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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: IPCA-15 (abr) 0,30% (m/m)

09:30 EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal)

09:30 EUA: Índice de atividade do Fed Filadélfia (abr) 25,5

11:00 EUA: Indicadores antecedentes (mar) 0,2% (m/m)

Câmara dos Deputados aprovou requerimento de urgência para a reforma trabalhista e marcou 
data para votação do parecer do relator da reforma da Previdência
Além da votação do projeto de lei que cria o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados, a semana 
também contemplou outras importantes votações na Câmara dos Deputados. A casa aprovou ontem 
requerimento de urgência para a reforma trabalhista, por 287 votos favoráveis e 144 contrários. Com 
isso, esta reforma poderá ser votada no plenário sem a necessidade de aprovação na comissão especial. 
Vale lembrar que sua aprovação requererá apenas votação em turno único e maioria simples. Dentre os 
principais pontos da reforma, destacam-se a modificação do prazo para o trabalho temporário, de 90 para 
120 dias; mudança nas negociações entre empresa e trabalhadores, fazendo valer o negociado sobre 
o legislado em diversos pontos do contrato de trabalho; a definição clara de que a terceirização pode 
valer para atividades meio e fim das empresas; e o fim da obrigatoriedade de contribuição sindical. Além 
disso, também ontem, o parecer do relator da reforma da Previdência, Arthur Maia, foi lido na Câmara. 
Dentre os principais pontos do texto que sofreram mudanças em relação ao divulgado anteriormente, 
merecem atenção: (i) a alteração da convergência da idade mínima para mulheres, que subiu de onze 
meses a cada dois anos para um ano a cada dois anos, se igualando à dos homens; (ii) a regra de 
transição para servidores. que parte de 55 anos para mulheres e 60 para homens; (iii) regra de aumento 
automático da idade mínima de aposentadoria quando houver revisão da expectativa de sobrevida e (iv) 
alterações na aposentadoria rural, com idade mínima para mulheres recuando de 60 para 57 anos e o 
tempo de contribuição caindo 5 anos ante o proposto anteriormente, para 15 anos. O parecer do relator 
será votado na comissão especial no próximo dia 2. Assim, espera-se que a votação em primeiro turno 
na Câmara ocorra na segunda quinzena de maio.

ONS: carga de energia de elétrica apresentou queda na margem em março reforçando nossa 
expectativa de retração da produção industrial no período
A carga de energia elétrica verificada atingiu 68,918 MW médios em março, segundo dados divulgados 
ontem pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o equivalente a um recuo de 0,4% em 
relação a fevereiro, na série livre de efeitos sazonais. O resultado refletiu principalmente a queda de 
1,6% no Sul e de 0,3% no Sudeste/Centro-Oeste. No sentido oposto, o Norte apresentou alta de 1,3% 
e o Nordeste avançou 0,1%, ainda na série livre de efeitos sazonais. Na comparação com o mesmo 
mês de 2016, a carga de energia verificada registrou crescimento de 2,5%, impulsionada pelo resultado 
positivo nos sistemas Sul, Norte e Sudeste/Centro-Oeste, que registraram elevações de 5,5%, 3,4% e 
2,1% nesta ordem, enquanto o Nordeste apresentou alta de apenas 0,3%. O resultado negativo da carga 
verificada na passagem de fevereiro para março reforça nossa expectativa de retração da produção 
industrial no período.
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Setor Externo

Internacional

Tendências de mercado

Confiança do consumidor avançou em abril, devolvendo parte do recuo observado no mês anterior
O primeiro indicador de confiança do consumidor referente a abril apresentou alta na margem, reforçando a 
expectativa de que a atividade econômica está se estabilizando no curto prazo. De fato, o índice nacional de 
expectativa do consumidor (INEC) atingiu 103,4 pontos neste mês, alcançando seu maior patamar desde maio 
do ano passado, de acordo com os dados divulgados ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). 
Descontada a sazonalidade, o resultado é equivalente a uma elevação de 0,9 ponto ante março, devolvendo 
parte do recuo de 1,2 ponto observado no mês anterior. Todos os componentes do indicador avançaram no 
período. Destacamos a alta de 4,5 pontos na margem do índice de expectativa de inflação (vale lembrar que 
o avanço do indicador sinaliza expectativa de menor inflação). Na comparação interanual, o INEC registrou 
variação positiva de 5,9 pontos. No mesmo sentido, o indicador de intenção de consumo das famílias (ICF) 
alcançou 77,8 pontos neste mês, segundo os dados divulgados ontem pela Confederação Nacional do Comércio 
(CNC), o correspondente a uma alta de 1,5 ponto ante março, na série livre de efeitos sazonais. Seis de seus 
sete subíndices apresentaram desempenho positivo no período. Em relação a abril de 2016, o ICF avançou 
4,5 pontos.

BC: fluxo cambial registrou entradas líquidas de US$ 4,094 bilhões na segunda semana de abril
O fluxo cambial apresentou superávit de US$ 4,094 bilhões na semana compreendida entra os dias 10 e 13 de 
abril, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco Central. As contas comercial e financeira caminharam 
no mesmo sentido, sendo esta última a mais relevante para o saldo positivo da semana, ao apontar superávit de 
US$ 2,990 bilhões. Para tanto, foram registradas compras de US$ 11,519 bilhões, superiores às vendas de US$ 
8,528 bilhões. A conta comercial, na mesma direção, registrou saldo positivo de US$ 1,103 bilhão, decorrente de 
US$ 3,137 bilhões contratados para exportações e US$ 2,034 bilhões para importações. Com esse resultado, 
o fluxo cambial acumula superávit de US$ 7,049 bilhões em abril e de US$ 9,019 bilhões no ano.

EUA: Livro Bege fortalece visão de que a economia norte-americana está próxima do pleno emprego
O Livro Bege, divulgado ontem pelo Fed, reforça a percepção de que a economia norte-americana se aproxima 
do pleno emprego, assim como sugerido pelos dados de mercado de trabalho mais recentes. Segundo o 
documento, que abrange o período de meados de fevereiro até o final de março, diversas empresas reportaram 
dificuldades em preencher vagas que requeriam baixa qualificação, ainda que a demanda por trabalhadores 
mais qualificados fosse mais elevada. A atividade econômica cresceu nas doze regiões pesquisadas, com ritmo 
de expansão entre modesto e moderado. Apesar disso, a maioria das empresas espera ligeira aceleração da 
inflação para os próximos meses. O Livro Bege não altera nossa expectativa de que o crescimento da economia 
norte-americana será menor que o anteriormente esperado. Assim, projetamos alta de 1,0% na margem do PIB 
no primeiro trimestre, em termos anualizados.

Os mercados acionários operam com tendência de alta nesta quinta-feira. As bolsas asiáticas encerraram o 
pregão com elevação, com exceção de Tóquio, que ficou praticamente estável.  A maioria das bolsas europeias 
opera no campo positivo nesta manhã, mesmo movimento indicado pelos índices futuros para as bolsas norte-
americanas.  No mercado de câmbio, o dólar perde valor ante as principais moedas, com exceção do iene.

Os preços do petróleo são negociados em alta, revertendo parcialmente a forte queda registrada ontem, após 
os dados do governo norte-americano mostrarem um aumento da produção de petróleo e da oferta de gasolina 
do país.  As commodities agrícolas e as metálicas industriais são cotadas em alta.

No Brasil, o destaque da agenda doméstica será a divulgação do IPCA-15 de abril. Esperamos que indicador 
registre elevação de 0,30%, levando a inflação em 12 meses para 4,50%. O mercado também deve permanecer 
atento ao cenário político, após a aprovação ontem na Câmara do projeto de recuperação fiscal dos estados e 
do requerimento de urgência para a reforma trabalhista.



3DEPEC

B
ol

et
im

 D
iá

rio
 M

at
in

al

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

Indicadores do Mercado

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

19/04/17 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) (*) 9,37 0,05 -0,43 -3,87

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,07 0,06 -0,12 -0,54

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,56 0,02 -0,46 -3,25

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,38 0,03 -0,16 -3,45

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.061,39 1,44 22,99 140,85

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.382,91 6,47 -4,07 560,37

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 227,22 1,81 10,61 -113,40

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,15 1,44 1,98 -10,74

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 63.407 -1,17 -1,25 18,05

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.226 -1,09 -1,05 18,93

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.338 -0,17 -1,69 11,30

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 252,33 0,24 -0,39 7,23

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 18.432 0,07 -5,58 9,23

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.171 -0,81 -2,06 4,20

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,21 0,05 -0,29 0,43

Euro - US$/€ (**) 1,07 -0,2 -0,3 -5,7

Iene - ¥/US$ (**) 108,86 0,4 -3,4 -0,3

Libra - US$/£ (**) 1,28 -0,5 3,1 -11,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,84 1,3 -1,3 8,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,89 0,1 -0,2 6,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,92 -2,6 -0,6 6,0

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 52,93 -3,6 2,3 20,2

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.281 -0,8 4,2 2,3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 950 0,4 -5,0 -3,6

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 362 0,0 -1,6 -5,9

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 137 -0,3 -4,2 -12,2


