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Agenda do dia

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

- Tesouro: Relatório mensal da dívida pública federal 
(mar)

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

09:30 EUA: Índice de atividade CFNAI (mar)

11:30 EUA: Índice de atividade do Fed Dallas (abr) 17,5

Mercado ajustou para baixo suas projeções para o IPCA deste e do próximo ano e revisou para 
cima o crescimento do PIB de 2017
O mercado revisou para baixo suas projeções para a inflação deste e do próximo ano, segundo as 
estimativas coletadas até o dia 20 de abril e divulgadas há pouco pelo Relatório Focus do Banco Central. 
As expectativas para o IPCA caíram de 4,06% para 4,04% para 2017 e de 4,39% para 4,32% para 2018. 
A mediana das projeções para o crescimento do PIB foi revisada ligeiramente para cima, de 0,40% para 
0,43% para este ano e seguiu em 2,50% para 2018. A mediana da taxa Selic permaneceu em 8,50% para 
o final de 2017 e de 2018. Por fim, a mediana das expectativas para a taxa de câmbio permaneceu em 
US$/R$ 3,23 e de R$/US$ 3,40 para R$/US$ 3,38 para o final deste e do próximo ano, respectivamente.
 

Resultados da arrecadação e das contas públicas de março serão os destaques da agenda 
doméstica desta semana 
Após os avanços na agenda das reformas ocorridos na semana passada, as atenções estarão voltadas 
para as divulgações dos dados de arrecadação e das contas públicas de março, ao longo dos próximos 
dias. A arrecadação de impostos e tributos, ainda sem data definida para divulgação, deve ter somado 
R$ R$ 98,4 bilhões em março, o equivalente à estabilidade em termos reais, na comparação interanual. 
Na quinta-feira, será conhecido o resultado primário do Governo Central, também referente ao mês 
passado, para o qual projetamos déficit de R$ 10,8 bilhões. No dia seguinte, o Banco Central divulgará 
o resultado primário consolidado de março. Além disso, na terça-feira, teremos a nota do setor externo 
de março: projetamos saldo negativo em conta corrente de US$ 420 milhões e Investimento Direto 
no País somando US$ 7 bilhões. Em relação à inflação, após os dados do IPCA-15 apontarem para 
inflação ligeiramente abaixo do centro da meta nos últimos doze meses, o resultado do IGP-M de abril, 
a ser conhecido na quinta-feira, deverá reforçar nossa expectativa de continuidade de desinflação. 
Esperamos deflação de 0,99% no período, puxada por maiores quedas dos preços de alimentos no 
atacado e de minério de ferro. A agenda doméstica também contará com a leitura da Pnad Contínua 
de março, na sexta-feira. Considerando o resultado negativo do mercado formal, reportado pelo Caged 
na semana passada, a taxa de desemprego deve ter alcançado 13,7% no período, com a manutenção 
do ritmo de queda da população ocupada. Por fim, ao longo da semana, a FGV divulgará os resultados 
das sondagens referentes a abril.

A agenda internacional terá como destaque a primeira leitura preliminar do PIB dos Estados Unidos, na 
sexta-feira, referente ao primeiro trimestre deste ano. Os indicadores coincidentes já conhecidos sugerem 
um crescimento mais moderado da atividade no período, o que é compatível com maior gradualismo da 
normalização da política monetária. No mesmo dia, será divulgado o PIB do Reino Unido, também do 
primeiro trimestre, e a prévia do índice de inflação ao consumidor da Área do Euro de abril, que deverá 
mostrar continuidade da desaceleração dos preços de energia. Além disso, merecem destaques as 
decisões de política monetária do Japão e da Área do Euro, ambas na quinta-feira.
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Inflação

Atividade

Caged: fraco desempenho do emprego formal em março reforça expectativa de que retomada do 
mercado de trabalho acontecerá lentamente ao longo deste ano
Surpreendendo negativamente as expectativas do mercado, o saldo de emprego formal foi negativo em março, 
revertendo a criação de vagas do mês anterior e encerrando o primeiro trimestre no campo negativo. Houve 
redução líquida de 63.624 postos de trabalho formais no mês passado, segundo os dados divulgados na última 
quinta-feira pelo Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged) do MTE. O resultado ficou abaixo da 
nossa projeção (que apontava estabilidade) e da mediana das expectativas do mercado (de criação de cerca de 
10 mil vagas). O saldo negativo foi puxado, principalmente, pelos cortes de 33.909 e de 17.086 dos segmentos 
do comércio e de serviços, respectivamente. Com isso, foram destruídas 64.378 vagas no primeiro trimestre, 
em termos líquidos. Descontada a sazonalidade, o fraco resultado de março também mais que compensou o 
observado em fevereiro, ao passar de aproximadamente -29 mil para -68 mil, patamar próximo do verificado 
em janeiro. Mantemos nossa visão de que o mercado de trabalho se recuperará lentamente ao longo do ano, 
de forma desfasada à retomada da atividade econômica. Para a taxa de desemprego, a ser divulgada no final 
desta semana, projetamos nova elevação, para 13,7% em março e, para tanto, a ampliação dos empregos 
informal e por conta própria seguirá compensando, em certa medida, a queda da ocupação formal.
 
FGV: confiança da indústria apresentou estabilidade entre março e abril, diante de movimentos 
opostos dos índices de expectativas e de situação atual
O índice de confiança da indústria (ICI) atingiu 90,8 pontos em abril, de acordo com a leitura preliminar da 
Sondagem da Indústria da FGV. O resultado é equivalente a uma ligeira alta de 0,1 ponto na margem, fazendo 
com que o indicador permaneça no seu maior nível desde maio de 2014. A relativa estabilidade, entretanto, 
refletiu os movimentos distintos dos índices de expectativas e de situação atual, o que reforça nossa percepção 
de retomada lenta da indústria e da atividade econômica como um todo. De fato, o índice de situação atual caiu 
0,3 ponto na margem, ao passo que as expectativas subiram 0,5 ponto. O nível de utilização da capacidade 
instalada também ficou estável em 74,4%, patamar abaixo de sua média histórica. Assim, os resultados 
preliminares estão em linha com os demais indicadores divulgados até o momento, apontando para alguma 
estabilização da economia.
 
Abear: oferta e demanda por transporte aéreo doméstico avançaram em março
A demanda doméstica por transporte aéreo subiu 4,0% em março na comparação com o mês anterior, mais 
que compensando a queda de 2,4% registrada em fevereiro, segundo os dados divulgados na quinta-feira pela 
Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. No mesmo 
sentido, a oferta doméstica avançou 2,3% na margem. Na comparação interanual, a demanda e a oferta 
doméstica por voos cresceram 5,9% e 4,0%, respectivamente. Nos voos internacionais, a oferta mostrou variação 
positiva de 2,8%, enquanto a demanda recuou 0,9%, ante fevereiro, também na série livre de efeitos sazonais. 
Em relação a março do ano passado, tanto a demanda quanto a oferta por voos internacionais apresentaram 
crescimento, de 18,4% e 9,3%, nessa ordem. Esses resultados, portanto, reforçam nossa expectativa de melhora 
da demanda por voos domésticos e internacionais, acompanhando a retomada gradual da atividade econômica.
 

IBGE: surpresa baixista com o resultado do IPCA-15 de abril foi explicada pelos preços de 
alimentação fora do domicílio, combustíveis e passagens aéreas
O comportamento da inflação corrente seguiu surpreendendo para baixo, conforme apontado pelo resultado do 
IPCA-15, que registrou alta de 0,21% em abril, após elevação de 0,15% em março, de acordo com os dados 
divulgados na quinta-feira pelo IBGE. Vale dizer que essa variação ficou abaixo da nossa projeção (0,30%) e da 
mediana do mercado (0,27%). A aceleração em relação a março foi explicada por quatro de seus nove grupos, 
com destaque para a reversão da deflação de alimentação (de queda de 0,08% para alta de 0,31%). Os preços de 
saúde também foram importantes para o avanço do indicador, com elevação de 0,91% (ante 0,48%), decorrente 
do reajuste de medicamentos autorizado no final de março. Por outro lado, o grupo transportes desacelerou de 
uma elevação de 0,64% para outra de 0,39%, com a queda dos preços de combustíveis compensando a alta 
de passagens aéreas. O grupo habitação, na mesma direção, favoreceu a descompressão do índice, ao passar 
de uma alta de 0,64% para outra de 0,39%, possibilitada pela estabilidade dos preços de energia elétrica. Com 
o resultado, o IPCA-15 acumulou alta de 4,41% nos últimos doze meses, abaixo do centro da meta de 4,50% 
estipulado pelo Banco Central. 
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Tendências de mercado

Petrobras anunciou elevação dos preços de gasolina e diesel nas refinarias 
A Petrobras anunciou na última quinta-feira aumentos 4,3% do preço do diesel e de 2,2% do da gasolina nas 
refinarias, que começaram a valer a partir de sexta-feira. De acordo com o comunicado emitido pela empresa, a 
decisão de elevar os preços refletiu a maior cotação de derivados de petróleo no mercado internacional desde 
a última mudança de preços (no final de fevereiro), que mais que compensou a apreciação cambial no período. 
Segundo a Petrobras, caso o reajuste seja repassado integralmente ao consumidor, o preço do litro do diesel 
pode subir cerca de R$ 0,09 e o da gasolina, R$ 0,04.

França: Le Pen e Macron disputarão o segundo turno das eleições presidenciais francesas
Os candidatos Emmanuel Macron e Marine Le Pen foram os mais votados no primeiro turno das eleições 
presidenciais francesas, realizado ontem. Considerando a apuração de 93% dos votos, Macron, do partido 
Em Marche! recebeu 23,56% dos votos, ao passo que Le Pen, da Frente Nacional, obteve 21,94%. Dentre as 
principais características dos candidatos, Macron foi Ministro da Economia entre 2014 e 2016, e é favorável à 
integração europeia e à redução do déficit público. Já Le Pen é deputada no Parlamento Europeu desde 2004, 
adota uma posição mais protecionista e propõe que a França abandone o euro e volte a ter uma moeda nacional. 
O segundo turno das eleições ocorrerá no próximo dia 7. A primeira pesquisa de intenções de votos, realizada 
pelo instituto Ipsos, aponta que Macron teria 62% dos votos e Le Pen, 38%.

Alemanha: índice IFO aponta para continuidade do forte crescimento da economia alemã no início do 
segundo trimestre
Os primeiros indicadores antecedentes de abril apontam para a continuidade do forte crescimento da economia 
alemã no início do segundo trimestre. Apesar da queda da prévia do índice PMI composto, de 57,1 para 56,3 
pontos entre março e este mês, os dados divulgados hoje sugerem que o avanço da atividade da Área do Euro 
seguirá impulsionado pelo desempenho positivo da Alemanha. De fato, o índice IFO de sentimento econômico 
subiu de 112,4 para 112,9 pontos no período, conforme reportado hoje. A elevação foi puxada pela alta de 1,6 
ponto na margem do indicador que mensura a situação corrente. Em contrapartida, as expectativas recuaram 
0,5 ponto. 

Os mercados iniciam a semana com tendência de alta, após o candidato centrista Emmanuel Macron liderar o 
primeiro turno das eleições francesas e se tornar o favorito na disputa contra Marine Le Pen. Neste cenário, as 
bolsas asiáticas encerraram o pregão com valorização, com exceção de Shanghai que caiu 1,0%. As bolsas 
europeias são negociadas com significativa valorização nesta manhã, com destaque para a alta de 4,5% em 
Paris. Os índices futuros também indicam que as bolsas norte-americanas devem iniciar a semana com elevação. 
Principalmente em função da redução do risco político em torno das eleições francesas, as principais moedas 
dos países desenvolvidos e emergentes se valorizam ante o dólar, com exceção do iene.

Em meio a esse cenário de dólar mais fraco, os preços de commodities apresentam tendência de alta. Esse 
movimento é verificado no caso das commodities agrícolas e das metálicas industriais, com exceção do algodão. 
Os preços do petróleo também são negociados em alta, revertendo parcialmente a queda registrada na sexta-
feira, após os dados mais recentes indicarem que a quantidade de poços em perfuração nos Estados Unidos 
continua crescendo. 

No Brasil, o mercado de juros deve reagir ao cenário externo e à evolução das projeções do Boletim Focus 
do Banco Central. O mercado também deve permanecer atento ao cenário político, com foco nos movimentos 
relacionados à aprovação da reforma da previdência. Na última sexta-feira o presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, indicou que a votação desta reforma no plenário pode ser adiada para depois do dia 
15 de maio, uma semana após o que era previsto anteriormente.
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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

Indicadores do Mercado

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

20/04/17 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) (*) 9,34 -0,04 -0,45 -3,85

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,08 0,01 -0,02 -0,59

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,55 -0,01 -0,45 -3,22

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,38 0,00 -0,17 -3,40

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.061,66 0,26 22,29 140,32

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.361,41 -21,50 -29,17 591,81

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 227,34 0,12 10,39 -110,10

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,15 -0,18 2,44 -10,83

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 63.761 0,56 -1,73 18,89

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.351 0,48 -1,49 19,71

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.356 0,76 -0,74 12,05

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 252,92 0,23 0,04 7,04

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 18.430 -0,01 -5,59 9,01

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.172 0,04 -2,42 6,71

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,23 0,02 -0,23 0,39

Euro - US$/€ (**) 1,07 0,1 -0,2 -5,1

Iene - ¥/US$ (**) 109,32 0,4 -2,9 -0,5

Libra - US$/£ (**) 1,28 0,3 3,7 -10,6

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,79 -0,3 -1,1 8,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,88 -0,1 -0,4 6,4

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,04 -0,9 -1,7 1,6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 52,99 0,1 2,7 15,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.282 0,0 3,9 2,3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 947 -0,4 -5,3 -6,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 358 -1,1 -1,6 -9,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 137 -0,1 -3,7 -12,2


