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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

11:20 Anfavea: Produção e venda de veículos (abr)

09:30 EUA: Taxa de desemprego (abr) 4,6%

09:30 EUA: Variação na folha de pagamentos (abr) 193 mil 

16:00 EUA: Crédito ao consumidor (mar) US$ 15,0 
bilhões

Aprovação da reforma do sistema de saúde na Câmara foi a maior vitória de Trump no 
Congresso até o momento
Em uma vitória para o presidente Donald Trump, a câmara aprovou a reforma do sistema de saúde, uma 
das promessas da campanha presidencial, por 217 a 213 votos. A votação contou com o voto contrário 
de 20 deputados do partido republicano e nenhum democrata foi favorável à proposta. Vale recordar 
que em março o governo havia desistido de votar o projeto devido à falta de apoio suficiente dentro do 
partido republicano. Agora a proposta segue para o Senado, no qual deve enfrentar novas resistências. 
A aprovação da reforma do sistema de saúde no Congresso precede as discussões da proposta de 
reforma tributária, que inclui a redução das alíquotas de impostos para as empresas e famílias. Apesar 
do resultado positivo em relação a este projeto na Câmara, o processo de discussão tende a ser longo 
no Senado, o que ainda nos mantém cautelosos em relação à apreciação das questões fiscais ao longo 
deste ano.

Markit: avanço dos índices PMI em abril indica recuperação gradual da economia 
O índice PMI composto subiu de 48,7 para 50,4, conforme os dados divulgados ontem pela Markit. 
Essa foi a primeira vez que o índice superou os 50 pontos desde fevereiro de 2015, em linha com a 
nossa visão de estabilização da atividade econômica. O avanço do indicador refletiu a melhora dos 
índices PMI da indústria e de serviços, que subiram 0,5 e 2,6 pontos, respectivamente. A melhora do 
indicador da indústria, que atingiu 50,1 pontos, refletiu o crescimento de novos pedidos e da produção. 
Já o desempenho positivo em serviços, cujo componente chegou a 50,3 pontos, refletiu o aumento da 
quantidade de novos trabalhos e de serviços prestados. 

FipeZap: preços de imóveis residenciais se mantiveram praticamente estáveis em abril
Assim como observado nos meses anteriores, os preços de imóveis residenciais brasileiros ficaram 
praticamente estáveis na passagem de março para abril, ao apresentarem ligeira queda de 0,01%, de 
acordo com os dados divulgados hoje pela Fipe em parceira com a empresa de busca eletrônica Zap, 
em pesquisa realizada em 20 municípios do País. A relativa estabilidade refletiu o recuo nominal dos 
preços em nove municípios, com destaque para Fortaleza (-0,54%) e Rio de Janeiro (-0,40%). Em São 
Paulo, houve alta de 0,27%, acelerando em relação ao verificado em março (0,18%). Esperamos que 
os preços de imóveis residenciais sigam oscilando perto da estabilidade nos próximos meses, diante 
do ajuste dos estoques e da retomada bastante gradual da demanda doméstica.
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Tendências de mercado

EUA: indicadores de pedidos à indústria de abril sinalizaram que o investimento continua forte 
Os indicadores de pedidos à indústria mostram que o desempenho dos investimentos continuou forte no final 
do primeiro trimestre na economia norte-americana. As encomendas de bens duráveis cresceram 0,9% entre 
fevereiro e março, acima do resultado do mês anterior e da expectativa do mercado, ambos de 0,7%. O indicador 
que exclui as vendas de produtos de defesa e aeronaves, que são mais voláteis, registrou aceleração, passando 
de 0,2% para 0,5%. As encomendas à indústria, por sua vez, desaceleraram de um crescimento de 0,4% para 
outro de 0,2%, no mesmo período. No entanto, os pedidos ligados a investimentos mostraram um desempenho 
mais forte, com destaque para o crescimento de 0,3% nos pedidos de máquinas. Dessa forma, acreditamos 
que o investimento deverá continuar forte no segundo trimestre.

Área do Euro: avanço do índice PMI do varejo sugere que a economia da região continua ganhando 
tração em abril
O índice PMI do setor de varejo de Área do Euro subiu de 49,5 para 52,7 entre março e abril, segundo dados 
divulgados hoje pela Markit. O avanço do indicador foi espalhado, com melhora nas três economias pesquisadas. 
Na Alemanha e na França, os indicadores continuam indicando expansão, atingindo 56,2 e 51,8 pontos, 
respectivamente. Na Itália, apesar da melhora na margem para 48,3 pontos, o indicador ainda sugere contração 
do varejo. De maneira geral, o resultado favorável do indicador reforça nossa convicção de que a economia da 
região vem ganhando tração nos últimos meses.

O destaque do dia será a divulgação dos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Após a frustação 
com o crescimento do primeiro trimestre, tais indicadores devem apontar o ritmo da economia norte-americana no 
início deste trimestre. Os mercados acionários operam com tendência de baixa. As bolsas asiáticas encerraram 
o pregão em queda, com exceção da bolsa de Tóquio, que não operou hoje devido ao feriado local. As principais 
bolsas europeias também operam no campo negativo nesta manhã. Os índices futuros norte-americanos, por 
sua vez, estão próximos à estabilidade. No mercado de câmbio, o dólar ganha valor ante as principais moedas 
dos países desenvolvidos, com exceção do euro. As moedas dos países emergentes, no entanto, depreciam.

Os preços do petróleo recuperam-se de uma forte queda no início do dia, quando o preço do tipo Brent foi cotado 
abaixo dos US$ 45 por barril, refletindo o crescimento da produção norte-americana. Hoje serão divulgados os 
dados da perfuração de poços nos EUA. As commodities agrícolas operam em tendência de alta, com exceção 
do café e da soja, enquanto os metais industriais são negociados em queda.

No Brasil, em dia de fraca agenda doméstica, o mercado local deve permanecer atento ao cenário externo. O 
mercado de juros deve focar sua atenção nos dados da criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, 
que pode afetar a expectativa de ritmo de alta dos juros norte-americanos. Por fim, a Anfavea divulgará hoje os 
dados de produção e venda de veículos referentes a abril.
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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

04/05/17 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) (*) 9,28 0,03 -0,29 -3,98

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 1,95 -0,01 -0,09 -0,52

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,44 0,03 -0,37 -3,36

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,35 0,04 -0,09 -3,29

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.071,30 1,77 23,71 131,82

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.346,54 -13,88 -40,44 467,62

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 210,34 -2,50 -14,64 -136,38

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,19 0,71 3,08 -10,15

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 64.863 -1,86 -1,38 23,42

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.888 -1,75 -0,86 24,32

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.390 0,06 1,24 16,50

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 262,86 0,81 3,36 17,35

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.446 0,00 3,38 20,43

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.127 -0,25 -2,95 4,55

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,35 0,04 -0,01 0,58

Euro - US$/€ (**) 1,10 0,9 2,9 -4,4

Iene - ¥/US$ (**) 112,46 -0,3 1,6 5,1

Libra - US$/£ (**) 1,29 0,4 3,9 -10,9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,05 1,0 1,2 7,0

Yuan - RMB/US$ (**) 6,90 0,0 0,1 5,9

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 177,01 -3,4 -8,6 -2,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 48,38 -4,7 -10,7 8,4

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.229 -1,6 -2,1 -3,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 965 0,0 2,9 -5,8

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 358 -2,3 -1,4 -4,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 136 -0,5 0,3 -11,5


