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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pesquisa Industrial Mensal (mar) -1,3% (m/m)         
1,8% (a/a)

11:00 CNI: Indicadores industriais (mar)

12:30 Bacen: Fluxo Cambial (semanal)

12:30 Bacen: Índice de Commodities Brasil (IC-Br) (abr)

09:15 EUA: Geração de vagas de trabalho - pesquisa ADP 
(abr) 183 mil 

10:45 EUA: Índice PMI Markit composto (abr) - final

11:00 EUA: Índice ISM  de serviços (abr) 55,9

15:00 EUA: Banco Central anunciará decisão de política 
monetária 1,00% Esperamos manutenção da taxa básica de juros. 

Emplacamentos de veículos seguiram praticamente estáveis em abril
Em linha com o apontado por outros indicadores antecedentes, os dados de emplacamentos de 
veículos sugerem, por ora, estabilidade da atividade econômica na passagem do primeiro para o 
segundo trimestre. De fato, os emplacamentos, exceto máquinas agrícolas e implementos rodoviários, 
somaram 223.641 unidades em abril, segundo os dados divulgados ontem pela Federação Nacional da 
Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Em termos dessazonalizados, as vendas de veículos 
leves permaneceram praticamente estáveis na passagem de março para abril, com alguma melhora 
no segmento de pesados. As categorias de ônibus, caminhões e automóveis cresceram 12,7%, 3,0% e 
1,1%, respectivamente, na mesma base comparação. No sentido oposto, comerciais leves registraram 
queda de 2,7%, enquanto as motocicletas apresentaram retração de 1,6% na margem, ainda na série 
livre de efeitos sazonais. Na comparação interanual, os emplacamentos totais (também descontados os 
implementos rodoviários e as máquinas agrícolas) recuaram 13,4%. Acreditamos que a recuperação do 
setor automotivo se dará de forma gradual, à medida que a demanda doméstica começar a dar sinais 
de estabilização, puxando tanto o consumo das famílias como os investimentos.

ANP: produção de derivados de petróleo registrou queda em março, sustentando expectativa 
de recuo da produção industrial no período
A produção nacional de derivados de petróleo somou 9,04 milhões de metros cúbicos em março, 
chegando a uma média de 292 mil metros cúbicos por dia, conforme divulgado ontem pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O resultado representa um recuo de 5,3% 
na comparação interanual. Com isso, a fabricação de derivados acumulou no ano uma queda de 8,4%, 
em relação ao mesmo período de 2016. Com base no resultado da produção de derivados de petróleo e 
de outros indicadores já divulgados até então, esperamos desempenho negativo da produção industrial 
em março, dado que será divulgado hoje às 9h pela Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do IBGE. 

Ibá: produção de celulose e papel avançou em março
A produção brasileira de celulose atingiu 1,62 milhão de toneladas em março, de acordo com os dados 
divulgados ontem pela Indústria Brasileira de Árvores (Ibá). O resultado equivale a uma alta de 9,9% 
ante fevereiro, na série dessazonalizada pelo Depec-Bradesco. As exportações recuaram 2,5%, também 
na série livre de efeitos sazonais. Na comparação interanual, a produção e a exportação de celulose 
registraram crescimento de 9,9% e 10,6%, nessa ordem. A produção de papel, por sua vez, apresentou 
leve expansão de 0,3% na passagem de fevereiro para março, na série dessazonalizada. No mesmo 
sentido, as vendas de papel para o mercado externo mostraram avanço de 5,2%, enquanto as voltadas 
ao mercado interno recuaram 2,4%, na mesma base de comparação. Em relação a março do ano 
passado, a produção de papel registrou variação positiva de 1,3%, ao mesmo passo que as vendas 
domésticas e as exportações cresceram 0,7% e 5,0%, respectivamente. A despeito do desempenho 
positivo da produção de celulose e papel, projetamos queda da produção industrial no período, dado 
que será divulgado hoje pelo IBGE.
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Setor Externo

Internacional

Balança comercial encerrou abril com forte superávit de US$ 6,969 bilhões, impulsionado pelo bom 
desempenho das exportações
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 6,969 bilhões em abril, após apresentar superávit 
de US$ 1,788 bilhão na última semana do mês, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Esse resultado é equivalente a um superávit de US$ 92 bilhões em 
termos anualizados, levando em consideração os ajustes sazonais. No mês, as exportações somaram US$ 
17,686 bilhões, superando as importações, que alcançaram US$ 10,717 bilhões. Assim com o observado ao 
longo do mês, o superávit foi impulsionado pelo expressivo crescimento das exportações. De fato, ao comparar 
tais resultados com as médias diárias de abril do ano passado, verificou-se crescimento de 27,8% dos embarques 
e de 13,3% das compras externas. A expansão das exportações foi explicada pelo aumento das vendas das 
três categorias de produto: básicos (29,2%), semimanufaturados (27,5%) e manufaturados (25,7%). Em relação 
às importações, houve crescimento de gastos, principalmente com combustíveis e lubrificantes (28,5%) e bens 
intermediários (16,5%). Na margem, excluindo a conta de petróleo, os embarques cresceram 11,0% e as compras 
externas se mantiveram estáveis. Assim, o saldo da balança comercial acumulou superávit de US$ 21,387 bilhões 
neste ano. Para o fechado de 2017, projetamos superávit de US$ 55,2 bilhões, com a expectativa de alguma 
retomada das importações ao longo dos próximos trimestres, em resposta à melhora da atividade econômica.

Área do Euro: PIB do primeiro trimestre mostrou que a economia europeia está ganhando tração
O PIB da Área do Euro cresceu 0,5% no primeiro trimestre deste ano ante o trimestre imediatamente anterior, 
segundo leitura preliminar divulgada hoje pela Eurostat. O resultado, que ficou em linha com o esperado pelo 
mercado, confirmou a manutenção do mesmo ritmo de crescimento registrado no último trimestre do ano passado. 
Vale notar que essa primeira estimativa não traz a abertura dos dados pelas óticas da oferta e demanda. Na 
comparação interanual, o PIB avançou 1,7%. Os primeiros indicadores relativos a abril, como o índice PMI da 
indústria de transformação, indicam que a econômica continua a ganhar tração neste início do segundo trimestre.

Índice PMI global registrou queda em abril, com recuo dos indicadores dos países emergentes e 
desenvolvidos
O índice de atividade da indústria mundial caiu de 53,9 para 53,3 pontos na passagem de março para abril, 
conforme calculado pelo Depec-Bradesco, com uma amostra que considera 35 países e a Área do Euro. O 
resultado sugere uma desaceleração do ritmo da atividade industrial no período (lembrando que valores acima 
de 50 pontos indicam crescimento). A queda do indicador foi explicada tanto pelo desempenho dos países 
desenvolvidos quanto dos países emergentes. Entre os países desenvolvidos, destacaram-se positivamente 
Reino Unido e Área do Euro, com altas de 3,1 e 0,7 pontos. Porém, a queda de 2,7 pontos do índice ISM da 
indústria de transformação dos EUA contribuiu para a queda do índice agregado dos desenvolvidos. O indicador 
dos países emergentes também registrou queda no período. Vale destacar, o resultado dos indicadores de 
México, Rússia e África do Sul que recuaram 0,8, 1,6 e 7,5 pontos, respectivamente. Em suma, o resultado 
agregado sugere ligeira desaceleração da atividade mundial em abril. Mantido esse ritmo de expansão, o PIB 
mundial deverá crescer próximo de 3,7% em termos dessazonalizados e anualizados neste trimestre.
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Tendências de mercado

O destaque do dia é a reunião de política monetária dos Estados Unidos. O mercado deve ficar atento à avaliação 
do Fed sobre a atividade da economia, após a frustração com o resultado do PIB do primeiro trimestre divulgado 
na última sexta-feira. Os mercados acionários operam, por enquanto, sem tendência única nesta quarta-feira. 
As bolsas asiáticas encerraram o pregão em alta, com exceção da bolsa de Shanghai. As principais bolsas 
europeias estão recuando nesta manhã. Os índices futuros norte-americanos, por outro lado, são negociados 
próximos à estabilidade. No mercado de câmbio, o dólar ganha valor ante as principais moedas dos países 
desenvolvidos e dos emergentes.

Os preços do petróleo são negociados em alta, revertendo a queda de ontem, após notícias de que a Rússia 
apoiaria uma extensão do acordo para redução da produção por mais seis meses. Hoje, serão divulgados os 
dados oficiais dos estoques dos Estados Unidos, que devem ter caído segundo indicação do American Petroleum 
Institute (API). As commodities agrícolas e os metais industriais, por sua vez, são cotados em baixa, com exceção 
da soja, revertendo a alta registrada ontem.

No Brasil, o destaque da agenda de indicadores ficará com a divulgação da Pesquisa Mensal da Indústria, às 
9h. Esperamos queda de 1,3% da produção industrial na passagem de fevereiro para março. O mercado de 
juros ainda deve focar suas atenções na decisão do Fed, seguindo os mercados globais, e na agenda política 
local. Por fim, a Comissão Especial da Câmara deve começar hoje a votação da reforma da previdência.

Indicadores do Mercado

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

02/05/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 11,25 0,00 -1,00 -3,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 9,27 -0,05 -0,40 -4,01

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 1,95 -0,04 -0,10 -0,47

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,44 -0,04 -0,43 -3,31

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,31 -0,04 -0,19 -3,17

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.068,66 1,18 23,63 135,72

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.359,42 15,91 -25,60 474,39

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 217,17 -2,19 -11,02 -122,74

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,15 -0,80 0,94 -10,00

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 66.722 2,02 2,67 24,57

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 27.586 2,01 2,91 25,36

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.391 0,29 1,20 14,88

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 260,78 0,61 2,14 13,23

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.446 1,30 2,84 20,43

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.144 -0,35 -2,45 6,99

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,28 0,00 -0,11 0,41

Euro - US$/€ (**) 1,09 0,3 2,6 -5,2

Iene - ¥/US$ (**) 111,99 0,4 0,5 5,2

Libra - US$/£ (**) 1,29 -0,1 3,1 -11,8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,77 -0,3 0,2 9,1

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

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 180,34 -1,4 -5,5 -2,2

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 50,46 -2,5 -4,5 10,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.257 -0,9 0,8 -3,0

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 958 1,3 1,3 -7,5

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 364 1,7 -0,1 -6,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 137 -1,1 -2,8 -10,6
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O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os 
dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma 
hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, 
ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o 
BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade 
e uso. A reprodução total ou parcial desta publicação é expressamente proibida, exceto com a autorização do Banco BRADESCO ou a citação por completo da fonte (nomes 
dos autores, da publicação e do Banco BRADESCO).

Equipe Técnica
Fernando Honorato Barbosa – Economista Chefe
Economistas:  Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / Constantin Jancso / Daniela Cunha de Lima / Ellen Regina Steter / Estevão Augusto 

Oller Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Marcio Aldred Gregory / Myriã Tatiany Neves Bast / Priscila Pacheco Trigo / Regina Helena 
Couto Silva / Thomas Henrique Schreurs Pires

Estagiários:     Alexandre Stiubiener Himmestein/ Bruno Sanchez Honório / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Felipe Alves Fêo Emery de Carvalho/ 
Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer


