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Agenda do dia

Fiscal

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: IPCA 15 (abr) 0,45% (m/m) Desaceleração do índice reflete menorelevação dos 
produtos alimentícios.

09:00 IBGE: PNAD contínua (fev) Projetamos que a taxa de desemprego tenha 
alcançado 10,1% no período.

10:30 Bacen: Nota à Imprensa - Setor Externo (mar)
Projetamos que o déficit em transações correntes 
tenha atingido US$ 1,1 bilhão e o Investimento Direto 
no País somado US$ 4,9 bilhões.

12:30 Bacen: Fluxo cambial (semanal)

- CNI: Sondagem Industrial (mar)

11:00 EUA: Vendas de imóveis existentes (mar) 3,4% (m/m)

Indicadores antecedente e coincidente da FGV registraram alta em março
O Indicador Antecedente Composto da Economia (IACE) atingiu 90,4 pontos em março, o equivalente 
a uma alta de 0,2% na margem, conforme reportado ontem pela FGV. O resultado, que sucedeu uma 
retração de 0,3%, refletiu o desempenho positivo de quatro dos oito componentes do índice. No mesmo 
sentido, o Indicador Coincidente Composto da Economia (ICCE) alcançou 98,3 pontos no mês passado, 
apresentando, assim, leve elevação de 0,1% ante fevereiro. O índice interrompeu uma sequência de duas 
contrações consecutivas, diante da queda de quatro de seus seis componentes. A despeito do avanço 
do IACE e do ICCE, o baixo patamar dos indicadores ainda sugere retração da atividade econômica 
no período.

INDA: vendas dos distribuidores de aço plano recuaram em março
As vendas dos distribuidores de aço somaram 291,4 mil toneladas em março, o que corresponde a uma 
queda de 5,0% ante o mesmo mês do ano passado, segundo os dados divulgados ontem pelo Instituto 
Nacional dos Distribuidores de Aço (INDA). Já as compras totalizaram 291,8 mil toneladas, indicando 
uma retração interanual de 10,5%. Com isso, os estoques atingiram 906,8 mil toneladas, o equivalente 
a 3,1 meses do nível de vendas atual. O cenário para os próximos meses continua sendo de queda das 
vendas, diante do fraco desempenho de segmentos como o complexo automotivo e a construção civil, 
grandes compradores do setor.

Abegás: consumo de gás natural caiu novamente em fevereiro
O consumo total de gás natural somou 67,1 milhões de metros cúbicos diários em fevereiro, conforme 
divulgado ontem pela Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás). 
O resultado é equivalente a uma queda de 1,4% em relação a janeiro, de acordo com os dados 
dessazonalizados pelo Depec-Bradesco, marcando a quinta contração consecutiva na margem. Contribuiu 
para o desempenho negativo do período, o recuo de 1,7% do consumo industrial, enquanto o uso para 
geração de energia elétrica cresceu 4,5%. Na comparação interanual, o consumo total apresentou 
retração de 17,9%, refletindo os declínios de 14,3% e de 9,4% dos setores industrial e de geração de 
energia, respectivamente. Para os próximos meses, esperamos continuidade do fraco consumo de gás 
natural, diante das novas quedas da atividade industrial e do desligamento das usinas térmicas. 

Receita Federal: arrecadação federal atingiu R$ 95,8 bilhões em março e R$ 313 bilhões no 
primeiro trimestre do ano
A arrecadação federal somou R$ 95,779 bilhões em março, o equivalente a uma queda real de 7,0% 
em relação a março de 2015. No ano, a arrecadação chegou a R$ 313 bilhões, uma queda real de 8,2% 
na comparação com o mesmo período do ano passado. O ritmo fraco da atividade econômica continua 
exercendo forte impacto negativo sobre as receitas federais, uma vez que a soma do Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) chegou a R$ 59,8 bilhões neste 
ano, uma queda em termos reais de 11,34% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. O resultado 
divulgado ontem, assim, sugere um déficit primário próximo a R$ 14 bilhões em março.
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Tendências de mercado

As bolsas asiáticas encerraram o pregão de hoje com direções divergentes. O mercado japonês fechou em alta, 
enquanto o chinês registrou a maior queda em sete semanas, puxado para baixo pelas ações de empresas de 
tecnologia. Na Europa, a maioria das bolsas opera no campo negativo, em dia de discurso do presidente do Banco 
Central Europeu, Mario Draghi. No mesmo sentido, os índices futuros norte-americanos são cotados em baixa. 

O petróleo reverte a elevação da véspera, com o fim da greve nas regiões produtoras do Kuwait. As commodities 
metálicas acentuam o recuo do dia anterior, enquanto as principais agrícolas, com exceção da soja, são cotadas 
em alta. As moedas apresentam movimentos distintos em relação ao dólar nesta manhã, com o euro, o ringgit 
e o rublo se apreciando e o iene, a libra e o peso mexicano desvalorizando ante a divisa norte-americana. No 
Brasil, o mercado estará atento à agenda carregada de indicadores, com a divulgação do IPCA-15 de abril, a 
Pnad Contínua de fevereiro e a nota do setor externo referente a março. Adicionalmente, o Banco Central voltará 
a fazer leilões de swap reverso, podendo causar alguma depreciação na taxa de câmbio.

Indicadores do Mercado

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

19/04/16 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) (*) 13,24 -1,37 -0,44 -0,19

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,61 -0,63 -0,66 0,20

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/16 (%) (*) 14,14 0,00 0,00 0,71

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,52 -1,01 -0,24 0,35

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2016 2.884,87 1,33 17,69 262,94

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.782,95 341,28 103,48 137,49

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 340,63 -135,09 -38,85 102,07

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,53 -9,11 -2,49 16,22

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 53.710 31,57 5,70 -0,45

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 22.051 28,62 5,21 -0,97

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 18.054 9,97 2,56 1,28

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 235,31 6,04 2,02 -14,15

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.874 -1,00 0,89 -14,14

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.043 9,41 2,97 -29,03

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,79 -0,05 -0,09 -0,08

Euro - US$/€ (**) 1,14 1,3 0,8 5,1

Iene - ¥/US$ (**) 109,20 -6,5 -2,1 -8,2

Libra - US$/£ (**) 1,44 -1,3 -0,5 -3,8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,31 -5,3 -0,5 13,0

Yuan - RMB/US$ (**) 6,46 -1,7 -0,2 4,3

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 177,92 14,5 1,6 -46,0

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 44,03 27,8 6,9 -30,6

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.253 8,2 -0,1 4,2

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 986 12,7 9,8 1,7

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 385 4,3 4,8 1,3

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 156 0,9 0,5 3,5
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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).


