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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

10:45 EUA: Índice PMI Markit da indústria de transformação 
(abr) - preliminar 51,7

IBC-Br apontou retração de 0,29% em fevereiro
O IBC-Br recuou 0,29% entre janeiro e fevereiro, descontados os efeitos sazonais, de acordo com os 
dados divulgados há pouco pelo Banco Central. O resultado ficou levemente acima da nossa projeção e 
da mediana das expectativas do mercado, que indicavam contração de 0,5%. Na comparação interanual, 
houve queda de 4,54%, fazendo com que o indicador acumule retração de 4,63% nos últimos doze 
meses. Ainda que esperemos continuidade do fraco desempenho do IBC-Br nos próximos meses, esse 
resultado reforça nossa expectativa de retração menos intensa do PIB no primeiro trimestre deste ano, 
de 0,8%, ante recuo de 1,4% verificado no quarto trimestre.

IBGE: taxa de desemprego atingiu 10,2% em fevereiro
A taxa de desemprego nacional alcançou 10,2% no trimestre findo em fevereiro, de acordo com os dados 
divulgados na última quarta-feira pelo IBGE. Feitos os ajustes sazonais, a taxa de desocupação ficou 
estável em 9,9% entre janeiro e o segundo mês deste ano. Na comparação com igual período de 2015, 
houve alta de 2,8 pontos percentuais. A população ocupada intensificou a trajetória de queda observada 
nos últimos meses, ao recuar 1,3% na comparação interanual. Já a População Economicamente Ativa 
(PEA) manteve o mesmo ritmo de alta registrado em janeiro, crescendo 1,8% em relação ao mesmo 
período do ano passado. Vale destacar que, diferentemente do apresentado pela PME (Pesquisa Mensal 
de Emprego), a série da PEA na Pnad Contínua vem mostrando crescimento persistente desde o início 
do ano passado, com aceleração no segundo semestre. O rendimento médio nominal total ampliou a 
desaceleração em fevereiro, ao avançar 6,4% ante o mesmo mês de 2015, abaixo do ganho de 8,0% 
verificado nos três trimestres anteriores. Com isso, o rendimento médio real atingiu R$ 1.934,00 no 
período, o equivalente a uma retração interanual de 3,9%. A menor alta do rendimento nominal reforça 
nossa perspectiva de continuidade de desaceleração da inflação à frente, contribuindo principalmente 
para elevações menos intensas dos preços de serviços. Esperamos continuidade do enfraquecimento 
do mercado de trabalho neste ano, ainda que em menor magnitude que a observada em 2015, como já 
sugerido pela desaceleração no ritmo de redução de vagas formais em janeiro. Dessa forma, projetamos 
que a taxa média de desemprego chegue a 11,8% em 2016, o que corresponderia a uma taxa de 10,2% 
segundo a PME (não mais publicada pelo IBGE).

CNI: sondagem industrial apresentou sinais mistos em relação ao desempenho da indústria 
em março
A sondagem industrial referente a março, divulgada na quarta-feira pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), apresentou sinais mistos em relação ao desempenho da atividade industrial no final 
do primeiro trimestre, o que sugere que o ritmo de retomada será bastante gradual à frente. O índice 
de produção, por exemplo, alcançou 47,2 pontos, o equivalente a uma queda de 1,1% na margem, de 
acordo com os dados dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. No mesmo sentido, o nível de estoques 
subiu 1,1% entre fevereiro e o mês passado, o que ainda não tem sido sustentado por melhoras visíveis 
das novas encomendas. Em contrapartida, o número de empregados cresceu 0,5% na margem, também 
descontada a sazonalidade. Além disso, a utilização da capacidade instalada avançou de 63,9% para 
64,4% no período. Na comparação interanual, todos os indicadores recuaram, com destaque para o 
declínio de 2,1% da produção. 
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Setor Externo

IBGE: pressão vinda de alimentação explicou parte importante da surpresa altista com o resultado do 
IPCA-15 de abril
O IPCA-15 registrou alta de 0,51% em abril, conforme divulgado na última quarta-feira pelo IBGE. O resultado 
foi superior à nossa projeção e à mediana das expectativas do mercado, de 0,45% e 0,46%, respectivamente. 
A aceleração em relação ao mês anterior, quando o índice avançou 0,43%, foi decorrente da maior elevação 
em quatro dos nove grupos que compõem o IPCA-15, com destaque para alimentos e bebidas, cujo avanço 
passou de 0,77% em março para 1,35% neste mês. Assim, nos últimos doze meses, o indicador acumulou 
elevação de 9,34%. Para o IPCA fechado de abril, esperamos variação ligeiramente superior à registrada nessa 
primeira leitura do mês, em virtude da continuidade da incorporação do reajuste de produtos farmacêuticos e 
dos maiores preços de alimentação. 

BC: saldo em conta corrente ficou praticamente zerado em março, de acordo com a metodologia 
clássica (BPM5)
As análises a seguir são baseadas nos dados do Balanço de Pagamentos segundo a metodologia clássica 
(BPM5), por entendermos ser essa abordagem mais relevante para o conceito de fluxo cambial, como temos 
reforçado em publicações anteriores. Isso porque acreditamos que a atual metodologia (BPM6) causa certas 
distorções em algumas contas, que podem ser vistas na rubrica Investimento Estrangeiro Direto (agora 
chamado Investimento Direto no País), ao acrescentar as operações intercompanhia e os lucros reinvestidos. 
O saldo em transações correntes ficou ligeiramente negativo em US$ 55 milhões em março, de acordo com 
os dados divulgados quarta-feira pelo Banco Central. O déficit foi bastante inferior ao observado no mesmo 
período do ano passado, quando atingiu US$ 5,2 bilhões, reforçando, mais uma vez, o ajuste do setor externo 
em curso desde o ano passado. Nos últimos doze meses, a conta corrente acumulou saldo negativo de US$ 
27,5 bilhões, o equivalente a 1,6% do PIB. A balança comercial contribuiu, mais uma vez, de forma positiva 
para o resultado do período, com forte superávit de US$ 4,4 bilhões. Em contrapartida, as contas de serviços 
e de rendas mantiveram sua trajetória negativa, ao registrarem déficits de US$ 2,9 bilhões e US$ 1,8 bilhão, 
respectivamente. O Investimento Estrangeiro Direto (IED) registrou entrada líquida de US$ 3,4 bilhões, segundo 
a metodologia clássica, sucedendo um saldo positivo de US$ 4,7 bilhões em janeiro. Com isso, acumulou, em 
doze meses, entrada de US$ 64,5 bilhões, que corresponde a 3,7% do PIB. Já os investimentos em carteira 
reverteram apenas parcialmente o saldo negativo de US$ 3,3 bilhões observado em fevereiro, ao apresentar 
superávit de US$ 61 milhões, impulsionado pela entrada líquida de US$ 2,0 bilhões em ações. Já os títulos de 
renda fixa registraram déficit de US$ 1,9 bilhão no período. Dada a continuidade do intenso ajuste em curso nas 
contas externas, mantemos nossa perspectiva de redução do déficit em conta corrente neste ano. Acreditamos 
que, dada a magnitude dos últimos resultados, o saldo possa ficar mais próximo de zero do que consideramos 
atualmente no nosso cenário. Em termos de BPM5 (conceito clássico), projetamos déficit externo de US$ 8,1 
bilhões (equivalente a 0,5% do PIB) para 2016, bem como entrada líquida de Investimento Estrangeiro Direto 
(IED) de US$ 50 bilhões. Vale destacar que nas últimas leituras, também fomos surpreendidos positivamente 
com maior ingresso de IED, o que pode nos levar a revisar para cima o nosso número. 

BC: fluxo cambial registrou entradas líquidas de US$ 2,114 bilhões na terceira semana de abril
O fluxo cambial na semana compreendida entre os dias 11 e 15 de abril registrou saldo positivo de US$ 
2,114 bilhões, conforme divulgado na última quarta-feira pelo Banco Central. As contas financeira e comercial 
apresentaram superávits de US$ 1,036 bilhão e US$ 1,078 bilhão, respectivamente. O saldo positivo da conta 
financeira foi resultado das entradas de US$ 11,213 bilhões, que superaram as saídas de US$ 10,177 bilhões. 
Por sua vez, o superávit da conta comercial refletiu os US$ 3,570 bilhões contratados para exportação, superiores 
aos US$ 2,492 bilhões contratados para importação. Apesar do resultado positivo no período, o fluxo cambial 
acumula saldo negativo de US$ 6,412 bilhões neste ano.
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Tendências de mercado

Área do Euro: prévia do índice PMI de abril apontou certa estabilidade no ritmo de crescimento da 
economia europeia
A economia europeia começou o segundo trimestre crescendo em ritmo semelhante ao observado nos primeiros 
três meses deste ano. O índice PMI, segundo resultado prévio conhecido nesta manhã, chegou a 53 pontos 
em abril, ante expectativa de 53,3 pontos e a média de 53,2 pontos registrada no primeiro trimestre, quando 
a economia deve ter crescido 0,4% (lembrando que esse dado será conhecido na sexta-feira que vem). Para 
tanto, o indicador do setor de manufaturas chegou a 51,5 e o de serviços a 53,2 pontos – o que representam 
certa estabilidade em relação às marcas de 51,6 e 53,1 pontos verificadas em março. A abertura do indicador 
aponta que novos pedidos seguiram firmes e, por ora, não há pressões inflacionárias, conforme indicado pelo 
componente de preços. 

Os mercados operam nesta manhã com cautela, com queda dos preços das commodities e das ações. Essa 
piora de percepção decorre de uma combinação de forças, com destaque para (i)o aumento da possibilidade de 
taxas negativas a serem oferecidas pelos bancos japoneses (conforme sugerido pela autoridade monetária do 
país) e (ii) a queda dos preços de matérias primas na China, diante do aperto de liquidez do mercado bancário. 
Nesse sentido, vale ressaltar as expectativas de que a recuperação em curso da economia chinesa poderá ser 
temporária, levando a um esfriamento da demanda por aço e, naturalmente, por minério de ferro. Dessa forma, 
a maioria dos mercados acionários asiáticos encerrou a semana em queda, com destaque para retração de 
3,9% do índice Shanghai composto acumulada na semana, Esse movimento se mantém na Europa, refletindo 
a manutenção da política monetária do Banco Central Europeu (em decisão anunciada ontem) e as mudanças 
na regulamentação de emissão de gases, impactando diretamente ações de empresas do setor automotivo. Nos 
EUA, por enquanto, os mercados operam com relativa estabilidade, com viés de baixa. O mercado nacional, 
ainda que atualmente esteja mais movido pelas questões internas, tende a ser influenciado também pelos 
movimentos externos.

As moedas, de forma geral, perdem valor frente ao dólar, por conta da possibilidade de taxas de juros negativas 
no Japão. Exceção para a libra, que se fortalece, respondendo a recentes pesquisas que apontam crescente 
probabilidade da saída do Reino Unido da União Europeia. Ao mesmo tempo, o retorno das preocupações com 
a China puxa o preço da maioria das commodities para baixo. Ainda assim, o petróleo é cotado neste momento 
com leve alta, ainda refletindo as expectativas de congelamento da produção. Por outro lado, as cotações das 
agrícolas recuam, com destaque para a soja, cuja produção argentina tem sofrido inundações. Por fim, a moeda 
brasileira deve mostrar certa estabilidade, refletindo as questões políticas domésticas, mas também respondendo 
à tendência externa de depreciação das divisas emergentes. O mercado doméstico de juros futuros, após a 
surpresa altista com o resultado do IPCA-15 de abril, conhecido na quarta-feira, estará atento ao resultado do 
IBC-Br de fevereiro, que registrou recuo de 0,29%.
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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

20/04/16 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) (*) 13,19 -1,42 -0,49 -0,32

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,67 -0,57 -0,60 50,98

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/16 (%) (*) 14,14 0,00 0,00 0,61

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,50 -1,04 -0,27 0,16

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2016 2.862,87 -20,67 -4,31 246,79

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.757,82 316,15 78,36 147,78

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 337,44 -138,28 -42,03 93,81

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,53 -9,24 -2,62 16,36

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 53.631 31,38 5,54 -0,24

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 22.012 28,39 5,02 -0,81

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 18.096 10,23 2,81 0,34

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 236,29 6,48 2,45 -14,51

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.907 -0,81 1,09 -13,89

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.973 6,89 0,59 -29,51

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,85 0,01 -0,03 -0,04

Euro - US$/€ (**) 1,13 0,8 0,2 5,2

Iene - ¥/US$ (**) 109,85 -5,9 -1,5 -7,8

Libra - US$/£ (**) 1,43 -1,8 -1,0 -3,9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,28 -5,5 -0,7 11,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,47 -1,5 0,0 4,4

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 181,44 18,0 5,1 -41,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 45,80 32,9 11,2 -27,8

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.253 8,3 -0,1 5,0

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.010 15,5 12,5 3,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 395 7,1 7,6 4,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 156 0,9 0,4 3,3


