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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

12:30 Bacen: Fluxo cambial (semanal)

15:00 EUA: Divulgação do Livro Bege

Possível intensificação do ritmo de corte de juros está condicionada à frustração da atividade 
econômica e às estimativas de inflação
A ata da reunião de política monetária do Banco Central (BC), divulgada ontem, teve como destaque 
a discussão de uma provável intensificação do ritmo de corte de juros em relação ao apresentado na 
última decisão do Copom. Se por um lado o cenário atual, na visão do BC, já era compatível com uma 
redução da taxa Selic maior do que 1 p.p., decidida na última reunião, por outro, o balanço de riscos, 
que permanece relevante, corroborou a decisão do Copom em manter definir o ritmo de 100bps e 
reduzir a taxa de juros de 12,25% para 11,25%. Além disso, o BC reafirmou que a extensão do ciclo 
de flexibilização está condicionada à evolução das estimativas de juro neutro da economia e que a 
alteração do ritmo de corte dependerá do comportamento da atividade econômica, dos fatores de 
risco e das projeções e estimativas de inflação. O Copom avaliou que as perspectivas para a inflação 
se comportaram de maneira favorável desde a reunião realizada em fevereiro. De fato, a desinflação 
se mostrou mais espraiada, inclusive com a consolidação nos componentes mais sensíveis à política 
monetária e à atividade econômica. Além disso, as expectativas de inflação para 2017 seguiram em 
queda e permaneceram em torno de 4,5% para 2018. O BC reduziu o senso de urgência de corte da 
Selic por conta do desempenho da atividade econômica, ao sinalizar que a economia mostra sinais de 
estabilização. As incertezas em torno do cenário internacional e da política fiscal permanecem como 
fatores de risco para a condução da política monetária. Em relação ao cenário local, o BC manteve 
sua avaliação de importância da aprovação e implementação de reformas, em especial da reforma da 
previdência. Esperamos novo corte de 1 p.p. da taxa Selic na próxima reunião, mantido o cenário atual. 
Ressaltamos que, caso haja alguma frustração com o desempenho da economia nos próximos meses, 
juntamente com maior desaceleração da inflação, a velocidade de queda da taxa de juros poderá 
aumentar nas reuniões posteriores. Para o final de 2017, esperamos que a taxa Selic atinja 8,5% e se 
mantenha nesse patamar em 2018.

Fiesp/Ciesp: indústria paulista gerou 9,5 mil vagas em março
O emprego industrial paulista registrou saldo positivo de 9,5 mil postos de trabalho em março, de acordo 
com os dados divulgados ontem pelo sistema Fiesp/Ciesp. O desempenho positivo foi influenciado, 
principalmente, pelo setor de açúcar e álcool. Com este resultado, o nível de emprego industrial paulista 
registrou queda de 0,1% na comparação com fevereiro, descontados os efeitos sazonais. No primeiro 
trimestre, houve abertura de 13,5 mil vagas, o que corrobora nossa projeção de saldo nulo de emprego 
formal em março. Acreditamos que o mercado de trabalho se estabilizará gradualmente ao longo do 
ano, de forma defasada à melhora da atividade.

Inda: vendas dos distribuidores de aço recuaram em março, reforçando nossa expectativa de 
queda da produção industrial no período
As vendas dos distribuidores de aço somaram 254,2 mil toneladas em março, recuando 3,9% na 
margem, segundo os dados divulgados ontem pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (INDA) e 
dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. No sentido oposto, as compras totalizaram 287,4 mil toneladas, 
com alta de 0,5% na mesma base de comparação. Em relação ao mesmo período de 2016, as vendas 
recuaram 12,8%, ao passo que as compras caíram 1,5%, acumulando no ano variações negativas de 
8,6% e 0,2%, respectivamente. Com isso, os estoques atingiram 951,5 mil toneladas, oscilando de 4,1 
para 4,3 meses de vendas entre fevereiro para março. Acreditamos que a indústria começará a melhorar 
de forma gradual nos meses à frente, favorecendo a demanda por produtos de aço.
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Fiscal

Internacional

Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei de recuperação fiscal dos Estados
Após sucessivos adiamentos, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto-base do projeto de lei que cria o 
Regime de Recuperação Fiscal dos Estados (RRF). Foram 301 votos favoráveis, 127 contrários e 7 abstenções. 
O projeto tem como objetivo suspender por três anos o pagamento de dívidas dos governos estaduais com a 
União, mediante algumas contrapartidas dos Estados. A votação de 16 destaques que podem alterar o texto 
ocorrerá hoje, antes que o projeto seja encaminhado ao Senado. O RRF será fundamental para a recuperação 
das finanças dos Estados mais endividados, como o Rio de Janeiro (que já havia aprovado algumas medidas 
definidas como contrapartidas). 

EUA: crescimento da produção industrial em março foi impulsionado pela forte alta dos serviços de 
utilidade pública
Em linha com o esperado pelo mercado, a produção industrial norte-americana subiu 0,5% na passagem de 
fevereiro para março, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Federal Reserve. A elevação foi puxada 
pela alta de 8,6% na margem dos serviços de utilidade publica, devolvendo apenas parcialmente as fortes 
quedas observadas nos dois meses anteriores. A indústria extrativa registrou relativa estabilidade (0,1%), ao 
passo que a produção manufatureira caiu 0,4% ante fevereiro. Na comparação interanual, a atividade industrial 
total avançou 1,5%. No primeiro trimestre deste ano, a produção industrial cresceu 0,3%, abaixo da expansão 
de 0,6% verificada no trimestre anterior. Esperamos crescimento anualizado de 1,0% do PIB norte-americano 
no primeiro trimestre, ante os três meses anteriores. Diante das surpresas baixistas com os desempenhos dos 
indicadores coincidentes divulgados anteriormente e da menor probabilidade de adoção de medidas fiscais que 
impactem positivamente a atividade econômica deste ano, revisamos nossa projeção de PIB dos EUA para 
2017 de uma alta de 2,1% para outra de 1,9%.

Área do Euro: em linha com sua leitura preliminar, inflação ao consumidor desacelerou em março, 
com menores pressões dos preços de alimentos e energia
Apesar de os indicadores divulgados até agora sugerirem aceleração do crescimento da atividade econômica 
da Área do Euro no primeiro trimestre, a inflação ao consumidor desacelerou em março, segundo sua leitura 
final, em linha com o apontado pela prévia. De fato, o índice de preços ao consumidor subiu 1,5% em março, 
de acordo com os dados divulgados hoje pela Eurostat, abaixo da elevação de 2,0% observada em fevereiro. 
A desaceleração foi generalizada dentre seus grupos, com o movimento dos preços de energia e de alimentos 
sendo determinantes para a menor alta da inflação. Merece destaque a elevação de 7,4% dos preços de energia, 
abaixo da expansão de 9,3% no mês passado. Além disso, os preços de alimentação também apresentaram 
descompressão no período, ao oscilarem de uma elevação de 2,5% para outra de 1,8%. Na mesma direção, o 
núcleo, que exclui energia e alimentação, também desacelerou no período, ao avançar 0,7% (após três altas 
consecutivas de 0,9%). Parte deste movimento refletiu a menor elevação dos preços de serviços (1,0%, ante 
1,3% observada anteriormente). 

FMI revisou ligeiramente para cima sua projeção de crescimento mundial para este ano, diante das 
maiores estimativas de PIBs da China, do Japão e da Área do Euro
O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou ligeiramente sua projeção de crescimento do PIB global para este 
ano, de 3,4% para 3,5%, conforme reportado ontem. A modesta revisão foi impulsionada, principalmente, pelas 
maiores estimativas de PIBs da China, da Área do Euro e do Japão. A estimativa para o crescimento chinês foi 
revista de 6,5% para 6,6%. O PIB da Área do Euro também foi revisado em 0,1 p.p. para cima, devendo subir, 
de acordo com a instituição, 1,7% em 2017. No mesmo sentido, mas em maior intensidade, a projeção para o 
PIB japonês passou de 0,8% para 1,2%. No caso específico das duas últimas economias citadas, o FMI espera 
que as políticas monetárias permaneçam acomodatícias. Não houve alteração na expectativa de expansão 
do PIB dos Estados Unidos, de 2,3%. A projeção para o crescimento do PIB brasileiro permaneceu em 0,2% 
para este ano, próxima à nossa estimativa de 0,3%, e foi revisada para cima para 2018, de 1,5% para 1,7%. 
Segundo o FMI, e em linha com o esperado por nós, a economia brasileira deverá crescer de forma gradual à 
frente, diante da redução da taxa de juros e da aprovação das reformas. 
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Tendências de mercado

Indicadores do Mercado

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

18/04/17 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) (*) 9,32 -0,12 -0,48 -3,91

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,01 0,03 -0,18 -0,58

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,54 -0,10 -0,48 -3,29

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,35 -0,09 -0,19 -3,43

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.059,96 1,19 21,55 140,33

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.376,44 0,84 -10,54 548,85

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 225,41 -0,88 8,80 -114,48

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,11 0,26 0,53 -14,04

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 64.159 -0,27 -0,08 21,30

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.516 -0,25 0,04 21,90

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.342 -0,29 -1,52 11,83

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 251,73 -1,19 -0,62 8,47

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 18.419 0,35 -5,65 13,16

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.197 -0,79 -1,26 5,37

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,17 -0,08 -0,33 0,40

Euro - US$/€ (**) 1,07 0,8 -0,1 -5,2

Iene - ¥/US$ (**) 108,43 -0,4 -3,8 -0,4

Libra - US$/£ (**) 1,28 2,2 3,6 -10,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,59 0,5 -2,5 6,6

Yuan - RMB/US$ (**) 6,88 0,0 -0,3 6,3

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 186,54 -0,8 2,1 12,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 54,89 -0,8 6,0 27,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.292 0,2 5,0 4,7

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 946 -0,8 -5,4 -0,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 362 -1,3 -1,6 -5,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 138 0,1 -3,9 -11,9

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta quarta-feira. As bolsas asiáticas encerraram o 
pregão no campo negativo, com exceção de Tóquio que subiu refletindo a desvalorização do iene.  A maioria 
das bolsas europeias opera no campo negativo nesta manhã, mesmo movimento indicado pelos índices futuros 
norte-americanos para as bolsas dos EUA. No mercado de câmbio, o dólar ganha valor ante as principais moedas 
dos países desenvolvidos e emergentes.

Os preços do petróleo são negociados em alta, após o secretário geral da Opep afirmar que os membros da 
organização decidirão na revisão de maio se estendem o acordo de corte da produção.  Hoje, os dados oficiais 
devem registrar uma queda nos estoques do produto nos Estados Unidos na última semana, conforme indicado 
pelo American Petroleum Institute. Os metais industriais, por sua vez, são negociados em alta.

No Brasil, em dia de agenda fraca de indicadores domésticos, as atenções devem se voltar ao noticiário político. 
Está prevista para esta manhã a leitura do parecer do relator da previdência. Além disso, a Câmara pode concluir 
hoje a votação do Projeto de Recuperação Fiscal dos Estados, cujo texto base foi aprovado ontem.
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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 / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Felipe Alves Fêo Emery de Carvalho/ 
Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer


