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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

10:00 Markit: Índice PMI composto (abr)

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

09:30 EUA: Balança comercial (mar) -US$ 44,9 
bilhões

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

11:00 EUA: Encomendas à indústria (mar) 0,5% (m/m)

A despeito da forte queda da produção industrial em março, esperamos estabilização nos 
meses à frente
A produção industrial registrou queda maior que a esperada em março. Apesar desse resultado, esperamos 
estabilização desse indicador nos próximos meses, conforme apontado pelos índices de confiança do 
setor. A produção industrial recuou 1,8% na passagem de fevereiro para março, segundo os dados da 
Pesquisa Industrial Mensal (PIM) divulgada ontem pelo IBGE. Na comparação interanual, a alta de 1,1% 
acabou revertendo a queda de 0,7% registrada em fevereiro, acumulando expansão de 0,6% no ano. 
Nos últimos doze meses, no entanto, a produção recuou 3,8%. A queda da produção industrial se deu 
de forma espalhada, com 15 dos 24 setores pesquisados contribuindo negativamente no período, além 
de haver contração em todas as categorias de uso. A produção de bens de capital caiu 2,5%, revertendo 
parcialmente a alta de 5,9% em fevereiro. A retração de 8,5% dos bens de consumo duráveis refletiu, 
principalmente, a redução da produção de veículos automotores, reboques e carrocerias (-7,5%), como 
já indicado pelos dados da Anfavea. No mesmo sentido, a produção de bens intermediários recuou 2,5% 
na margem. Na comparação interanual, todas as categorias de uso apresentaram variações positivas, 
sinalizando alguma estabilização da produção industrial. Destacamos o crescimento da produção da 
indústria extrativa, que subiu 7,1% na comparação interanual, explicando parte da retomada da atividade 
do setor. Entretanto, a produção desse componente ainda permanece abaixo dos níveis registrados 
antes do acidente em Mariana-MG no final de 2015, e mostrou queda de 1,1% na margem. Para 2017, 
projetamos crescimento de 1,0% da produção industrial, contribuindo positivamente para a recuperação 
gradual da atividade econômica. De todo modo, é importante ressaltar que a forte expansão do setor 
agropecuário será o principal determinante para o resultado do PIB deste ano, especialmente para o 
primeiro trimestre, para o qual projetamos alta de 0,7%. Além disso, reforçando nossa expectativa de 
estabilidade da produção industrial, os índices de confiança da indústria registraram ligeira alta em abril. 
O crescimento do consumo das famílias a partir do segundo semestre e a redução da taxa de juros 
também deverão favorecer a retomada da atividade industrial ao longo de 2017, que conta atualmente 
com a capacidade instalada em níveis de ociosidade elevados em diversos setores.

CNI: desempenho heterogêneo de indicadores industriais em março corrobora expectativa de 
estabilização do setor
Assim como observado nos meses anteriores, os indicadores industriais divulgados ontem pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostraram desempenho heterogêneo em março. O faturamento 
real registou alta de 2,4% em relação ao mês anterior, descontada a sazonalidade. No mesmo sentido, a 
utilização da capacidade instalada avançou ligeiramente no período, ao passar de 76,7% para 77,1%. Por 
outro lado, o nível de emprego e o número de horas trabalhadas, recuaram 0,2% e 0,7%, respectivamente. 
A massa salarial, no entanto, avançou 0,4%, revertendo o resultado negativo observado em fevereiro. 
Os dados corroboram nossa expectativa de recuperação lenta do setor industrial, que, a despeito do 
resultado negativo da produção industrial de março, parece estar se estabilizando. Assim, esperamos 
que a atividade industrial mostre crescimento mais consistente a partir do segundo semestre.
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Inflação

Fiscal

Setor Externo

Anamaco: vendas de materiais de construção no varejo mostraram queda em abril
As vendas no varejo de materiais de construção apresentaram queda de 3,7% na passagem de março para abril, 
conforme os dados divulgados ontem pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção 
(Anamaco) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. O resultado reverte parcialmente a variação positiva de 
6,0% observada entre fevereiro e março. Na comparação com março de 2016, as vendas permaneceram estáveis. 
Apesar do resultado negativo em abril, projetamos recuperação gradual do setor de materiais de construção ao 
longo deste ano, diante da elevação esperada da renda e da acomodação da taxa de desemprego na segunda 
metade deste ano.

Fipe: aceleração do IPC em abril foi generalizada dentre seus componentes
Após alta de 0,14% em março, o IPC-Fipe acelerou em abril e registrou elevação de 0,61%, conforme os dados 
divulgados nesta manhã. A aceleração foi explicada por todos os seus sete grupos, com destaque para a 
elevação de 1,12% dos preços de alimentação. As variações dos preços de habitação (0,44%) e saúde (1,66%) 
intensificaram a alta do índice cheio, refletindo os reajustes de gás de botijão e medicamentos, nessa ordem. 
No mesmo sentido, o grupo de transportes reverteu a deflação de 0,49% registrada em março, avançando para 
0,16% diante da maior pressão dos preços de combustíveis e dos reajustes das tarifas de integração. Com 
isso, o IPC total acumulou alta de 3,71% nos últimos doze meses, superior à elevação de 3,56% acumulada 
até março. Esperamos alguma moderação da alta do IPC em maio, refletindo a menor elevação de alimentos 
e o efeito baixista dos descontos da tarifa de energia elétrica sobre os preços de habitação.

BC: deflação das commmodities metálicas foi determinante para o novo recuo do IC-Br em abril
 O IC-Br, indicador que mensura o preço das commodities em reais, recuou 1,03% em abril, segundo os dados 
divulgados ontem pelo Banco Central. A menor queda em relação a março, quando o indicador apresentou 
queda de 2,32%, foi explicada pela alta dos preços das commodities energéticas e pela menor deflação das 
agrícolas. O índice referente às commodities energéticas reverteu a queda de 4,15% observada em março, 
avançando 3,85% no mês passado. Já a cotação das commodities agrícolas passou de uma queda de 2,89% 
para outra de 1,22%. No sentido oposto, o grupo de commodities metálicas passou de uma alta de 0,83% para 
uma deflação de 2,87%, refletindo a queda do preço do minério de ferro observada no período. Com isso, o 
indicador acumulou queda de 5,99% nos últimos doze meses e de 6,69% em 2017, confirmando cenário benigno 
para inflação deste ano. 

Reforma da previdência é aprovada na comissão da Câmara
A comissão especial da Câmara aprovou o texto base da reforma da previdência ontem, com 23 votos favoráveis 
e 14 contrários. Entretanto, a sessão da comissão foi interrompida no final da noite durante a votação dos 
destaques. A conclusão da votação ainda não tem data confirmada, mas é provável que ocorra na próxima 
terça-feira. Em seguida, a reforma será encaminhada ao plenário da Câmara, no qual serão necessários ao 
menos 308 votos em dois turnos de votação para ser aprovada.

BC: conta comercial impulsionou o forte superávit no fluxo cambial em abril
O movimento de câmbio registrou entradas líquidas de US$ 9,1 bilhões em abril, de acordo com os dados 
divulgados ontem pelo Banco Central. O resultado foi impulsionado principalmente pelo desempenho da conta 
comercial, que no período foi positiva em US$ 6,8 bilhões – resultado de US$ 16,7 bilhões contratados para 
exportações e US$ 9,9 bilhões para importações. A conta financeira, ao contrário do observado nos meses 
anteriores, também foi superavitária no mês, registrando entradas líquidas de US$ 2,3 bilhões. Para tanto, as 
compras somaram US$ 36,1 bilhões, superando as vendas de US$ 33,8 bilhões. Especificamente na última 
semana do mês passado, o saldo foi positivo em US$ 1,623 bilhão, também puxado pela conta comercial. Com 
o resultado final de abril, o fluxo cambial acumula saldo positivo de US$ 11,0 bilhões neste ano. 
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Tendências de mercado

EUA: comunicado do Fed reforça nosso cenário de mais duas altas da taxa de juros neste ano
O Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) confirmou as expectativas do mercado e optou por manter as 
taxas de juros estáveis entre 0,75% e 1,00% em reunião realizada ontem. O comunicado da decisão reconheceu 
o desempenho mais fraco da atividade econômica no primeiro trimestre, mas afirmou que essa desaceleração 
deve ser transitória. A despeito do baixo crescimento dos gastos das famílias no período, a autoridade monetária 
afirmou que os fundamentos que sustentam a aceleração do consumo nos próximos meses continuam sólidos. 
Os investimentos, por sua vez, apresentaram crescimento mais forte, o que corrobora a visão de que a economia 
norte-americana permanece dinâmica. Em relação à evolução da inflação, o comitê destacou que, apesar da 
variação corrente dos preços estar ao redor da meta de 2%, os núcleos recuaram e se mantêm ligeiramente 
abaixo da meta. Assim, seguimos com nosso cenário de mais duas elevações das taxas de dos juros do país 
neste ano, nas reuniões de junho e setembro. Ademais, acreditamos que apenas nova frustração da atividade 
econômica no segundo trimestre poderia levar a uma reavaliação do ritmo de normalização da política monetária. 

Área do Euro: vendas do varejo surpreenderam positivamente em março e elevação do índice PMI 
composto em abril sugere continuidade do crescimento sustentado do bloco
Após a leitura preliminar do PIB da Área do Euro do primeiro trimestre indicar que a economia do bloco cresceu 
no mesmo ritmo que no trimestre anterior, os dados de vendas do varejo de março colocam viés altista para 
a próxima estimativa, a ser conhecida no próximo dia 16. De fato, as vendas subiram 0,3% na passagem de 
fevereiro para março, conforme divulgado hoje pela Eurostat, surpreendendo positivamente os analistas de 
mercado (que esperavam alta de 0,1%). O resultado marcou a terceira expansão consecutiva. Na comparação 
interanual, houve crescimento de 2,3%. Além disso, a elevação do índice PMI composto em abril aponta para 
continuidade do crescimento sustentado da Área do Euro. O indicador avançou de 56,4 para 56,8 pontos entre 
março e o mês passado, de acordo com o reportado hoje pela Markit, em sua leitura final. O movimento refletiu 
os desempenhos positivos da indústria e de serviços no período, sendo que este último atingiu seu maior patamar 
desde abril de 2011. O índice PMI sugere aceleração do crescimento do PIB do bloco no início do segundo 
trimestre, de 0,5% para 0,7% entre o trimestre passado e o atual.

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta quinta-feira, após o Fed sinalizar ontem que a 
frustação com o desempenho do PIB do primeiro trimestre não deve levar a uma alteração do ritmo de alta 
dos juros nos EUA. As bolsas asiáticas encerraram o pregão em queda, com exceção da bolsa de Tóquio, que 
subiu 0,7%, refletindo a depreciação do iene. As principais bolsas europeias operam em alta nesta manhã, 
impulsionadas pelos resultados corporativos. Além disso, os índices futuros indicam que as bolsas norte-
americanas devem iniciar o dia em alta. No mercado de câmbio, o dólar perde valor ante as principais moedas 
dos países desenvolvidos, com exceção do iene. 

Os preços do petróleo são negociados em queda, refletindo o crescimento da produção norte-americana, que na 
última semana atingiu seu maior nível desde agosto de 2015. Na mesma direção, os estoques dessa commodity 
nos EUA caíram menos que o esperado na última semana. As commodities agrícolas e os metais industriais, 
por sua vez, são cotados em baixa. A queda do cobre reflete a expectativa de uma ampla oferta e preocupações 
com a demanda chinesa do metal, após os índices PMI da indústria recuarem na passagem de março para abril.

No Brasil, em dia de fraca agenda doméstica, o mercado local deve seguir a tendência externa. Os agentes 
também devem responder à aprovação do texto base da reforma da previdência na comissão especial e o 
adiamento da conclusão da votação para, provavelmente, a próxima terça-feira. 
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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 / Felipe Alves Fêo Emery de Carvalho/ Mariana Silva de Freitas / Rafael 
Martins Murrer

Indicadores do Mercado

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

03/05/17 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) (*) 9,26 -0,02 -0,35 -3,99

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 1,96 0,00 -0,04 -0,51

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,41 -0,03 -0,41 -3,34

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,31 0,00 -0,17 -3,24

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.069,53 0,87 23,22 134,78

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.360,42 1,00 -33,13 497,56

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 212,83 -4,34 -12,97 -124,47

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,17 0,47 1,66 -11,03

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 66.094 -0,94 1,35 26,47

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 27.367 -0,79 1,71 27,23

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.388 -0,13 1,24 15,74

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 260,75 -0,01 2,66 15,10

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.446 0,00 2,44 20,43

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.135 -0,27 -2,70 4,77

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,32 0,04 0,00 0,52

Euro - US$/€ (**) 1,09 -0,4 2,0 -5,3

Iene - ¥/US$ (**) 112,75 0,7 1,7 5,8

Libra - US$/£ (**) 1,29 -0,6 3,1 -11,5

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,86 0,5 1,0 7,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,90 0,0 0,2 6,2

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 180,40 0,1 -4,1 0,6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 50,79 0,7 -4,4 12,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.249 -0,7 -0,2 -3,4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 966 0,8 2,9 -5,5

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 366 0,6 -0,4 -3,2

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 136 -0,5 1,1 -10,9


