com a divulgação do PIB chinês do primeiro trimestre de 2012, implicaram diminuição do apetite ao risco, forte queda nas bolsas,
elevação do VIX a 20,4% em 10 de abril, redução dos retornos dos títulos de dez anos dos EUA, da Alemanha e do Reino Unido, e elevação dos yields dos
bônus governamentais de países europeus, em especial, Itália e Espanha. Destaque-se que, em 13 de abril, o CDS da Espanha alcançou valor recorde, 502
p.b. Nesse cenário de ampliação da aversão ao risco, o dólar se valorizou ante o euro e as moedas de países emergentes exportadores de commodities.
 
70. Desde a última reunião do Copom, os preços internacionais das commodities apresentaram recuo, reagindo às perspectivas favoráveis para as safras de
grãos no hemisfério norte, ao aumento da aversão ao risco nos mercados financeiros, ao aumento dos riscos quanto a uma desaceleração mais aguda da
economia chinesa, e, no caso do petróleo, ao aumento dos estoques nos EUA.
 
71. Nos EUA, o Federal Reserve manteve os juros básicos entre 0% e 0,25% e ratificou a perspectiva de manutenção deste patamar até o final de 2014, haja
vista a trajetória declinante da inflação, a variação anual do índice de preços ao consumidor (IPC), que atingiu 2,7% em março, sexto recuo consecutivo, e a
percepção de que a sustentabilidade do crescimento ainda depende de estímulos monetários excepcionais. No Japão, onde o IPC, em alta, atingiu 0,3% em
fevereiro, o Banco do Japão (BoJ) conservou a taxa básica de juros entre 0% e 0,1% e, em 13 de março, ampliou de ¥3,5 trilhões para ¥5,5 trilhões a linha de

assistência para fortalecer as bases do crescimento (Growth-Supporting Funding Facility), detalhando regras para as modalidades que a integram. Também
o BCE não alterou sua taxa de juros de referência de 1%. Segundo a Eurostat, a variação anual da inflação ao consumidor na Área do Euro atingiu 2,7% em
março. No Reino Unido, a variação anual do IPC em março avançou a 3,5%, permanecendo em patamar significativamente inferior ao auge de 5,2%
registrado em setembro de 2011. Neste cenário, o BoE decidiu pela manutenção da taxa básica de juros, 0,5% a.a., e do montante do programa de compra de
ativos, £325 bilhões. Na China, o IPC sofreu ligeiro aumento para 3,6% em março, ante 3,2% em fevereiro, sem comprometer, contudo, sua trajetória de
queda após máxima de 6,5% em julho do ano passado. Na maioria das demais economias em desenvolvimento, desde a última reunião do Copom, prevalecem
cenário benigno para a inflação e manutenção de políticas monetárias acomodatícias.
 
Comércio exterior e reservas internacionais
 
72. A balança comercial brasileira registrou superávit de US$2 bilhões em março, resultado de exportações de US$20,9 bilhões e importações de US$18,9
bilhões. O saldo acumulado no primeiro trimestre do ano totalizou US$2,4 bilhões, ante US$3,1 bilhões em igual período de 2011, refletindo aumento de 7,5%
nas exportações e de 9,5% nas importações. A corrente de comércio cresceu 8,5% no ano, somando US$107,7 bilhões, ante US$99,3 bilhões registrados no



primeiro trimestre de 2011.
 
73. As reservas internacionais somaram US$365,2 bilhões em março, com elevação de US$8,9 bilhões em relação a fevereiro. Na comparação com
dezembro de 2011, as reservas aumentaram US$13,2 bilhões. O Banco Central comprou US$3 bilhões líquidos no mercado doméstico de câmbio a vista no
mês.
 
Mercado monetário e operações de mercado aberto
 
74. Após a reunião do Copom de março, a curva de juros doméstica apresentou queda em toda a sua extensão. Esse movimento foi influenciado, no cenário
local, pela perspectiva de continuidade do ciclo de afrouxamento monetário e pela trajetória favorável dos índices de preços. No cenário externo, a
possibilidade de recrudescimento da crise de dívida na Europa, a divulgação de indicadores econômicos mais fracos na Europa, nos EUA e na China e o recuo
das taxas das treasuries norte-americanas também contribuíram para a redução das taxas futuras. Entre 5 de março e 16 de abril, as taxas de juros de um, três

e seis meses recuaram 0,86 p.p., 0,67 p.p. e 0,40 p.p., respectivamente. As taxas para os prazos de um, dois e três anos cederam 0,34 p.p., 0,38 p.p. e 0,39
p.p., respectivamente. A taxa real de juros, medida pelo quociente entre a taxa nominal de um ano e a expectativa de inflação (suavizada) para os próximos
doze meses, recuou de 3,54% em 5 de março para 3,10% em 16 de abril, devido, principalmente, a redução das taxas nominais.
 
75. Em 27 de março, o Banco Central realizou leilão de swap cambial reverso destinado à rolagem dos contratos de vencimento em 2 de abril. Essa operação
totalizou o equivalente a US$2,1 bilhões em valor nocional.
 
76. Na administração da liquidez do mercado de reservas bancárias, o Banco Central realizou, semanalmente, de 6 de março a 16 de abril, operações
compromissadas com prazo de seis meses, tomando recursos no valor total de R$19,9 bilhões. O saldo diário médio do estoque das operações de longo prazo
recuou de R$ 161,0 bilhões, entre 17 de janeiro e 5 de março, para R$144,2 bilhões, entre 6 de março e 16 de abril. No mesmo período, realizou operações
compromissadas com prazos entre 12 e 29 dias úteis, elevando o saldo diário médio das operações tomadoras de curto prazo para R$283,2 bilhões. O Banco
Central atuou, ainda, em 29 oportunidades como tomador de recursos, por meio de operações compromissadas de curtíssimo prazo. Essas operações tiveram
saldo diário médio tomador de R$52,0 bilhões no período. O saldo diário médio do estoque total dos compromissos de recompra do Banco Central subiu de
R$443,3 bilhões, entre 17 de janeiro e 5 de março, para R$479,4 bilhões, entre 6 de março e 16 de abril. Considerando-se o período mais recente, o estoque
dos compromissos de recompra aumentou de R$444,3 bilhões em 5 de março para R$488,4 bilhões em 16 de abril. Os principais fatores que contribuíram
para a expansão da liquidez no período foram as intervenções do Banco Central no mercado de câmbio, o resgate líquido de títulos pelo Tesouro Nacional e a
liberação de recursos dos depósitos compulsórios.
 

77. Entre 6 de março e 16 de abril, as emissões de títulos decorrentes dos leilões tradicionais do Tesouro Nacional somaram R$39,9 bilhões. A venda de
títulos com remuneração prefixada alcançou R$26,4 bilhões, sendo R$22,0 bilhões em Letras do Tesouro Nacional (LTN) com vencimento em 2012, 2013,
2014 e 2016, e R$4,4 bilhões em Notas do Tesouro Nacional – Série F (NTN-F) com vencimento em 2018 e 2023. As vendas de Letras Financeiras do
Tesouro (LFT) totalizaram R$3,2 bilhões, com emissão de títulos com vencimento em 2018. Nos leilões de Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B),
foram vendidos títulos com vencimento em 2016, 2018, 2022, 2030, 2040 e 2050, em montante total de R$10,3 bilhões.
 



Focus - Relatório de Mercado

11 de maio de 2012

Expectativas de Mercado

Comportamento
semanal*

Mediana - agregado Há 4
semanas Há 1 semana Hoje

Inflação nos próximos 12 meses suavizada

5,47IPCA (%) 5,53 5,53 (2)

5,33IGP-DI (%) 5,36 5,32 (1)

5,43IGP-M (%) 5,39 5,61 (1)

5,01IPC-Fipe (%) 5,20 5,13 (1)

* comportamento dos indicadores desde o último Relatório de Mercado; os valores entre parênteses expressam o número de
semanas em que vem ocorrendo o último comportamento

( diminuição ou = estabilidade)aumento,

IPCA IGP-DI

IGP-M IPC-Fipe

Expectativas de Mercado

Comportamento
semanal*

Mediana - agregado Há 4
semanas Há 1 semana Hoje Há 4

semanas Há 1 semana Hoje Comportamento
semanal*

mai/12 jun/12

0,47IPCA (%) 0,47 0,48 (1) 0,28 0,28 0,28 (6)

0,40IGP-DI (%) 0,50 0,54 (4) 0,35 0,36 0,36 (3)

0,48IGP-M (%) 0,52 0,80 (3) 0,40 0,42 0,45 (2)

0,38IPC-Fipe (%) 0,40 0,40 (1) 0,30 0,30 0,28 (2)

1,80Taxa de câmbio - fim de período (R$/US$) 1,88 1,89 (4) 1,80 1,85 1,88 (3)

9,00Meta Taxa Selic (%a.a.) 8,50 8,50 (1) - - -

* comportamento dos indicadores desde o último Relatório de Mercado; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento

( diminuição ou = estabilidade)aumento,

IPCA IGP-DI IGP-M

jun/12mai/12

IPC-Fipe Taxa de câmbio (fim de período) Meta Taxa Selic

1



Focus - Relatório de Mercado

11 de maio de 2012

Expectativas de Mercado

Comportamento
semanal*

Mediana - agregado Há 4
semanas Há 1 semana Hoje Há 4

semanas Há 1 semana Hoje Comportamento
semanal*

2012 2013

5,08IPCA (%) 5,12 5,22 (1) 5,50 5,56 5,53 (1)

4,89IGP-DI (%) 5,14 5,57 (5) 4,90 4,90 4,90 (6)

4,84IGP-M (%) 5,24 5,42 (1) 4,95 5,00 5,00 (2)

4,36IPC-Fipe (%) 4,50 4,55 (3) 4,85 5,00 4,96 (1)

1,80Taxa de câmbio - fim de período (R$/US$) 1,81 1,85 (2) 1,80 1,81 1,85 (2)

1,79Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 1,82 1,83 (3) 1,79 1,80 1,82 (1)

9,00Meta Taxa Selic - fim de período (%a.a.) 8,50 8,00 (2) 10,00 10,00 9,75 (1)

9,28Meta Taxa Selic - média do período (%a.a.) 8,97 8,75 (2) 9,83 9,50 9,46 (7)

36,15Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB) 36,10 36,00 (2) 34,70 34,70 34,60 (1)

3,20PIB (% do crescimento) 3,23 3,20 (1) 4,30 4,30 4,30 (2)

2,00Produção Industrial (% do crescimento) 1,92 1,94 (1) 4,00 3,95 3,95 (1)

-68,63Conta Corrente (US$ Bilhões) -68,54 -68,20 (3) -72,00 -75,00 -73,50 (1)

19,00Balança Comercial (US$ Bilhões) 19,22 19,22 (1) 14,70 14,70 14,90 (2)

56,40Invest. Estrangeiro Direto (US$ Bilhões) 56,70 55,74 (1) 56,40 56,40 57,05 (2)

3,80Preços Administrados (%) 3,70 3,70 (1) 4,50 4,50 4,50 (118)

* comportamento dos indicadores desde o último Relatório de Mercado; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento

( diminuição ou = estabilidade)aumento,

IPCA IGP-DI IGP-M

20132012

Meta Taxa Selic (fim de período) Meta Taxa Selic (média do período) DLSP

Crescimento do PIB Produção Industrial Conta Corrente

Balança Comercial IED Preços Administrados

IPC-Fipe Taxa de câmbio (fim de período) Taxa de câmbio (média do período)

2



Focus - Relatório de Mercado

11 de maio de 2012

Expectativas de Mercado

Comportamento
semanal*

Mediana - top 5 - curto prazo Há 4
semanas Há 1 semana Hoje Há 4

semanas Há 1 semana Hoje Comportamento
semanal*

mai/12 jun/12

0,46IPCA (%) 0,50 0,50 (2) 0,28 0,31 0,27 (1)

0,41IGP-DI (%) 0,43 0,50 (1) 0,31 0,37 0,40 (1)

0,42IGP-M (%) 0,46 0,83 (1) 0,44 0,45 0,48 (2)

1,80Taxa de câmbio - fim de período (R$/US$) 1,90 1,91 (3) 1,78 1,90 1,90 (1)

9,00Meta Taxa Selic (%a.a.) 8,50 8,50 (1) - - -

* comportamento dos indicadores desde o último Relatório de Mercado; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento

( diminuição ou = estabilidade)aumento,

IPCA - Top 5 IGP-DI - Top 5 IGP-M - Top 5

jun/12mai/12

Taxa de Câmbio (fim de período) - Top 5 Meta Taxa Selic - Top 5

CURTO PRAZO

Expectativas de Mercado

Comportamento
semanal*

Mediana - top 5 Há 4
semanas Há 1 semana Hoje Há 4

semanas Há 1 semana Hoje Comportamento
semanal*

2012 2013

Curto prazo

5,03IPCA (%) 5,01 5,05 (1) 5,55 5,55 5,50 (1)

4,88IGP-DI (%) 5,11 5,68 (1) 4,83 4,83 5,00 (1)

4,93IGP-M (%) 5,28 5,36 (5) 4,50 4,50 4,60 (1)

1,80Taxa de câmbio - fim de período (R$/US$) 1,85 1,88 (2) 1,78 1,80 1,80 (1)

9,00Meta Taxa Selic - fim de período (%a.a.) 8,50 8,00 (2) 10,00 10,00 10,00 (4)

Médio prazo

4,91IPCA (%) 5,03 5,22 (3) 5,40 5,40 5,80 (1)

4,44IGP-DI (%) 5,10 5,56 (1) 4,65 5,00 5,31 (1)

4,90IGP-M (%) 5,34 5,06 (1) 5,10 5,32 5,00 (1)

1,75Taxa de câmbio - fim de período (R$/US$) 1,84 1,88 (2) 1,80 1,80 1,84 (1)

9,00Meta Taxa Selic - fim de período (%a.a.) 8,50 8,00 (2) 9,00 8,75 9,75 (1)

* comportamento dos indicadores desde o último Relatório de Mercado; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento

( diminuição ou = estabilidade)aumento,

3



Focus - Relatório de Mercado

11 de maio de 2012

Expectativas de Mercado

Comportamento
semanal*

Média - top 5 - curto prazo Há 4
semanas Há 1 semana Hoje Há 4

semanas Há 1 semana Hoje Comportamento
semanal*

mai/12 jun/12

0,47IPCA (%) 0,48 0,49 (1) 0,29 0,31 0,31 (2)

0,38IGP-DI (%) 0,47 0,47 (1) 0,31 0,34 0,36 (2)

0,42IGP-M (%) 0,49 0,82 (4) 0,42 0,44 0,45 (1)

1,80Taxa de câmbio - fim de período (R$/US$) 1,89 1,92 (6) 1,79 1,87 1,91 (4)

9,00Meta Taxa Selic (%a.a.) 8,60 8,53 (4) - - -

* comportamento dos indicadores desde o último Relatório de Mercado; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento

( diminuição ou = estabilidade)aumento,

IPCA - Top 5 IGP-DI - Top 5 IGP-M - Top 5

jun/12mai/12

Taxa de Câmbio (fim de período) - Top 5 Meta Taxa Selic - Top 5

CURTO PRAZO

Expectativas de Mercado

Comportamento
semanal*

Média - top 5 Há 4
semanas Há 1 semana Hoje Há 4

semanas Há 1 semana Hoje Comportamento
semanal*

2012 2013

Curto prazo

5,08IPCA (%) 5,09 5,21 (2) 5,50 5,47 5,45 (1)

4,85IGP-DI (%) 5,25 5,57 (4) 4,82 4,82 5,14 (1)

4,92IGP-M (%) 5,27 5,45 (10) 4,67 4,67 4,73 (1)

1,80Taxa de câmbio - fim de período (R$/US$) 1,85 1,88 (5) 1,81 1,83 1,82 (1)

9,00Meta Taxa Selic - fim de período (%a.a.) 8,32 8,13 (4) 10,05 9,79 9,67 (3)

Médio prazo

4,92IPCA (%) 5,02 5,20 (3) 5,48 5,46 5,69 (1)

4,47IGP-DI (%) 4,80 5,37 (1) 4,65 4,95 5,50 (1)

4,92IGP-M (%) 5,41 5,01 (1) 5,20 5,29 4,93 (1)

1,77Taxa de câmbio - fim de período (R$/US$) 1,82 1,90 (4) 1,79 1,80 1,91 (2)

9,00Meta Taxa Selic - fim de período (%a.a.) 8,40 8,10 (3) 9,55 9,15 9,35 (1)

* comportamento dos indicadores desde o último Relatório de Mercado; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento

( diminuição ou = estabilidade)aumento,

4



Instituições Top 5 - abril
9 de maio de 2012

O Departamento de Relacionamento com Investidores e Estudos Especiais (Gerin) anuncia as instituições
Top 5 de abril de 2012, entre as participantes da pesquisa de expectativas de mercado.

Tabela 1
Instituições Top 5 - Curto Prazo

abril de 2012

1 Banco West LB do Brasil S.A. 0,0583
2 Banco Bradesco S.A. 0,0617
2 Banco de Investimentos Credit Suisse 0,0617
4 LCA Consultores S/C Ltda. 0,0622
5 BW Gestão de Investimentos Ltda 0,0650
5 HSBC Asset Management 0,0650
5 Quest  Investimentos Ltda. 0,0650

ErroIPCA

1 Banco Bradesco S.A. 0,0867
2 J. Safra Asset Management 0,1217
3 Kinea Investimentos Ltda 0,1317
4 Banco do Brasil S.A. 0,1333
5 Banco Espírito Santo de Investimento S.A. 0,1350

ErroIGP-DI

1 Banco Cooperativo SICREDI S/A 0,1250
1 Banco Espírito Santo de Investimento S.A. 0,1250
1 Banco Fibra S.A. 0,1250
1 Banco Itaú - Asset Management 0,1250
1 Banco Merrill Lynch S.A. 0,1250
1 Banco West LB do Brasil S.A. 0,1250
1 BBM Investimentos 0,1250
1 Bradesco Asset Management 0,1250
1 Caixa Econômica Federal 0,1250
1 CM Capital Markets 0,1250
1 Deutsche Bank - Banco Alemão S.A. 0,1250
1 HSBC Bank Brasil S.A. 0,1250
1 Icatu Vanguarda Administração de Recursos 0,1250
1 J. Safra Asset Management 0,1250
1 Kondor Adm. Gest. Recursos Financ. Ltda. 0,1250
1 Medley Global Advisors 0,1250
1 Nobel Asset Management  S/C Ltda. 0,1250
1 Opportunity Asset 0,1250
1 Plural Capital Gestão de Recursos 0,1250
1 Quest  Investimentos Ltda. 0,1250
1 Rio Bravo 0,1250
1 Votorantim Corretora TVM Ltda. 0,1250

ErroTaxa Over Selic

1 Votorantim Asset 0,1400
2 Banco JP Morgan S.A. 0,1433
3 BBM Investimentos 0,1483
4 Banco Espírito Santo de Investimento S.A. 0,1550
5 Tendências Consultoria Integrada 0,1583

ErroIGP-M

1 Telefônica / Vivo 0,0562
2 Banco do Brasil S.A. 0,0570
3 Claritas Administr. Recursos Ltda. 0,0587
4 Medley Global Advisors 0,0596
5 J.P. Morgan Investment Management 0,0608
5 Kinea Investimentos Ltda 0,0608

ErroTaxa de Câmbio

O conteúdo deste documento é informativo. Não restringe as ações de política monetária e cambial do Banco Central do Brasil.
Questões e comentários para gerin@bcb.gov.br



Tabela 2
Instituições Top 5 - Médio Prazo

abril de 2012

1 Kondor Adm. Gest. Recursos Financ. Ltda. 0,1230
2 Linus Galena Consultoria Econômica 0,1367
3 Oren Gestão de Recursos Ltda. 0,1437
4 BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. 0,1470
5 CM Capital Markets 0,1473
5 Tendências Consultoria Integrada 0,1473

ErroIPCA

1 Banco Itaú S.A. 0,2791
2 Franklin Templeton Investimento Brasil 0,3053
3 Banco BNP Paribas Brasil S.A. 0,3143
4 Sul America Investimentos 0,3223
5 Funcef - Fund. Economiários Federais 0,3274

ErroIGP-DI

1 Banco Fibra S.A. 0,4500
2 Banco BNP Paribas Brasil S.A. 0,4833
3 Banco Safra S.A. 0,5333
4 HSBC Bank Brasil S.A. 0,5500
4 Neo Gestão de Recursos Ltda 0,5500

ErroTaxa Over Selic

1 Banco Bradesco S.A. 0,2063
2 Vinci Gestora de Recursos Ltda 0,2507
3 BBM Investimentos 0,2707
4 Sul America Investimentos 0,2767
5 Franklin Templeton Investimento Brasil 0,2797

ErroIGP-M

1 Banco Cruzeiro do Sul S.A. 0,0584
2 Brasilprev Seguros e Previdência S.A. 0,0643
3 Rosenberg & Associados S/C Ltda. 0,0650
4 Votorantim Asset 0,0686
5 Quantitas Asset Management 0,0700

ErroTaxa de Câmbio

O conteúdo deste documento é informativo. Não restringe as ações de política monetária e cambial do Banco Central do Brasil.
Questões e comentários para gerin@bcb.gov.br
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Resenha do Departamento de Operações do Mercado 

Aberto (Demab) – Período de 7/5/12 a 11/5/12 
 

Mercado Primário  

Na terça-feira, 8 de maio, o Tesouro Nacional realizou oferta pública para venda de Notas do 

Tesouro Nacional, série B (NTN-B). Foram ofertados até 1,5 milhão de títulos do grupo I, 

vencimentos em 2016, 2018 e 2022, e do grupo II, vencimentos em 2030, 2040 e 2050. A 

colocação foi parcial para os grupos I e II, totalizando volume financeiro aproximado de R$2,8 

bilhões e R$3 bilhões, respectivamente, incluindo as operações especiais do Tesouro, restritas 

às instituições dealers. 

 

Na quinta-feira, 10 de maio, foram realizados os leilões tradicionais do Tesouro para a venda 

de Letras do Tesouro Nacional (LTN) e Letras Financeiras do Tesouro (LFT). A oferta de LTN 

foi de 1 milhão de títulos de vencimento em 1/10/2012, de 3 milhões de títulos de 

vencimento em 1/7/2014 e de 2 milhões de títulos de vencimento em 1/1/2016. A colocação 

foi integral, totalizando volume financeiro aproximado de R$5,8 bilhões, incluindo as 

operações especiais do Tesouro, restritas às instituições dealers. A LTN de vencimento em 

2012 foi colocada à taxa média e máxima de 8,18%. A LTN de vencimento em 2014 foi 

colocada à taxa média e máxima de 9,02% e a de vencimento em 2016 foi colocada à taxa 

média e máxima de 9,77%. 

 

No leilão de LFT foram ofertados até 150 mil títulos com vencimento em 1/3/2018. A 

colocação foi integral, totalizando volume financeiro aproximado de R$787 milhões, incluindo 

as operações especiais do Tesouro, restritas às instituições dealers. 

 
Tabela 1 

Leilões de venda de títulos federais 

Data do 
Leilão 

Data da 
Liquid. 

Título 
Data de 
Vencim. 

Quant. 
Ofertada 

Quant. 
Aceita 

Taxa do 
Leilão     

(% a.a.)
\1
 

Financeiro 
(R$ mm) 

Taxa de 
Consenso 
(% a.a)

\2
 

8/5/12 9/5/12 NTNB 15/8/16 Até 1.500.000 838.000 3,61 1.986,3 3,58/60 

8/5/12 9/5/12 NTNB 15/8/16 218.052 - 3,61 - - 

8/5/12 9/5/12 NTNB 15/8/18 Até 1.500.000 76.300 3,68 186,5 3,67/69 

8/5/12 9/5/12 NTNB 15/8/18 19.851 - 3,68 - - 

8/5/12 9/5/12 NTNB 15/8/22 Até 1.500.000 238.600 3,80 612,0 3,78/80 

8/5/12 9/5/12 NTNB 15/8/22 62.082 - 3,80 - - 

8/5/12 9/5/12 NTNB 15/8/30 Até 1.500.000 343.150 4,12 920,0 4,12/14 

8/5/12 9/5/12 NTNB 15/8/30 95.960 - 4,12 - - 

8/5/12 9/5/12 NTNB 15/8/40 Até 1.500.000 251.500 4,18 706,6 4,20/22 

8/5/12 9/5/12 NTNB 15/8/40 70.330 - 4,18 - - 

8/5/12 9/5/12 NTNB 15/8/50 Até 1.500.000 478.100 4,23 1.378,9 4,22/24 

8/5/12 9/5/12 NTNB 15/8/50 133.701 - 4,23 - - 

10/5/12 11/5/12 LTN 1/10/12 1.000.000 1.000.000 8,18 969,6 8,185/195 

10/5/12 11/5/12 LTN 1/10/12 200.000 120.000 8,18 116,4 - 

10/5/12 11/5/12 LTN 1/7/14 3.000.000 3.000.000 9,02 2.496,5 9,04/05 

10/5/12 11/5/12 LTN 1/7/14 600.000 600.000 9,02 499,3 - 

10/5/12 11/5/12 LTN 1/1/16 2.000.000 2.000.000 9,77 1.424,8 9,785/795 

10/5/12 11/5/12 LTN 1/1/16 400.000 400.000 9,77 285,0 - 

10/5/12 11/5/12 LFT 1/3/18 150.000 150.000 -0,08 783,2 -0,010/-0,015 

10/5/12 11/5/12 LFT 1/3/18 7.499 750 -0,08 3,9 - 
\1
 Taxa média entre as propostas aceitas no leilão; \2 Taxa obtida junto às instituições dealers nos minutos finais que antecedem o encerramento do 

leilão. 
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Leilões de Troca 

 

Em 9 de maio, foi realizado o leilão de troca de NTN-B. A oferta foi de até 2,5 milhões de 

títulos para os vencimentos dos grupos I e II. A colocação foi integral para o grupo I e parcial 

para o grupo II, totalizando volume financeiro aproximado de R$2,6 bilhões e R$725 milhões, 

respectivamente. A liquidação dessas vendas ocorre exclusivamente pela transferência de 

outros títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional, conforme especificado no edital da 

STN. 
  

Tabela 2 
Leilões de troca de títulos federais 

Data do 
Leilão 

Data da 
Liquid. 

Título 
Data de 
Vencim. 

Quant. Ofertada 
Quant. 
Aceita 

Taxa do 
Leilão     

(% a.a.)
\1
 

Financeiro 
(R$ mm) 

Taxa de 
Consenso 
(% a.a)

\2
 

9/5/12 10/5/12 NTNB(CETIP) 15/8/16 Até 2.500.000 1.100.670 0,00 2.585,9 - 

9/5/12 10/5/12 NTNB(CETIP) 15/8/18 Até 2.500.000 0 0,00 0,0 - 

9/5/12 10/5/12 NTNB(CETIP) 15/8/22 Até 2.500.000 2.534 0,00 6,4 - 

9/5/12 10/5/12 NTNB(CETIP) 15/8/30 Até 2.500.000 85.994 0,00 223,2 - 

9/5/12 10/5/12 NTNB(CETIP) 15/8/40 Até 2.500.000 30.589 0,00 82,2 - 

9/5/12 10/5/12 NTNB(CETIP) 15/8/50 Até 2.500.000 153.732 0,00 420,1 - 

\1Taxa média entre as propostas aceitas no leilão ou, no caso da NTNB(CETIP), conforme estabelecido na portaria do leilão; \2Taxa obtida 

junto às instituições dealers nos minutos finais que antecedem o encerramento do leilão. 

 

Leilões de Compra 

Leilões de compra realizados pelo Tesouro Nacional em 8 de maio.  

 
Tabela 3 

Leilões de compra de títulos federais 

Data do 
Leilão 

Data da 
Liquid. 

Título 
Data de 
Vencim. 

Quant. 
Ofertada 

Quant. 
Aceita 

Taxa do 
Leilão     

(% a.a.)
\1
 

Financeiro 
(R$ mm) 

Taxa de 
Consenso 
(% a.a)

\2
 

8/5/12 9/5/12 NTNB 15/8/30 Até 150.000 - - - 4.17/19 

8/5/12 9/5/12 NTNB 15/5/35 Até 150.000 - - - 4.19/21 

8/5/12 9/5/12 NTNB 15/8/40 Até 150.000 - - - 4.24/26 

8/5/12 9/5/12 NTNB 15/5/45 Até 150.000 - - - 4.25/27 

8/5/12 9/5/12 NTNB 15/8/50 Até 150.000 - - - 4.26/28 
\1 Taxa média entre as propostas aceitas no leilão; \2 Taxa obtida junto às instituições dealers nos minutos finais que antecedem o 

encerramento do leilão. 

 

Cronograma de Emissões de Títulos 

O cronograma de emissões de títulos para o mês de maio de 2012, divulgado pelo Tesouro 

Nacional, encontra-se disponível no endereço eletrônico: 

http://www.stn.fazenda.gov.br/divida_publica/leiloes/downloads/cronograma/2012/Crono

grama_Maio_2012.pdf 

 

Mercado Secundário 

No período de 7 a 11 de maio de 2012, o volume diário médio de títulos públicos federais 

negociados no mercado secundário avançou 71,5% em relação à semana anterior, passando 

de R$14,2 bilhões para R$24,3 bilhões. 

http://www.stn.fazenda.gov.br/divida_publica/leiloes/downloads/cronograma/2012/Cronograma_Maio_2012.pdf
http://www.stn.fazenda.gov.br/divida_publica/leiloes/downloads/cronograma/2012/Cronograma_Maio_2012.pdf
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O volume diário médio negociado com títulos de remuneração prefixada (LTN e NTN-F) subiu, 

totalizando R$9,5 bilhões, ante R$5,4 bilhões na semana anterior, correspondendo a 39,1% 

do total negociado no mercado secundário. 

 

O volume diário médio negociado de LFT apresentou elevação, passando de R$3,0 bilhões 

para R$3,7 bilhões. As negociações com títulos de rentabilidade atrelada a índices de preços 

(NTN-B e NTN-C) registraram volume diário médio de R$11,1 bilhões, ante R$5,8 bilhões na 

semana anterior, e participação relativa de 45,8% do total negociado no mercado secundário. 

 

 
Tabela 4

 

Mercado secundário de títulos federais 
Volume negociado – em R$ bilhões 

LTN e NTN-F LFT Índices de preços Total

30/4/2012 6,90 3,83 6,77 17,51

2/5/2012 3,80 2,11 1,77 7,69

3/5/2012 5,24 2,95 9,79 17,97

4/5/2012 5,84 2,93 4,72 13,50

Volume Médio 5,45 2,95 5,76 14,17

Participação relativa 38,5% 20,9% 40,7% 100,0%

7/5/2012 15,24 5,05 11,66 31,96

8/5/2012 10,40 2,75 5,50 18,64

9/5/2012 6,68 3,73 13,87 24,28

10/5/2012 * 7,64 3,62 18,65 29,91

11/5/2012 * 7,58 3,20 5,95 16,73

Volume Médio 9,51 3,67 11,13 24,30

Participação relativa 39,1% 15,1% 45,8% 100,0%

Notas: (1) Não estão incluídas operações em que um dos contratantes seja o Banco Central ou o Tesouro Nacional; (2) Nas 

operações de corretagem são computados somente os valores dos contratantes finais; (3) Inclui as operações  cursadas na 

Câmara de Ativos BM &F. (*) Dados preliminares.
 

 

Atuação do Banco Central 

No período de 7 a 11 de maio de 2012, o Banco Central realizou operações compromissadas 

de curtíssimo prazo em cinco ocasiões. Em 7 de maio, realizou uma operação compromissada 

pelo prazo de dezoito dias úteis, tomando R$18,9 bilhões. Na sexta-feira, 11 de maio, retirou 

do mercado R$1,4 bilhão à taxa de 8,09% pelo prazo de seis meses, por meio de 

compromissadas com lastro em LTN, NTN-B e NTN-F. 
 
 
 

Tabela 5 
Atuações do Banco Central no mercado de reservas bancárias 

 

Data 
Prazo 
(d.u.) 

Tomador       
(R$ milhões) 

Taxa         
(% a.a.) 

Corte 
(%) 

Doador          
(R$ milhões) 

Taxa         
(% a.a.) 

Corte 
(%) 

Impacto          
(R$ milhões)

\1
 

7/5/12 18 18.940 8,97 - - - - (18.940) 

7/5/12 1 34.496 8,90 - - - - (34.496) 

8/5/12 1 22.411 8,90 - - - - (22.411) 

9/5/12 1 41.160 8,90 10 - - - (41.160) 

10/5/12 1 47.042 8,90 10 - - - (47.042) 

11/5/12 1 38.226 8,90 15 - - - (38.226) 

11/5/12 127 1.415 8,09 - - - - (1.415) 
\1 Valor negativo significa impacto monetário contracionista, enquanto que valor positivo, expansionista; \2 Operação de 

nivelamento de liquidez; (*) Taxa expressa como percentual da taxa Selic. 
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Mercado de juros 
 

No período de 7 a 11 de maio, as taxas de juros negociados no mercado futuro registraram 

retração para os prazos até 6 meses e elevação para os prazos de 1 a 3 anos, ocorrendo 

ganho de inclinação. 
 

A semana se iniciou com retração das taxas de juros negociadas na BM&FBovespa em todos 

os horizontes de tempo, refletindo as apostas de continuidade do ciclo de afrouxamento 

monetário fundamentadas na convicção do mercado de que o país busca a convergência dos 

juros domésticos para padrões internacionais e no temor de agravamento do cenário externo. 

A divulgação do IGP-DI (abr) acima do teto das estimativas, na quarta-feira, e do IPCA (abr) 

acima da mediana das projeções, na quinta-feira, induziu a uma significativa abertura do 

trecho mais longo da curva de juros. A partir de quinta-feira, as taxas a termo voltaram a 

ceder em decorrência, principalmente, da divulgação de indicadores antecedentes de 

atividade industrial doméstica mais fracos.   
 

Tabela 6 

Taxa de juros 
Taxas referenciais BM&F para swap DI x Pré 

 

  Data   

  11/4/2012 4/5/2012 7/5/2012 8/5/2012 9/5/2012 10/5/2012 11/5/2012 
Var. 

Semanal 

1 mês 9,01% 8,72% 8,65% 8,62% 8,62% 8,60% 8,57% -0,15 p.p. 

3 meses 8,80% 8,28% 8,23% 8,23% 8,24% 8,22% 8,17% -0,11 p.p. 

6 meses 8,73% 8,04% 7,99% 8,03% 8,08% 8,05% 8,00% -0,04 p.p. 

1 ano 8,76% 7,96% 7,91% 8,00% 8,09% 8,05% 8,00% 0,04 p.p. 

2 anos 9,37% 8,42% 8,38% 8,58% 8,78% 8,66% 8,67% 0,25 p.p. 

3 anos 9,89% 9,03% 8,90% 9,11% 9,36% 9,20% 9,22% 0,19 p.p. 

Fonte: BM&F. 

        
Gráfico 1  

Curva de juros 
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Cronograma de Vencimentos de Títulos Federais 

Os dados referentes ao cronograma de vencimentos de títulos federais podem ser acessados 

pelo endereço eletrônico do Banco Central do Brasil, http://www.bcb.gov.br, selecionando o 

seguinte caminho: <Economia e finanças> <Selic - Mercado de títulos públicos> <Títulos> 

<Cronograma de vencimentos>, ou, ainda, diretamente em 

http://www4.bcb.gov.br/?SELICCRONO. 

 

Cronograma de Vencimentos de Instrumentos Cambiais 

 
Tabela 7 

Títulos e swaps cambiais - Valores totais em US$ Milhões\1 

 

Vencimento NTN-A Outros Swap Total  Geral 

15/5/2012 0 20 0 20 

1/6/2012 0 0 -650 -650 

15/6/2012 0 13 0 13 

1/7/2012 0 0 0 0 

2/7/2012 0 0 -2.470 -2.470 

15/7/2012 0 14 0 14 

1/8/2012 0 0 0 0 

15/8/2012 0 14 0 14 

1/9/2012 0 0 0 0 

15/9/2012 11 15 0 26 

1/10/2012 0 0 0 0 

15/10/2012 132 17 0 149 

1/11/2012 0 0 0 0 

15/11/2012 0 17 0 17 

1/12/2012 0 0 0 0 

15/12/2012 0 11 0 11 

1/1/2013 0 0 0 0 

15/1/2013 0 12 0 12 

1/2/2013 0 0 0 0 

15/2/2013 0 12 0 12 

Até Fev/13 144 147 -3.120 -2.830 

Após Fev/13 6.929 513 0 7.442 

Total 7.073 660 -3.120 4.612 

\1 Valor total dos títulos e dos swaps;                                      Data de referência:   11/5/12 
 

 

 

 

http://www.bcb.gov.br/
http://www4.bcb.gov.br/?SELICCRONO
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COMUNICADO DO TESOURO NACIONAL 
  

 
CRONOGRAMA DE LEILÕES DE TÍTULOS 

 
 

Maio/2012 
  
 O Tesouro Nacional informa a programação da administração da Dívida Pública Mobiliária Federal 
interna referente ao mês de maio de 2012: 
 

DATA DO LEILÃO HORÁRIO TIPO TÍTULO* VENCIMENTO 

03 - 5ª feira 11h00-11h30 Leilão Tradicional 
LTN 01/04/2013; 01/07/2014; 01/01/2016 

NTN-F 01/01/2018; 01/01/2023 

08 - 3ª feira 12h00-13h00 
Leilão Tradicional NTN-B 15/8/2016;15/8/2018;15/8/2022; 

15/8/2030;15/8/2040;15/8/2050 

Resgate Antecipado NTN-B 15/8/2030,15/5/2035;15/8/2040; 
15/5/2045;15/8/2050 

09 - 4ª feira 12h00-13h00 Leilão de Troca NTN-B 15/8/2016;15/8/2018;15/8/2022; 
15/8/2030;15/8/2040;15/8/2050 

10 - 5ª feira 11h00-11h30 Leilão Tradicional 
LTN 01/10/2012; 01/07/2014; 01/01/2016 

LFT 01/03/2018 

17 - 5ª feira 11h00-11h30 
Leilão Tradicional 

LTN 01/04/2013; 01/07/2014; 01/01/2016 

NTN-F 01/01/2018; 01/01/2023 

Resgate Antecipado NTN-F 01/01/2018; 01/01/2021; 01/01/2023 

22 - 3ª feira 12h00-13h00 Leilão Tradicional NTN-B 15/8/2016;15/8/2018;15/8/2022 

24 - 5ª feira 11h00-11h30 Leilão Tradicional LTN 01/10/2012; 01/07/2014; 01/01/2016 

31 - 5ª feira 11h00-11h30 Leilão Tradicional LTN 01/04/2013; 01/07/2014; 01/01/2016 

* LFT – Letras Financeiras do Tesouro, LTN – Letras do Tesouro Nacional, NTN-B – Notas do Tesouro Nacional – Série B, 
NTN-F – Notas do Tesouro Nacional – Série F. 
 
 No mês em referência, estão previstos vencimentos de títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional 
no montante de R$ 7,4 bilhões, sendo R$ 7,2 bilhões de cupom de juros de NTN-B. 
  
 A oferta total dos títulos públicos para os leilões tradicionais, com liquidação ao longo do referido mês, 
estará limitada a R$ 40,0 bilhões. 
 
 Vale informar que os valores referentes aos resgates antecipados poderão ser acrescidos ao volume da 
oferta total de títulos públicos mencionado anteriormente. 
 
 O Tesouro Nacional informa também que poderá realizar resgate antecipado de cupom de juros de 
NTN-B caso haja manifestação de interesse por parte das instituições financeiras. 
 
 A liquidação ocorrerá no dia útil subsequente ao dia dos leilões. 
 
 Este cronograma está sujeito a modificações de acordo com as condições de mercado. 

 
 

Brasília, 27 de abril de 2012. 
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O mercado de juros futuros registrou mais um mês de queda nas taxas dos contratos mais negociados. O recuo foi
generalizado, ocorrendo tanto na ponta curta da curva quanto nos contratos de prazo mais longo. Conforme esperava o
mercado, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) reduziu em 0,75 p.p. a taxa de juros básica da economia
(Selic) na reunião de abril. Entretanto, ao contrário da expectativa da ampla maioria dos analistas, sinalizou no comunicado ao
final do encontro – e posteriormente na Ata da Reunião – que possivelmente o ciclo de cortes deve ter prosseguimento na reunião
de maio, ao manter no comunicado o trecho “dando seguimento ao processo de ajuste das condições monetárias....”. Na visão do
mercado, essa atitude sugeriu predisposição dos membros do Copom em dar continuidade ao afrouxamento monetário, o que
levou as taxas dos contratos de juros a se ajustarem a mais um corte. Além disso, o BC salientou que “entende que, dados os
efeitos cumulativos e defasados das ações de política implementadas até o momento, qualquer movimento de flexibilização
monetária adicional deve ser conduzido com parcimônia”. Nesse trecho, os diretores sugerem que os cortes adicionais
eventualmente levados a cabo serão numa intensidade menor que os 0,75p.p. efetuados nos últimos dois encontros. O Copom
apontou ainda que, a despeito da piora das simulações para a inflação projetada para 2012 e 2013, o ritmo de recuperação da
economia doméstica mostrou-se mais lento do que o inicialmente projetado. Assim, entre os contratos futuros de juros mais
negociados na BM&F, o contrato com vencimento em janeiro de 2013 encerrou o último dia do mês de abril com taxa de 8,29%
(de 8,91% do mês anterior); o vencimento janeiro/2014 projetava 8,77% (de 9,52%) e o com vencimento em janeiro/2017
encerrou com taxa de 10,06% (de 10,68% no último dia do mês passado).

O IPCA de Abril acelerou em relação ao último IPCA-15 (0,43%) e ainda mais em relação ao IPCA de Março (0,21%) para
0,64%, em linha com nossa expectativa e um pouco acima da média do mercado (0,58%). Em 12 meses, a inflação caiu de
5,24% para 5,10%. Nossa previsão é que a inflação em 12 meses não continuará desacelerando, mantendo-se resistente acima
de 5%. Nessa leitura, a variação por grupos, em geral, não surpreendeu. O grupo Habitação confirmou os reajustes, em algumas
regiões, de água, esgoto e energia elétrica. Os Vestuários mostraram a alta sazonal característica do período. Já os grupos
Saúde e Despesas pessoais apresentaram os reajustes dos medicamentos e cigarros. O detalhamento piorou, revelando
persistência, particularmente a média dos núcleos foi de 0,58%, de 0,24% em Março, com variação em 12 meses de 5,98%. Já o
índice de difusão sem alimentos passou de 56,87% para 64,45%. Ademais, a inflação dos serviços passou de 0,52% para 0,76%
em Abril. Em outras palavras, após um 1º trimestre melhor que as expectativas, a inflação corrente está acima da maior parte das
projeções de mercado, seja ela no atacado ou no varejo. Mantemos a visão que existem limitações (ex: mercado de trabalho
apertado, expectativas desancoradas) para uma convergência da inflação à meta em 2012. Em Maio, mesmo com a ausência de
algumas pressões pontuais ocorridas em Abril, a inflação não deve desacelerar em magnitude importante.

Pelo segundo mês consecutivo, o dólar avançou ante o real no mercado de câmbio doméstico. Em abril, a taxa de câmbio
desvalorizou-se em 3,8%, fechando o mês cotada a R$1,89. No ano, o real acumula leve perda ante a moeda norte-americana
(-0,5%). Em doze meses, o dólar acumula alta de 20,2%. A firme atuação do Banco Central no mercado de câmbio doméstico foi
fator preponderante para que o real registrasse mais um mês de perdas ante o dólar. As incertezas quanto ao ritmo de atividade
global nos próximos trimestres e o recrudescimento das preocupações em relação à crise da dívida soberana na Europa
elevaram os níveis de aversão ao risco dos investidores e também afetaram o preço de ativos mais arriscados, influenciando no
comportamento de commodities e moedas emergentes. Adicionalmente, o fechamento verificado na curva de juros também
contribuiu para a desvalorização do real ante o dólar.

Este documento é distribuído unicamente a título informativo. Rentabilidades passadas não são nem devem ser assumidas como rentabilidades futuras e não existe no presente momento qualquer tipo
de garantia, implícita ou explícita, do Banco do Brasil S.A. Opiniões e estimativas do Banco do Brasil podem mudar a qualquer momento, sem prévio aviso. Este documento não leva em consideração os
objetivos de investimentos, situação financeira ou necessidades específicas dos investidores, de forma particular. Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante
órgãos fiscalizadores ou reguladores sem prévia autorização de seu autor.

Após recuar quase 2% no mês de março, a Bolsa de Valores de São Paulo tornou a ter um desempenho negativo em abril. O
Ibovespa, principal índice de referência da bolsa doméstica, caiu 4,2% no mês, fechando aos 61.820 pontos. Assim, após um
início de ano bastante favorável para os ativos de risco, agora o Ibovespa acumula uma queda de 6,1% nos últimos dois meses.
No ano, o saldo ainda é positivo (graças sobretudo ao mês de janeiro, quando rendeu 11,1%): +8,9%. Em doze meses, o índice
acumula uma rentabilidade de –6,5%. Em abril, o retorno das preocupações com a crise das dívidas soberanas na Europa foi
determinante para o desempenho negativo dos ativos de risco. Dados mais fracos de atividade na Zona do Euro – que
indiretamente afetam a avaliação dos investidores quanto à sustentabilidade da trajetória de endividamento das economias – e
dúvidas quanto ao real comprometimento de alguns líderes políticos com as metas fiscais tornaram a pressionar os mercados de
dívida soberana. Aliado a isso, a confirmação da sustentação de um ritmo de crescimento abaixo do potencial na China no 1º
trimestre de 2012 e dados mistos vindos dos Estados Unidos também acabaram afetando o desempenho das bolsas globais. A
alta da aversão ao risco também afetou o desempenho das commodities: o índice CRB Spot registrou queda de 1% no mês, ao
passo que o petróleo Brent recuou 3,1%. Entre os principais mercados globais, o S&P500 nos Estados Unidos recuou 0,8%, ao
passo que o índice Stoxx 50 (composto pelos papéis mais representativos dos mercados europeus) registrou queda de 6,9%.



IRF-M

IMA-B 

RENDA VARIÁVEL

Palavra do Gestor

O mercado de juros futuros registrou mais um mês de queda nas taxas projetadas. O recuo foi generalizado, ocorrendo tanto na
ponta curta da curva quanto nos contratos de prazo mais longo, beneficiando os preços dos títulos públicos prefixados e
consequentemente o índice IRF-M. O Copom reduziu em 0,75 p.p. a taxa de juros básica da economia (Selic) na reunião de abril
e sinalizou, ao contrário do consenso de mercado, que daria prosseguimento ao ciclo de cortes de juros, o que levou as taxas
dos contratos de juros a se ajustarem a mais um corte. Além disso, o ritmo de recuperação da economia doméstica, que
mostrou-se mais lento do que o inicialmente projetado, e o recrudescimento da crise da dívida na Europa também foram
determinantes para o mercado projetar taxas mais baixas de juros no futuro. Portanto, o desempenho do índice IRF-M no mês de
Abril foi significativo (1,74% em termos nominais) o que correspondeu a 248,28% do CDI no mês e 168,62% no ano. Para o
próximo mês, projeta-se um novo fechamento das taxas de juros e por conseguinte um retorno do IRF-M maior do que o custo
de oportunidade (CDI), tendo em vista a percepção de que a alteração prevista na Caderneta de Poupança e a continuidade do
cenário externo adverso possa continuar favorecendo e trazendo os juros nominais para níveis historicamente nunca vistos na
história recente.

- A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.
- A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

- O parâmetro de rentabilidade é uma referência de rendimento a ser perseguida pelo fundo e não uma garantia de rentabilidade.
- Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
- Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Este documento é distribuído unicamente a título informativo. Rentabilidades passadas não são, nem devem ser assumidas como rentabilidades futuras e não existe no presente momento qualquer tipo de garantia, implícita ou
explícita, do Banco do Brasil S.A. Opiniões e estimativas do Banco do Brasil podem mudar a qualquer momento, sem prévio aviso. Este documento não leva em consideração os objetivos de investimentos, situação financeira ou

necessidades específicas dos investidores, de forma particular. Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores sem prévia autorização de seu autor.

Flávio Mattos - Gerente de Divisão de Fundos de Renda Fixa e Renda Fixa Crédito.

Carlos Vinícius Raposo - Gerente de Divisão de Fundos de Renda Fixa CP, DI e Índices de Preços.

Jorge Ricca - Gerente Executivo de Fundos de Ações.

A divulgação da mais recente Ata do Copom foi determinante para o comportamento do índice no mês de abril. No
comunicado, o Banco Central sinalizou que o ciclo de cortes na taxa SELIC deve prosseguir, apenas indicando que os próximos
cortes deverão ter uma intensidade menor que os 0,75p.p. do último encontro. O mercado de juros futuros respondeu com uma
nova correção baixista e os títulos públicos, inclusive as NTN-Bs, acompanharam esse movimento, encerrando o mês de abril
com suas taxas nos pisos históricos. No mês, a parte mais curta do índice, o IMA-B5, registrou ganho de 1,7115%, enquanto
que o IMA-B 5+, a parte mais longa do índice, registrou ganho de 6,5258%. O IMA-B fechou abril com uma rentabilidade de
4,4201%. Com o mercado ainda tentando projetar um novo piso para a Selic após o governo mudar as regras da poupança e
os temores com relação à inflação futura em virtude do nível muito baixo da taxa básica de juros, o que se espera para o mês
de maio é um período de grande volatilidade. Ainda não há um consenso com relação aos próximos movimentos do Copom e a
expectativa é que essa incerteza contamine fortemente a curva de juros e consequentemente, as taxas das NTN-Bs.

O mercado acionário brasileiro seguiu a tendência do final do mês de março, isto é, o incremento da aversão a risco ditou o
movimento dos investidores fazendo com que o mês fechasse em queda. Essa aversão foi motivada primeiramente por
discursos mais flexíveis de parte dos líderes europeus no que tange às metas fiscais estabelecidas pela comunidade européia. A
Espanha foi o país mais impactado, vendo a taxa dos seus títulos governamentais de 10 anos atingir um nível ao redor de 6%.
Esse fato trouxe de volta o temor de contágio aos demais países com problemas, afetando também a taxa de remuneração dos
seus títulos, tais como a Itália. Do lado dos EUA, os dados macroeconômicos também não ajudaram, o mercado de trabalho
voltou a apresentar pedidos semanais de auxílio desemprego ao redor de 380 mil, travando a melhora contínua apresentada nos
últimos meses. Isso fez com que os analistas visualizassem uma possível redução no ritmo da recuperação econômica daquele
país. O lado positivo para o mercado é que pode estar se aproximando uma nova rodada de estímulos monetários por parte do
banco central americano, fato que poderia gerar um ambiente mais favorável para os investimentos em ações. Em termos de
China, não tivemos grandes novidades, o crescimento do país ficou próximo do esperado no primeiro trimestre, ao nível de
8,1%. No Brasil, o ciclo de redução de taxa de juros continuou, trazendo a mesma para 9%, favorecendo os setores que
dependem de crédito. A leitura do comunicado apresentado pelo BACEN é de que poderemos ter nova redução pela frente na
reunião de maio. O movimento inicial de redução de spreads por parte dos bancos brasileiros também poderá trazer impactos
positivos para os setores de consumo, varejo, construção civil dentre outros. O Ibovespa no mês fechou com uma queda de –
4,17%. Esse retorno negativo foi influenciado principalmente pela desvalorização das ações da Petrobras e dos setores
financeiro e de contstrução civil. Por outro lado, os setores que mais ajudaram positivamente a bolsa foram os de Consumo e
Tecnologia. Além disso, as estratégias de “small caps” e dividendos também perfomaram positivamente em relação ao índice da
bolsa, com destaque para dividendos.



Alteração nos nomes dos fundos de investimento BB para RPPS

Portaria MPS nº 170/2012

Foi publicada, em 26 de abril de 2012, a Portaria MPS n.º 170/2012, que altera a Portaria MPS/GM nº 519, de 24
de agosto de 2011, e dispõe sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)
instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Segue abaixo as principais alterações que deverão ser observadas pelo RPPS:

a) O Demonstrativo da Política de Investimentos – DPIN – deverá ser encaminhado para o MPS somente por via eletrônica;

b) Os entes federados (União, Estados, DF e Municípios) assumem responsabilidade direta pela comprovação da elaboração
da política de investimentos, pelo acompanhamento da gestão dos recursos do seu RPPS, pela criação do comitê de
investimento, dentre outros;

c) Quando a gestão dos recursos for por gestão própria, antes da realização de qualquer operação, deverá ser assegurado que
as instituições escolhidas para receber as aplicações tenham sido objeto de prévio cadastramento. Para esse cadastramento
deverão ser observados no mínimo:

- Atos de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Bacen ou pela CVM ou órgão competente;

- Observação de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e ausência de restrições
que, a critério do Bacen, da CVM ou de outros órgãos competentes, desaconselhem um relacionamento seguro;

- Quando se tratar de fundos de investimento, esse cadastramento recairá sobre a figura do gestor e do administrador do fundo.

d) Para os RPPS com um patrimônio superior à R$ 5 milhões é obrigatória a criação de um Comitê de Investimentos como
órgão auxiliar no processo decisório quanto à execução da política de investimentos, cujas decisões serão registradas em ata.
Esse Comitê deverá ser criado até o dia 26/10/2012. Para os demais RPPS, a criação desse comitê é facultativa.

e) Caberá ao RPPS a constituição do Comitê de Investimentos, optando pela quantidade de integrantes, qualificação e certificação
de seus membros de acordo com a necessidade e porte de cada RPPS.

f) A partir do dia 24/06/2012, todas as aplicações ou resgates dos recursos dos RPPS deverão ser acompanhadas do formulário
APR - Autorização de Aplicação e Resgate. O modelo e instruções de preenchimento estão disponíveis no site do Ministério da
Previdência Social (www.mps.gov.br).

- A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.
- A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

- O parâmetro de rentabilidade é uma referência de rendimento a ser perseguida pelo fundo e não uma garantia de rentabilidade.
- Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
- Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Este documento é distribuído unicamente a título informativo. Rentabilidades passadas não são, nem devem ser assumidas como rentabilidades futuras e não existe no presente momento qualquer tipo de garantia, implícita ou
explícita, do Banco do Brasil S.A. Opiniões e estimativas do Banco do Brasil podem mudar a qualquer momento, sem prévio aviso. Este documento não leva em consideração os objetivos de investimentos, situação financeira ou

necessidades específicas dos investidores, de forma particular. Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores sem prévia autorização de seu autor.

O Banco do Brasil alterou os nomes dos fundos de investimento que compõem o portfólio para os Regimes Próprios de Previdência
Social – RPPS.

Segue abaixo o quadro com os novos nomes dos fundos de investimento:

NOMES ANTIGOS NOMES NOVOS 

   BB RPPS RF Fluxo FIC BB Previdenciário RF Fluxo FIC 

   BB RPPS RF Perfil FIC BB Previdenciário RF Perfil FIC 

   BB RPPS Liquidez RF FIC BB Previdenciário RF IRF-M1 Títulos Públicos FIC 

   BB RPPS RF Conservador Previdenciário FI BB Previdenciário RF IRF-M Títulos Públicos FI 

   BB RPPS RF IDKA 2 FI BB Previdenciário RF IDKA 2 Títulos Públicos FI 

   BB RPPS Atuarial Conservador Previdenciário FI BB Previdenciário RF IMA-B Títulos Públicos FI 

   BB RPPS Atuarial Moderado Previdenciário FI BB Previdenciário RF IMA-B FI 

   BB RPPS RF IMA-B5+ FI BB Previdenciário RF IMA-B5+ Títulos Públicos FI 

   BB Regime Próprio Multimercado Previdenciário FI BB Previdenciário Multimercado FI 

   BB RPPS Ações Governança FI BB Previdenciário Ações Governança FI 

 



CDI 0,70% 3,17% 11,24%

Ibovespa -4,17% 8,93% -6,52%

IBrX -2,48% 9,05% -0,33%

IDkA IPCA 2 Anos 1,70% 6,43% 18,39%

IGC -1,77% 11,95% 1,18%

IGP-M 0,85% 1,48% 3,65%

IMA-B 4,42% 10,50% 24,16%

IMA-B 5 1,71% 6,29% 18,07%

IMA-B 5+ 6,53% 13,88% 29,50%

IRF-M 1,74% 5,35% 16,93%

IRF-M 1 0,94% 3,86% 12,97%

Poupança 0,52% 2,24% 7,38%

INPC+6% 1,13% 3,73% 11,18%

IPCA+6% 1,13% 3,87% 11,41% Fonte: Relatório Focus/Bacen Posição: 11/05/2012

0

Fundos de renda fixa atrelados ao IMA-B 

Fundo de renda fixa atrelado ao IMA-B 5+

Fundo de renda fixa atrelado ao IDkA IPCA 2 

Retorno Fundos de Investimento x Parâmetro de Rentabilidade
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- A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.
- A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
- O parâmetro de rentabilidade é uma referência de rendimento a ser perseguida pelo fundo e não uma garantia de rentabilidade.
- Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
- Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
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O fundo encerrou o mês com um resultado de
4,1983%, contra 4,4201% do IMA-B total. Fechamos abril
com 94,5% do Patrimônio Líquido do fundo alocado em
NTN-Bs.

O fundo encerrou o mês em questão com um resultado de
4,1860%, contra 4,4201% do IMA-B Total. Dos títulos
atrelados ao IPCA que compõem o Patrimônio Líquido do
fundo, 87,26% são títulos públicos (NTN-Bs) e 6% são
títulos privados.

O fundo encerrou o mês com um resultado de 1,5847%, contra 1,6997% do IDKA IPCA 2A. Fechamos abril com 96,16% do
Patrimônio Líquido alocado em NTN-Bs com prazo médio próximo aos mesmos 504 dias do benchmark.

No mês, o IMA-B5+, a parte mais longa do índice IMA-B, registrou ganho de 6,5258%, contra um resultado de 5,7319% do fundo.
Fechamos abril com 87,65% do Patrimônio Líquido do fundo alocado em NTN-Bs.



Fundo de renda fixa atrelado ao IRF-M Fundo de renda fixa atrelado ao IRF-M 1

Fundos de renda fixa atrelados ao CDI 

Retorno Fundos de Investimento x Parâmetro de Rentabilidade
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A rentabilidade no mês fechou em 101,36% e no ano ficou
em 100,30% do IRF-M. Compramos LTNs JAN/2016, e
NTN-Fs 2018 e 2023 no Mercado Primário e NTN-Fs
2013, 2017 e 2021, no Mercado Secundário, para
mantermos a aderência ao indexador. Optamos por
comprar o novo vencimento de LTN JUL/2014 no Mercado
Primário que fará parte do IRF-M a partir da carteira do mês
de maio. A rentabilidade do mês ficou maior em relação ao
mês anterior, influenciado principalmente pelo bom
resultado apresentado pela ponta longa da carteira, que
continuou com um grande ajuste positivo ao longo do mês
de abril.

- A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.
- A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
- O parâmetro de rentabilidade é uma referência de rendimento a ser perseguida pelo fundo e não uma garantia de rentabilidade.
- Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito -
FGC.
- Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
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O FIC BB PREVID RF IRF-M1 é um FUNDO que aplica no
FI BB TOP IRF-M1. A rentabilidade do FIC no mês de abril
ficou em 97,74% do IRF-M 1 e no ano 98,11% do IRF-M1.
Quanto ao FI BB TOP IRF-M1 compramos LTNs OUT/2012
e ABR/2013, no Mercado Primário, para nos adequarmos à
carteira do INDEXADOR, e demos início à compra da LTN
JUL/2013 travado com contratos de DI FUTURO, pois este
vencimento fará parte da carteira a partir de julho/2012 e
será o vencimento com maior participação no índice em
substituição a LTN JUL/2012.

O FIC BB RPPS RF PERFIL é um FIC que aplica 60% de
seu PL no BB TOP RF TRADICIONAL e 40% no BB TOP
RF ARROJADO. Sua rentabilidade ficou em 106,94% do
CDI no mês de abril/2012. Neste período nossa exposição
em Opcom Pré Longa foi reduzida uma vez que não
renovamos alguns vencimentos pois julgamos que os
prêmios não estavam atraentes. O estoque destes ativos
vem apresentando excelente resultado. Já o percentual de
ativos privados permaneceu praticamente estável em
ambos os FI's, já que as novas operações não excederam
o volume dos vencimentos. Os ativos privados
contribuíram de forma positiva para a rentabilidade dos FI's
durante o mês, e os ativos públicos pós continuaram
rendendo acima do esperado.

O FIC BB RPPS RF FLUXO é um FUNDO que aplica
100% de seu PL no BB TOP RF C. Sua rentabilidade
ficou em 94,31% do CDI no mês de abril/2012. Neste
período nossa exposição em Opcom Pré Longa foi
reduzida uma vez que não renovamos alguns
vencimentos pois julgamos que os prêmios não estavam
atraentes. O estoque destes ativos vem apresentando
excelente resultado. O percentual de ativos privados
sofreu redução uma vez que as novas operações foram
em volume inferior aos vencimentos.
Os ativos privados contribuíram de forma positiva para a
rentabilidade dos FI's durante o mês, e os ativos públicos
pós continuaram rendendo acima do esperado.



Fundo Multimercado atrelado ao DI Fundo de renda variável atrelado ao IGC

Fundo de renda variável atrelado ao Ibovespa Fundo de renda variável atrelado ao IBrX

Retorno Fundos de Investimento x Parâmetro de Rentabilidade

- A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.
- A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
- O parâmetro de rentabilidade é uma referência de rendimento a ser perseguida pelo fundo e não uma garantia de rentabilidade.
- Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito -
FGC.
- Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

0,70%

3,17%

11,24%

1,13%

3,87%

11,41%

0,77%

3,68%

12,33%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

abr/12

2012

12 meses

BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO IPCA+6% CDI

-0,05%

0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

0,20%

2-jan 19-jan 7-fev 28-fev 16-mar 4-abr 24-abr

-1,77%

11,95%

1,18%

1,13%

3,87%

11,41%

-1,80%

11,71%

-1,88%

-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

abr/12

2012

12 meses

BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA IPCA+6% IGC

-2,5%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

2-jan 19-jan 7-fev 28-fev 16-mar 4-abr 24-abr

-4,17%

8,93%

-6,52%

1,13%

3,87%

11,41%

-4,50%

7,50%

-10,02%

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

abr/12

2012

12 meses

BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO IPCA+6% Ibovespa

-2,48%

9,05%

-0,33%

1,13%

3,87%

11,41%

-3,00%

7,65%

-5,45%

-10% -5% 0% 5% 10% 15%

abr/12

2012

12 meses

BB AÇÕES IBrX INDEXADO IPCA+6% IBrX

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

2-jan 19-jan 7-fev 28-fev 16-mar 4-abr 24-abr

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

2-jan 19-jan 7-fev 28-fev 16-mar 4-abr 24-abr

Taxa Pós Fixada – O fundo se manteve neste risco de
mercado, vendendo parte da posição com ágio. O estoque
remanescente impactou positivamente a cota do fundo.
Bolsa de Valores – Durante o mês de abril, o fundo
realizou operações de financiamento com opções de
Petrobras (ações PN apresentaram variação negativa de
8,82%), OGX (queda de 12,38%), Vale (valorização de
2,55% nas ações PNA), Gerdau (valorização de 2,63%
nas ações PN) e BM&F (desvalorização de 4,63% nas
ON) utilizando, em média, 1,70% do PL do fundo. Houve
ainda operações direcionais em opções de OGX e
Petrobras. Apesar das oscilações nos preços dos
papéis, o fundo conseguiu superar o benchmark no mês
de abril. Benchmark: 102,0% CDI / 0,7139% a.m.
Rentabilidade Mês: 0,7694% a.m. / 107,78%% do
benchmark.



 PL em 30/04/2012 
Taxa Adm        

(ao ano)

Aplicação 

Subsequente,
Classificação

Enquadramento Res. 

CMN nº 3.922/10

 Cota em 30/04/2012 
Início do 

fundo

Saldo Mínimo e     

Resgate Mínimo
Composição

Limite de alocação por 

fundo (CNPJ)

7,86% 0,70% 3,17% 5,00% 11,24%

R$ 120.550.161,85 1,00% Renda Fixa Art. 7º Inciso IV

1,10479 28.04.2011 Títulos Públicos Federais e Privados Até 20%

R$ 87.367.585,31 0,20% 
(1) Renda Fixa Art. 7º Inciso IV

1,11500 28.04.2011 Títulos Públicos Federais e Privados Até 20%

15,11% 4,42% 10,50% 13,09% 24,16%

R$ 10.634.437.410,67 0,20% Renda Fixa Art. 7º Inciso I-b

2,50841 24.07.2005 Títulos Públicos Federais Até 100%

R$ 2.079.843.136,74 0,30% Renda Fixa Art. 7º Inciso III 

2,21475 09.03.2006 Títulos Públicos Federais e Privados Até 20%

13,82% 6,53% 13,88% 17,35% 29,50%

R$ 1.275.156.685,89 0,20% Renda Fixa Art. 7º Inciso I-b

1,30446 28.04.2011 Títulos Públicos Federais Até 100%

12,61% 0,94% 3,86% 5,74% 12,97%

R$ 1.626.439.182,52 0,10% 
(2) Renda Fixa Art. 7º Inciso I-b

1,30426 08.12.2009 Títulos Públicos Federais Até 100%

14,45% 1,74% 5,35% 7,53% 16,93%

R$ 2.550.236.973,20 0,20% Renda Fixa Art. 7º Inciso I-b

2,50857 08.12.2004 Títulos Públicos Federais Até 100%

11,34% 1,70% 6,43% 8,00% 18,39%

R$ 509.780.316,08 0,20% Renda Fixa Art. 7º Inciso I-b

1,17359 28.04.2011 Títulos Públicos Federais Até 100%

- 0,20% Renda Fixa Art. 7º Inciso I-b

- 19.04.2012 Títulos Públicos Federais Até 100%

11,60% 0,70% 3,17% 5,00% 11,24%

R$ 20.878.460,85 0,60% Multimercado Art. 8º Inciso IV

1,36434 02/03/2009 Diversas classes de ativos, inclusive renda variável Até 5%

-12,45% -1,77% 11,95% 11,51% 1,18%

R$ 275.986.823,26 1,00% Ações Art.8º Inciso III

1,31954 10/06/2009 Mínimo de 67% em ações e 33% em Títulos Púbicos Federais Até 15%

12,44% 1,13% 3,73% 5,87% 11,18% INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor

12,89% 1,13% 3,87% 5,96% 11,41% IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

A rentabilidade obtida no passado não representa a garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O parâmetro de rentabilidade é uma referência de rendimento a ser perseguida pelo fundo e não uma garantia de rentabilidade.

Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor do Crédito – FGC;

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

(1) Este fundo possui taxa de administração de 0,20% ao ano e aplica seus recursos em fundo de investimento que possui taxa de administração de até 0,10% ao ano, podendo o custo total ser de até 0,30% ao ano.

(2) Este fundo possui taxa de administração de 0,10% ao ano e aplica seus recursos em fundo de investimento que possui taxa de administração de até 0,20% ao ano, podendo o custo total ser de até 0,30% ao ano.

- R$ 1 mil livre

* Em cumprimento ao que determina o art. 75 da Instrução CVM nº 409/2004, qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.

Benchmark IMA GERAL EX-C

BB Previdenciário RF IMA Geral Ex-C 

Títulos Públicos FI

D+0

IPCA+6%
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17h00 D+0 D+2

Fundos para RPPS

T
ip
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Fundos de Investimento
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do fundo)

6 meses 12 meses
Cota 

Aplicação
Cota Resgate

Crédito 
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Aplicação Inicial

Horário Limite 
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PL médio 12 meses (ou 

desde o início do fundo)
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 PL em 30/04/2012 
Taxa Adm        

(ao ano)
Classificação

Enquadramento Res. 

CMN nº 3.922/10

 Cota em 30/04/2012 Início do fundo Composição
Limite de alocação 

por fundo (CNPJ)

11,60% 0,70% 3,17% 5,00% 11,24%

R$ 385.324.015,91 0,30%
1 Renda Fixa Art. 7º Inciso IV

3,05699 29.05.2003 Títulos Públicos Federais Até 20%

R$ 1.704.568.345,31 0,20% Renda Fixa Art. 7º Inciso IV

4,42413 19.07.2001 Títulos Públicos Federais e Privados Até 20%

-18,11% -4,17% 8,93% 5,97% -6,52%

R$ 183.697.098,66 4%
3 Ações Art. 8º inciso I

24,84237 17.12.1993 Mínimo de 95% de FIC que acompanhe o Ibovespa Até 20%

R$ 57.550.745,03 4%
3 Ações Art. 8º inciso I

6,43248 2.10.1995 Mínimo de 95% de FIC que acompanhe o Ibovespa Até 20%

-11,39% -2,48% 9,05% 9,54% -0,33%

R$ 189.071.285,09 4%
3 Ações Art. 8º inciso I

5,86728 01.07.1986 Mínimo de 95% de FIC que acompanhe o IBRX Até 20%

-14,06% -3,57% 7,33% 7,22% -3,65%

R$ 3.884.238,48 0,90% Ações Art. 8º inciso I

0,90717 05.02.2010 Mínimo de 95% de FIC que acompanhe o IBRX Até 20%

R$ 784.167.642,60 2% Ações Art.8º Inciso III

6,36068 19.07.2000 Mínimo de 80% de ações Petrobras Até 15%

R$ 1.013.316.238,72 2% Ações Art.8º Inciso III

11,00919 26.02.2002 Mínimo de 80% de ações Vale Até 15%

R$ 292.186.541,82 1,50% Ações Art.8º Inciso III

0,98682 19.12.2007 Mínimo de 90% de ações BB Até 15%

R$ 8.528.262,09 2%
2 Ações Art.8º Inciso III

0,91712 7.5.2010 Mínimo de 95% de FIC composto por de ações do setor de infraestrutura Até 15%

R$ 92.613.325,91 2%
2 Ações Art.8º Inciso III

1,24678 18.7.2008 Mín. de 95% de FIC composto por ações do setor imob. construção civil Até 15%

R$ 70.408.044,34 2%
2 Ações Art.8º Inciso III

1,46642 2.10.2007 Mínimo de 95% de FIC composto por ações de bens de consumo Até 15%

R$ 808.373.385,06 2% Ações Art.8º Inciso III

11,26968 19.7.2002 Mínimo de 95% de FIC composto por ações boas pagadoras de dividendos Até 15%

R$ 132.508.665,74 2% Ações Art.8º Inciso III

7,83537 15.10.1997 Mínimo de 67% de ações do setor de energia Até 15%

R$ 49.576.397,11 3% Ações Art.8º Inciso III

5,45890 23.7.2002 Mínimo de 95% de FIC composto por ações de empresas de exportação Até 15%

R$ 42.949.284,97 2%
2 Ações Art.8º Inciso III

1,10679 2.10.2007 Mínimo de 95% de Bancos, Seguradoras e Serviços Financeiros Até 15%

R$ 97.500.144,43 2%
2 Ações Art.8º Inciso III

0,69512 2.10.2007 Mínimo de 95% de FIC composto por ações do setor de siderurgias Até 15%

R$ 61.667.981,88 3% Ações Art.8º Inciso III

5,95063 19.7.2002 Mínimo de 95% de FIC composto por ações de empresas de pequeno e médio porte Até 15%

R$ 22.485.363,62 2% Ações Art.8º Inciso III

1,69970 25.2.1997 Mínimo de 67% de ações do setor de tecnologia Até 15%

R$ 13.919.093,17 2% Ações Art.8º Inciso III

0,60888 28.5.2001 Mínimo de 80% de ações do setor de transporte e logística Até 15%

R$ 17.542.930,14 4%
3 Ações Art.8º Inciso III

1,37585 24.3.2006 Mínimo de 95% de FIC composto por ações de empresas de diversos setores Até 15%

Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor do Crédito – FGC;

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

(1) Este fundo possui taxa de administração de 0,20% ao ano e aplica seus recursos em fundo de investimento que possui taxa de administração de até 0,10% ao ano, podendo o custo total ser de até 0,30% ao ano.

(2) Este fundo possui taxa de administração de 1,0% ao ano e aplica seus recursos em fundo de investimento que possui taxa de administração de até 1,0% ao ano, sendo o encargo total atribuído aos cotistas de 2,0% ao ano. 

O Banco do Brasil possui outros fundos de investimento além dos apresentados neste material.

-1,02%

-4,47%

-3,68%

-8,28%

1,77%

-9,12%

-0,07%

-7,12%

2,47%

0,60%

1,25%

R$ 749.486.090,61

R$ 116.891.864,11

R$ 48.277.620,28

R$ 46.214.520,30

R$ 100.589.185,46

R$ 62.406.381,17

R$ 19.721.218,82

R$ 13.990.867,59

R$ 17.479.316,41

R$ 61.347.920,66

R$ 198.520.038,37

R$ 1.828.597,68

R$ 879.312.473,89

R$ 1.103.994.263,46

R$ 234.738.609,08

R$ 5.751.482,21

R$ 104.716.755,08

R$ 48.390.606,22
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Aplicação 

Subsequente, 

Saldo Mínimo e 

Resgate Mínimo

CDI – Certificado de Depósito Interbancário

BB Comercial 17 LP FIC 11,27% 5,02% 11,10% D+0 D+0 D+0R$ 1 milhão

Outros Fundos para RPPS
T

ip
o

Fundos de Investimento 2011 PL médio 12 meses
Aplicação 

Inicial

Horário Limite 

Movimentação

Cota 

Aplicação

Cota 

Resgate

Crédito 

Resgate
6 meses 12 meses

BB Institucional FI RF 11,73% 5,13% 11,42%

Benchmark CDI

D+0 D+0 D+0livre livre 17h00

livre 17h00R$ 489.436.730,01

R$ 1.704.568.345,31

Benchmark IBOVESPA IBOVESPA – Índice Bovespa

R$ 200 17h00 D+1 D+1 D+4R$ 2003,65% -10,02%BB Ações Ibovespa Indexado -21,96% R$ 199.761.181,52-4,50%

R$200 17h00 D+1 D+1 D+4

Benchmark IBrX IBOVESPA – Índice Bovespa

7,88% -14,28% R$ 200BB Ações Ibovespa Ativo FIC -29,80%

R$ 200 R$ 200 17h00 D+1 D+1 D+4-16,90% 6,75% -5,45%7,65%-3,00%

17h00 D+1 D+1 D+4

Outros

-3,72% R$ 100 mil livreBB Ações IBRX Ativo -16,01% 5,89%

D+4

BB Ações Vale -23,57% 0,11%

-19,15% R$ 200 R$ 200BB Ações Petrobrás -22,39% -0,85%

17h00 D+1

17h00 D+1 D+1

-14,16%

D+1

D+4R$ 200 livre

R$ 200 R$ 200

D+4R$ 200

17h00 D+1 D+1 D+4

20,04%

BB Ações BB FI Ações -20,53% -6,15%

-11,07% R$ 200

1,05%

D+1 D+1 D+4R$ 200 R$ 200

BB Ações Infraestrutura FIC -22,62% 14,19%

BB Ações Construção Civil FIC -28,61% -0,11%

-0,77% 17h00 D+1 D+1

-12,48%

15,16%

17h00

17h00

10,48%

20,51%

13,89%

D+1 D+1 D+4

BB Ações Dividendos FIC 4,17% 20,24%

22,21% R$ 200 R$ 200

17h00 D+1 D+1 D+4R$ 200 R$ 200

BB Ações Consumo FIC 1,78% 25,71%

D+1 D+1 D+4

BB Ações Exportação FIC -17,81% 15,33%

18,95% R$ 200 R$ 200

17h00 D+1 D+1 D+4R$ 200 R$ 200

BB Ações Energia FI 

2,20%

17h0019,53% 22,76%

17h00

R$ 200 R$ 200

D+1 D+1

17h00 D+1 D+1

2,32%

-7,23%

-1,69%

0,76%

D+4

BB Ações Siderurgia FIC -38,32% 1,72%

-2,74% R$ 200 R$ 200

17h00 D+1 D+1 D+4-20,54%

BB Ações Setor Financeiro FIC -8,37% 3,06%

-24,66%

18,53%

16,84%

4,44%

D+4

BB Ações Tecnologia FI 10,34% 22,88%

-2,82% R$ 200 R$ 200

17h00 D+1 D+1 D+4R$ 200 R$ 200

BB Ações Small Caps FIC

22,54%

R$ 200 R$ 200

17h00 D+1 D+1 D+4

BB Ações Transporte e Logística -20,00% 13,03%

-4,89% R$ 200 R$ 200
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BB Ações IBRX Indexado

17h00 D+1 D+1 D+4

BB Ações Multisetorial Ativo FIC -21,74% 7,58%

-3,72%

2012

3,23%

3,29%

7,50%

11,48%
a
b

r-
1
2

0,72%

0,73%

-3,33%

13,54%

14,61%

Benchmark IBrX-50 IBOVESPA – Índice Bovespa

9,14%

18,89%

1,14%

16,86%

19,43%

7,63%

-1,37%

10,36%



 

Esquema ilustrativo* da relação risco/retorno dos fundos de investimento e limites de aplicação 

Parâmetro de rentabilidade/ 
Composição

Este documento é distribuído unicamente a título informativo. Rentabilidades passadas não são, nem devem ser assumidas como rentabilidades futuras e não existe no presente momento qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, do Banco do Brasil. Este documento não leva
em consideração os objetivos de investimentos, situação financeira ou necessidades específicas dos investidores, de forma particular. Estas informações não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado, nem de exposição máxima de perda. Não
devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores sem prévia autorização de seu autor. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

R
e
to

rn
o

Risco
OBS: A CLASSIFICAÇÃO RISCO/RETORNO APRESENTADA É APENAS ILUSTRATIVA , NÃO ESTANDO EM ESCALA .
**  Para fins da Resolução CMN nº 3.922/10 , os fundos de investimento classificados como multimercado enquadram-se no segmento de renda variável.

BB  Previdenciário Ações Governança
BB Ações Petrobrás
BB Ações Vale
BB Ações BB FI Ações
BB Ações Infraestrutura FIC
BB Ações Construção Civil FIC
BB Ações Consumo FIC
BB Ações Dividendos FIC
BB Ações Energia FIC
BB Ações Exportação FIC
BB Ações Setor Financeiro FIC
BB Ações Siderurgia FIC
BB Ações Small Caps FIC
BB Ações Tecnologia FI
BB Ações Transporte e Logística
BB Ações Multisetorial  Ativo FIC

*20% por fundo 

BB Previdenciário Perfil FIC  
BB Previdenciário Fluxo FIC 
BB Institucional  

Renda Fixa

BB Previdenciário IRF-M1 TP FIC   
BB Previdenciário IRF-M TP

BB Previdenciário IDkA 2

BB Comercial 17 FI - DI

BB Previdenciário IMA-B

BB Previdenciário IMA-B TP

*20% por fundo 

*20% por fundo 

*20% por fundo 

BB Previdenciário Multimercado

BB  Ações Ibovespa  Indexado FIC
BB Ações IBrX Indexado FIC
BB Ibovespa Ativo FIC
BB IBrX Ativo 

Renda Fixa

Renda Fixa

Renda Fixa

Renda Fixa

Renda Fixa

Até 30%*

DI / TPF e privados

Até 100%

Até 100%

IRF-M 1 e IRF-M / 100% TPF

Até 100%

Até 30%*

IDkA IPCA 2 anos /100% TPF

DI / 100% Títulos públicos

Até 80%*

IMA-B /TPF e privados

IMA-B / 100% TPF

Multimercado**

Renda Variável

Renda Variável

Até 30%*Até 5%

Até 30%*

Diversos  ativos
Ações

Referenciados em ações

Renda Fixa
Até 100%

BB Previdenciário IMA-B 5+ TP 

IMA-B 5 + / 100% TPF

Segmento

Limite de aplicação  no  sub-
segmento

Legenda:

- A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.
- A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
- O parâmetro de rentabilidade é uma referência de rendimento a ser perseguida pelo fundo e não uma garantia de rentabilidade.
- Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
- Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

*15% por fundo 

BB Previdenciário IMA-Geral Ex-c TP

Renda Fixa

Até 100%

IMA GERAL EX-C /100% TPF
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