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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

- CNI: Índice de Confiança do Empresário Industrial - ICEI 
(abr)

09:30 EUA: Índice Empire Manufacturing de atividade (abr) 1,5 

10:15 EUA: Produção industrial (mar) -0,2% (m/m)

10:15 EUA: Utilização da capacidade instalada (mar) 75,3%

11:00 EUA: Índice de confiança da Universidade de Michigan 
(abr) - preliminar 92 

17:00 EUA: Fluxo de capitais estrangeiros (fev)

Melhora da economia chinesa no primeiro trimestre sugere que estabilização no curto prazo é 
o atual objetivo das políticas econômicas 
Após a intensificação dos estímulos monetários e fiscais nos últimos meses, a economia chinesa deu 
sinais de estabilização na passagem do primeiro para o segundo trimestre deste ano, deixando as 
preocupações de uma desaceleração mais pronunciada para trás. Os indicadores conhecidos nesta 
madrugada sustentam essa leitura, com a melhora da atividade econômica ganhando força em março, 
conforme apontado pelos resultados da indústria e dos investimentos, com a retomada expressiva do 
setor imobiliário e a forte aceleração do crédito. 

De forma resumida, o PIB cresceu 6,7% nos primeiros três meses deste ano em relação ao mesmo período 
do ano passado, em linha com as expectativas e desacelerando ante a expansão de 6,8% verificada no 
trimestre passado. Para tanto, vale destacar o desempenho dos investimentos em ativos fixos, com alta 
de 10,7% no acumulado do ano, superando as expectativas (10,4%) e o verificado no primeiro bimestre 
(10,2%); o impulso veio principalmente do setor imobiliário, com alta de 6,2% no trimestre, revertendo 
a retração de 3,2% registrada nos últimos três meses do ano passado. Seguindo essa tendência mais 
favorável, a produção industrial acelerou de um crescimento de 5,4% no primeiro bimestre para outro 
de 6,8% em março, superando o consenso do mercado de uma alta de 5,9%. As vendas no varejo 
mantiveram o ritmo mais resiliente, com elevação interanual de 10,5% em março, ante expectativa de 
10,4% e do ganho de 10,2% observado em janeiro e fevereiro. Por fim, os novos empréstimos registraram 
expansão de RMB 2,340 trilhões (o equivalente a US$ 361 bilhões), superando bastante o esperado 
(RMB 1,400 trilhão) e o concedido em fevereiro (RMB 780,2 bilhões); apenas considerando o crédito 
concedido pelas instituições bancárias, chegamos ao montante de RMB 1,370 trilhão no mês passado. 

Dessa forma, a forte expansão do crédito tem sido direcionada ao setor imobiliário e aos investimentos 
em infraestrutura, impulsionando a economia e ditando esse ciclo atual de recuperação. Ao mesmo 
tempo, o governo conseguiu estabilizar os mercados, com destaque para a moeda, ajudando a conter 
a saída de recursos do país. Certamente esses resultados indicam uma aceleração contratada para o 
trimestre corrente. No entanto, seguimos cautelosos com a sustentabilidade dessa recuperação, uma 
vez que os problemas estruturais acabaram sendo postergados mais uma vez, em especial a elevada 
alavancagem – que deve continuar subindo. Com isso, reformas que garantam o rebalanceamento da 
economia, com a melhora do retorno dos investimentos e os ajustes importantes da capacidade instalada, 
seguirão lentas com o objetivo de preservar o crescimento do curto prazo.

Fiesp/Ciesp: emprego industrial paulista apresentou nova contração em março
A indústria paulista registrou redução líquida de 3,5 mil postos de trabalho em março, de acordo com os 
dados divulgados ontem pelo sistema Fiesp/Ciesp. Com isso, o nível de emprego apresentou queda de 
0,6% na margem, excetuada a sazonalidade, marcando a décima quinta retração consecutiva nessa base 
de comparação. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve retração de 9,7%, acumulando 
assim, variação negativa de 8,5% nos últimos doze meses. Esperamos continuidade do fraco desempenho 
do mercado de trabalho no setor, mas essa piora deve mostrar alguma moderação ao longo do ano.
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Internacional

Tendências de mercado

Conab: 1º levantamento da safra 2016/17 aponta recorde da produção de cana 
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou ontem o 1º levantamento da safra 2016/17 de 
cana-de-açúcar. É estimado recorde de área plantada e de produção de cana, com incremento de 5,4% e de 
3,8%, nessa ordem. A produção total de cana deverá somar 691 milhões de toneladas. A maior colheita resulta 
da melhora do clima e da expansão da área cultivada. A produção de açúcar, que vinha registrando recuo nas 
últimas safras, está estimada em 37,5 milhões de toneladas, o equivalente a uma alta de 12,0%. A produção de 
etanol, que ao contrário do observado no açúcar vinha registrando retração nos últimos anos, está estimada em 
30,3 milhões de litros, volume estável ante a safra passada, que cresceu 6,3%. A produção do anidro (misturado 
à gasolina) deverá se expandir em 4,7%, enquanto a produção de hidratado (usado nos veículos flex) deverá 
registrar um recuo de 3,4%. Essa safra mais açucareira, portanto, reflete a boa rentabilidade do exportador da 
commodity com a desvalorização do real. Por fim, acreditamos que os preços internacionais do açúcar devem 
seguir em baixo patamar, refletindo a expansão da safra brasileira de açúcar, ao mesmo tempo em que os 
preços do etanol deverão recuar com a entrada da safra.

Área do Euro: saldo comercial da Área do Euro foi menor que o esperado em fevereiro
O superávit comercial da Área do Euro chegou a €19,0 bilhões em fevereiro, conforme divulgado hoje pelo 
Eurostat. As exportações somaram €163,5 bilhões, o que representa um aumento interanual de 1,0%, enquanto 
as importações totalizaram €144,4 bilhões, o equivalente a uma alta de 2,0%, na mesma base de comparação. 
Em termos dessazonalizados, o saldo da balança comercial da região atingiu € 20,2 bilhões, abaixo dos € 21,5 
bilhões esperados pelo mercado e dos € 22,8 bilhões registrados no mês anterior. O resultado reforça nossa 
expectativa de alguma acomodação do PIB da Área do Euro no primeiro trimestre em torno de 0,3%. 

A desaceleração já esperada da economia chinesa no primeiro trimestre deste ano fez com que os mercados 
asiáticos encerrassem o último pregão da semana com leve queda, reduzindo, assim, os ganhos obtidos na 
semana. As bolsas europeias também operam em baixa nesta manhã, após a balança comercial da Área do 
Euro em fevereiro apresentar superávit inferior ao projetado pelo mercado. No mesmo sentido, os índices futuros 
norte-americanos são cotados no campo negativo, à espera da divulgação dos dados de produção industrial 
referentes a março.

O petróleo mais uma vez registra recuo em seus preços, devido à maior cautela dos mercados por conta da 
reunião dos principais produtores a ser realizada neste domingo, na qual será discutido um possível congelamento 
de produção. As cotações das commodities metálicas e sas principais agrícolas, com exceção da soja, também 
apresentam queda. O dólar perde força ante as principais moedas neste momento, incluindo o won, o iene, a libra 
e a maioria das divisas emergentes. Em contrapartida, o ringgit, o rublo e a lira se desvalorizam em relação ao 
dólar. No Brasil, o mercado continuará atento aos desdobramentos do cenário político, em dia de fraca agenda 
de divulgação de indicadores. 
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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).

Indicadores do Mercado

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

14/04/16 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 14,25 0,00 0,00 1,50

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 13,44 -1,17 -0,27 0,19

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,57 -0,67 -1,06 0,12

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/16 (%) (*) 14,14 0,00 0,00 0,87

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,65 -0,88 -0,14 0,69

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2016 2.844,93 -38,61 4,19 225,05

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.800,93 359,26 183,57 156,49

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 341,42 -134,30 -48,36 91,88

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,48 -10,41 -4,87 13,70

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 52.411 28,39 7,25 -2,91

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 21.545 25,67 6,62 -3,40

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.926 9,20 4,05 -0,61

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 231,88 4,49 -0,16 -17,06

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.911 -0,79 -1,87 -15,06

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.082 10,84 7,79 -25,47

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,79 -0,05 -0,17 -0,11

Euro - US$/€ (**) 1,13 0,5 1,5 5,8

Iene - ¥/US$ (**) 109,42 -6,3 -3,9 -8,4

Libra - US$/£ (**) 1,42 -3,0 -1,0 -4,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,45 -4,5 -1,7 14,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,48 -1,3 -0,3 4,4

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 174,77 11,3 2,4 -44,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 43,84 27,2 10,9 -25,0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.225 5,8 -1,6 2,7

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 948 8,4 6,8 -1,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 374 1,5 2,0 0,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 156 0,7 0,1 3,1


