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Agenda do dia

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

10:00 Markit: Índice PMI composto (abr)

12:30 Bacen: Fluxo cambial (semanal)

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

09:15 EUA: Geração de vagas de trabalho - pesquisa ADP (abr) 200 mil

09:30 EUA: Balança comercial (mar) -US$ 46,5 
bilhões

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

11:00 EUA: Índice ISM do setor de serviços (abr) 54,8 

11:00 EUA: Encomendas à indústria (mar) 0,8% (m/m)

11:00 EUA: Encomendas de bens duráveis (mar) - final

Desempenho da produção industrial no primeiro trimestre sugere queda menos intensa do PIB 
neste início de ano
A produção industrial registrou crescimento de 1,4% na passagem de fevereiro para março, excetuada 
a sazonalidade, segundo a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) divulgada ontem pelo IBGE. Vale destacar 
que a elevação foi insuficiente para reverter o recuo de 2,7% observado no mês anterior, de acordo com 
os dados revisados. Na comparação interanual, a atividade industrial caiu 11,4%, acumulando retração 
de 9,7% nos últimos doze meses. Setorialmente, o avanço da produção refletiu o desempenho positivo 
em 12 dos 24 segmentos pesquisados, com destaque para a fabricação de produtos alimentícios, cuja 
alta de 4,6% na margem eliminou o recuo de 2,1% acumulado entre janeiro e fevereiro. No mesmo 
sentido, máquinas e equipamentos e produtos farmoquímicos e farmacêuticos avançaram 8,5% e 8,6%, 
nessa ordem. Em contrapartida, o ramo de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis 
recuou 6,5% entre o segundo e o terceiro mês deste ano. A expansão de 1,4% da produção total foi 
impulsionada pela elevação de todas as categorias de uso na margem, com destaque para os bens de 
capital, que cresceram 2,2% entre fevereiro e março, marcando, assim, a terceira variação positiva. Os 
bens de consumo duráveis e não duráveis apresentaram avanço de 0,3% e 0,9%, respectivamente, 
enquanto a produção de bens intermediários teve modesta alta de 0,1%. A despeito da volatilidade 
mensal dos resultados da indústria ‒ com crescimento em março, após forte queda em fevereiro ‒, 
reconhecemos os sinais mais favoráveis da atividade econômica. A partir de fevereiro/março deste ano, 
começaram a aparecer indicações de alguma estabilização. Inicialmente, os indicadores que apontavam 
para estabilização refletiam em grande parte a melhora dos preços de ativos (fechamento da curva de 
juros, queda do risco país, apreciação cambial, etc). De lá para cá, houve uma ampliação moderada 
do conjunto desses indicadores, agora menos correlacionados com os preços de ativos e mais com a 
economia real. Mesmo assim, o ajuste em curso da economia sustenta nossa expectativa de nova de 
queda da produção industrial em 2016, em linha com o desempenho do PIB, embora menos intensa 
do que a verificada no ano passado. De fato, a indústria recuou 4,1% na passagem do terceiro para o 
quarto trimestre do ano passado, ao passo que a retração nos primeiros três meses deste ano, na mesma 
base de comparação, chegou a 2,3%. Vale ainda lembrar que os indicadores de confiança continuam 
apresentando sinais de melhora na margem, mas ainda se encontram em patamar reduzido. Além disso, 
é necessário que a redução dos estoques também se mantenha, de forma a estimular maior produção 
à frente. Assim, estimamos que o PIB deva contrair 0,8% no primeiro trimestre e 0,5% no segundo, 
voltando à estabilidade apenas no segundo semestre.
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Atividade

Internacional

Tendências de mercado

Fenabrave: emplacamentos de veículos avançaram na margem em abril, mas seguem em patamar 
bastante baixo
O emplacamento de veículos, exceto máquinas agrícolas e implementos rodoviários, somou 256,39 mil 
unidades em abril, conforme divulgado ontem pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores 
(Fenabrave). O montante é equivalente a uma elevação de 1,9% na margem, excetuados os efeitos sazonais. O 
resultado refletiu o avanço generalizado dentre as categorias. Os emplacamentos de automóveis e comerciais 
leves registraram alta mensal de 3,3% e 0,9%, respectivamente, também descontados os efeitos sazonais. No 
mesmo sentido, ônibus e motocicletas cresceram 13,1% e 0,4% nessa ordem. Em contrapartida, caminhões 
caíram 5,6% na margem. Na comparação interanual, o emplacamento total manteve sua trajetória negativa, 
recuando 21,7%. Para este ano, o desempenho ainda fraco da atividade econômica e as taxas de desemprego 
estabilizando-se em níveis elevados devem levar a uma nova queda das vendas de veículos.

Abimaq: receita e consumo aparente do setor de máquinas e equipamentos apresentaram retração 
em março
A receita líquida nominal da indústria de máquinas e equipamentos somou R$ 6,2 bilhões em março, o equivalente 
a um recuo de 32,6% ante igual período do ano passado, segundo os dados divulgados ontem pela Associação 
Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). As exportações recuaram 9,0% no final do 
primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto as importações caíram 
32,2%, na mesma métrica. Já o consumo aparente totalizou R$ 8,6 bilhões no período, o que representa um 
declínio de 36,2% em relação a março de 2015, acumulando 30,0% de queda neste ano. Para os próximos 
meses, acreditamos na manutenção do baixo patamar de receitas e do consumo do setor, diante da elevada 
ociosidade ainda presente na indústria e da expectativa de lenta retomada dos investimentos.

Área do Euro: resultado final do índice PMI de abril indica que crescimento da região no segundo 
trimestre deve se manter no ritmo dos primeiros três meses do ano
Sem alterações em relação ao resultado previamente divulgado, o índice PMI da Área do Euro chegou a 53,0 
pontos em abril, recuando 0,1 p.p. em relação a março, em linha com as expectativas. Esse resultado sugere 
que a economia europeia iniciou este segundo trimestre em ritmo muito semelhante ao observado nos primeiros 
três meses do ano, lembrando que o índice PMI registrou média de 53,2 pontos nesse período. O indicador 
para a indústria de transformação alcançou 53,1 pontos, discretamente abaixo do apontado na prévia (53,2). 
A abertura por países indica que a economia alemã tem avançado em ritmo mais forte, seguida pela Espanha, 
ao passo que a França tem crescido de forma mais moderada. Somada a essa sinalização do PMI, sugerindo 
expansão do PIB da região de 0,3% neste trimestre, as vendas no varejo recuaram 0,5% na passagem de 
fevereiro para março, depois de terem crescido 0,3% no mês anterior, frustrando as expectativas de queda de 
0,1%. Para tanto, as vendas de produtos alimentícios recuaram 1,3% e o restante caiu 0,5%. Na comparação 
interanual, as vendas mostraram alta de 2,1%, abaixo do esperado (2,6%) e do registrado em fevereiro (2,7%).

As preocupações em torno da desaceleração da economia chinesa e as declarações de dois membros do Fed 
(banco central norte-americano) sobre provável apoio à alta da taxa de juros dos EUA na próxima reunião de 
política monetária fazem com que os mercados operem hoje com maior cautela. Na Ásia, as bolsas encerraram 
o pregão em baixa, com as ações em Hong Kong atingindo o menor patamar em um mês. No mesmo sentido, 
os mercados europeus registram perdas, acentuadas pelo resultado abaixo do esperado das vendas do varejo 
na Área do Euro em março e pela leve queda do índice PMI composto da região de abril. Os índices futuros 
norte-americanos também são cotados no campo positivo, à espera da divulgação dos índices ISM e PMI do 
setor de serviços.

Assim, o dólar se fortalece ante as principais moedas nesta manhã, com destaque para a intensa depreciação 
do rublo na volta de feriado local. Apesar da elevação semanal dos estoques norte-americanos, reportada pelo 
American Institute of Petroleum, o preço do petróleo reverte parte do recuo observado nos últimos dois dias. 
Em contrapartida, as commodities metálicas industriais acompanham o movimento do exterior, apresentando 
declínio em seus preços. As principais agrícolas são cotadas em baixa, a despeito da expectativa de seca nas 
regiões produtoras, principalmente as de soja e milho. No Brasil, os mercados deverão ser influenciados pela 
piora vinda do ambiente externo e continuará atento ao noticiário político, em dia de fraca agenda de indicadores. 
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Indicadores do Mercado

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

03/05/16 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 14,25 0,00 0,00 1,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 13,25 -1,36 -0,52 -0,43

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,47 -0,77 -0,62 0,05

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/16 (%) (*) 14,14 0,00 0,00 0,47

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,66 -0,88 -0,13 0,19

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2016 2.898,24 14,70 26,20 285,15

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.861,69 420,03 167,66 244,25

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 337,30 -138,42 -29,94 102,65

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,56 -8,48 0,18 18,18

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 52.260 28,02 3,36 -7,06

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 21.510 25,46 3,12 -6,99

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.751 8,13 -0,24 -1,52

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 226,55 2,09 0,81 -15,38

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.147 -5,27 -0,10 -17,33

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.993 7,61 -0,56 -32,62

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,80 -0,04 0,03 -0,32

Euro - US$/€ (**) 1,15 2,6 0,9 2,6

Iene - ¥/US$ (**) 106,59 -8,7 -4,6 -11,3

Libra - US$/£ (**) 1,45 -0,4 2,2 -4,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,62 -3,6 1,6 13,7

Yuan - RMB/US$ (**) 6,49 -1,2 0,2 4,5

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 179,84 16,4 11,8 -48,1

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 44,97 30,5 16,3 -32,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.292 11,6 5,7 10,0

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.022 16,8 11,2 5,5

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 378 2,6 6,9 5,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 153 -1,2 -3,3 2,4

Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos
Fernando Honorato Barbosa - Superintendente executivo
Economia Internacional:  Fabiana D’Atri / Felipe Wajskop França / Thomas Henrique Schreurs Pires / Ellen Regina Steter
Economia Doméstica:  Igor Velecico / Estevão Augusto Oller Scripilliti/ Andréa Bastos Damico / Myriã Tatiany Neves Bast / Daniela Cunha de Lima / Ariana Stephanie Zerbinatti
Análise Setorial:  Regina Helena Couto Silva / Priscila Pacheco Trigo
Pesquisa Proprietária:  Leandro Câmara Negrão / Ana Maria Bonomi Barufi
Estagiários:  Gabriel Marcondes dos Santos / Wesley Paixão Bachiega / Carlos Henrique Gomes de Brito 

Equipe Técnica

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


