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Agenda do dia

Atividade

Internacional

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: IPCA (mar) 0,23% (m/m) Alimentação seguirá abaixo da sazonalidade do 
período.

09:30 EUA: Taxa de desemprego (mar) 4,7%

09:30 EUA: Variação na folha de pagamentos (mar) 172 mil 

11:00 EUA: Estoques no atacado (fev) - final

16:00 EUA: Crédito ao consumidor (fev) US$ 13,0 
bilhões 

Produção de veículos registrou queda na margem em março, mas mostrou elevação na 
comparação interanual 
A produção total de veículos exceto máquinas agrícolas somou 234.746 unidades em março, segundo os 
dados divulgados ontem pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), 
o equivalente a uma queda de 6,8% na margem, descontando os efeitos sazonais. Tal resultado refletiu 
as variações negativas das categorias de comerciais leves, caminhões, automóveis e ônibus, que 
mostraram baixas de 13,3%, 9,6%, 5,8% e 0,5% respectivamente, na mesma base de comparação. No 
sentido oposto, as vendas ao mercado interno apresentaram alta de 1,0% em relação a fevereiro na 
série livre de efeitos sazonais, com variação negativa somente na categoria de comerciais leves, que 
mostrou queda de 4,7%. Ônibus, caminhões e automóveis apresentaram crescimento na margem de 
21,1%, 6,5% e 3,2% nessa ordem, também excetuados os efeitos sazonais. Dessa forma, os estoques 
apresentaram queda de 3,7% na margem, atingindo nível próximo da média histórica, em dias de vendas. 
Assim, diante da estabilização da demanda interna (ainda que em baixo patamar) e do ritmo forte de 
exportações, esperamos alguma estabilização da produção de veículos nos próximos meses.

FGV: indicadores antecedente e coincidente de emprego referentes a março sinalizam 
recuperação gradual do mercado de trabalho
O indicador antecedente de emprego (IAEmp) atingiu 100,5 pontos em março, o equivalente a uma 
elevação de 4,6 pontos ante fevereiro, de acordo com os dados divulgados há pouco pela FGV. Com 
isso, o indicador acumulou expansão de 10,5 pontos no primeiro trimestre. Já o indicador coincidente de 
desemprego alcançou 100,6 pontos no mês passado, registrando ligeira queda de 0,1 ponto na margem. 
Dessa forma, os dados apontam para alguma recuperação gradual do mercado de trabalho. Entretanto, 
fazemos a ressalva de que, por levar em consideração as expectativas dos agentes em seu cálculo, o 
IAEmp sugere saldo de emprego formal do Caged bastante acima do observado nos últimos meses. 

China: reservas estrangeiras subiram em março
As reservas estrangeiras da China chegaram a US$ 3,009 trilhões em março, levemente acima do 
registrado em fevereiro (US$ 3,005 trilhões) e praticamente em linha com as expectativas (US$ 3,011 
trilhões).  Para tanto, houve pequeno efeito das variações cambiais, com a moeda chinesa mostrando 
discreta depreciação em relação ao dólar (de 0,3%) e apreciação em relação ao euro, ao iene e à libra. 
Além disso, a estabilização das reservas observada nos últimos meses é importante sinal de que a 
saída de capitais do país foi estancada, após a forte perda de recursos registrada na passagem de 2015 
para 2016. Dessa forma, os fortes controles impostos pelo governo chinês sobre o fluxo de capital e a 
estabilização do renmimbi têm reduzido o risco advindo de uma perda significativa de reservas neste ano. 
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Tendências de mercado

Produção industrial da Alemanha surpreendeu positivamente em fevereiro, enquanto a atividade da 
indústria do Reino Unido registrou queda abaixo da esperada no período
Os dados de produção industrial da Alemanha e Reino Unido, referentes a fevereiro e divulgados hoje, mostraram 
movimentos divergentes na margem. Na Alemanha, a produção cresceu 2,2% na passagem de janeiro para 
fevereiro, segundo a Destatis, bastante acima da elevação de 0,3% prevista pelos analistas de mercado. 
Parte da surpresa altista refletiu a forte expansão de 13,6% na margem do setor de construção civil, diante de 
mudança significativa da amostra de empresas respondentes. Já a atividade da indústria de transformação 
subiu 0,9% no período. Na comparação interanual, a produção total avançou 2,5%. Apesar de o movimento 
estar bastante relacionado a efeitos estatísticos, o crescimento da produção de manufaturados em fevereiro 
fortalece a expectativa de aceleração do PIB da Área do Euro no primeiro trimestre, em linha com o sugerido 
pelos indicadores antecedentes de março divulgados ao longo desta semana. Em contrapartida, a produção 
industrial do Reino Unido caiu 0,7% entre janeiro e fevereiro, de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas 
(ONS, na sigla em inglês), abaixo da expectativa do mercado de ligeira queda de 0,1%. Em relação ao mesmo 
período do ano passado, houve alta de 2,8% em fevereiro, também abaixo do consenso de mercado (3,3%). O 
resultado aponta para menor elevação do PIB do Reino Unido nos três primeiros meses do ano. 

Banco Central do Peru manteve a taxa de juros em 4,25%
O Banco Central do Peru confirmou as expectativas do mercado e manteve a taxa de juros estável em reunião 
realizada ontem. O comunicado da decisão reafirma que a autoridade monetária projeta que a inflação retornará 
para dentro do intervalo da meta (entre 1,0% e 3,0%) em meados de 2017. A respeito da recente aceleração da 
inflação, que atingiu 4,0% nos doze meses encerrados em março, o Banco Central destacou que esta reflete 
a alta dos preços dos alimentos com as fortes chuvas associadas ao El Niño. O comunicado ressalta que este 
choque de oferta deve ser temporário.  Com isso, esperamos que este aumento da inflação não resulte em 
elevação dos juros, e não descartamos a possibilidade de novos cortes caso a atividade econômica continue 
a desapontar.

Os mercados internacionais operam com cautela nesta sexta-feira, diante das tensões na Síria e à espera da 
divulgação dos dados de mercado de trabalho dos EUA de março. O resultado mais forte da pesquisa ADP, 
conhecido na última quarta-feira, sugere que a geração de vagas pode ter sido maior que a inicialmente esperada 
pelo mercado. Na Ásia, a maioria das bolsas encerrou o último pregão da semana em alta. Merece destaque 
a elevação observada em Tóquio, após ter atingido na véspera seu menor patamar em quatro meses. Em 
contrapartida, as ações europeias são cotas em queda nesta manhã, ao passo que os índices futuros norte-
americanos sugerem modesto recuo dos mercados nos EUA.
 
Nesse contexto, o dólar se fortalece em relação às principais divisas, com exceção do iene. Dentre as commodities, 
os preços do petróleo sobem neste momento, também refletindo o conflito sírio. No sentido oposto, as agrícolas 
e as metálicas industriais são cotadas no campo negativo. 

No Brasil, as atenções estarão voltadas à divulgação do IPCA de março, para o qual projetamos alta de 0,23%. 
Caso nosso número se confirme, a inflação em doze meses ficará bastante próxima da meta estipulada pelo 
Banco Central. Além disso, o mercado continuará acompanhando as notícias sobre a reforma da previdência. 
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Indicadores do Mercado

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

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

06/04/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 12,25 0,00 0,00 -2,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 9,59 0,01 -0,42 -4,14

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,12 0,08 -0,07 -0,96

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,81 0,04 -0,41 -3,87

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,55 0,11 -0,11 -4,37

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.049,15 1,36 18,86 139,92

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.321,43 -38,12 -53,14 664,52

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 224,27 1,20 6,34 -164,03

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,14 0,72 0,16 -13,72

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 64.223 -0,85 -3,19 33,53

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.509 -0,86 -3,11 33,25

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.357 0,19 -0,75 14,07

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 254,95 0,23 2,09 14,42

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 18.597 -1,40 -4,04 18,34

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.281 0,33 1,46 7,55

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,34 0,01 -0,16 0,59

Euro - US$/€ (**) 1,06 -0,2 0,6 -6,6

Iene - ¥/US$ (**) 110,81 0,1 -2,7 0,9

Libra - US$/£ (**) 1,25 -0,1 1,9 -11,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,75 -0,4 -4,4 6,2

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

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 186,78 0,6 -2,6 19,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 54,89 1,0 -2,0 37,8

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.250 0,4 2,0 2,3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 942 -0,3 -8,3 3,7

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 361 -1,1 -3,2 0,8

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 136 0,7 -4,8 -13,5


