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Agenda do dia

Atividade

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:30 Tesouro: Relatório mensal da dívida pública federal 
(mar)

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

- CNI: Sondagem da Indústria da Construção (mar)

11:00 EUA: Vendas de imóveis novos (mar) 520 mil

11:30 EUA: Índice de atividade do Fed Dallas (abr) -10,0

Mercado manteve as revisões baixistas para as projeções do IPCA para este e o próximo ano
O mercado ajustou a maioria das suas projeções para 2016 e 2017, com destaque para a 
continuidade da redução das expectativas para a inflação, conforme apontado pelo Relatório Focus, 
com estimativas coletadas até o dia 22 de abril, divulgado há pouco pelo Banco Central. A mediana 
das expectativas para o IPCA recuou de 7,08% para 6,98% em 2016 e de 5,93% para 5,80% em 
2017. As estimativas para o PIB em 2016 passaram de uma queda de 3,80% para outra de 3,88% 
e, para o ano que vem, oscilaram de uma expansão de 0,20% para outra de 0,30%. A mediana das 
projeções para a taxa Selic recuou de 13,38% para 13,25% para o final de 2016 e caiu de 12,25% 
para 12,00% para o próximo ano. Por fim, as estimativas para a taxa de câmbio seguiram em R$/US$ 
3,80 para o final deste ano e em R$/US$ 4,00 para o final do ano que vem.

A agenda desta semana contará com a decisão do Copom, na quarta-feira, para a qual esperamos 
manutenção da taxa de juros em 14,25%. Ainda assim, a autoridade monetária poderá sinalizar cortes 
nas suas próximas reuniões, reconhecendo a desaceleração da inflação no curto prazo, bem como a 
queda das expectativas. Teremos também a divulgação das sondagens da FGV ao longo da semana, 
começando com a prévia da indústria divulgada há pouco, seguida pelos índices de confiança do 
consumidor, da construção, do comércio e de serviços, referentes a abril. Acreditamos que a confiança 
seguirá em leve recuperação, com ajuste de estoque, mantendo a tendência dos últimos meses. Serão 
divulgados também (i) o resultado do IGP-M de abril, na quinta-feira, para o qual projetamos alta de 
0,35%, (ii) o resultado primário do governo central do mês passado na quinta, pelo Tesouro, e (iii) a nota 
à imprensa da política fiscal referente a março, na sexta-feira, pelo Banco Central.

No exterior, cabe destacar a decisão de política monetária dos EUA, quando o Fed poderá atualizar sua 
avaliação em relação às condições internas e externas e, portanto, dar sinais dos seus próximos passos. O 
PIB dos EUA do primeiro trimestre será divulgado na quinta-feira, com o consenso do mercado apontando 
para expansão de 0,6%. Somado a isso, teremos reunião política monetária do Banco do Japão, que 
tem sugerido a possibilidade de novas taxas de juros negativas, com comunicado a ser conhecido na 
quinta-feira. Por fim, na Área do Euro, dentre os diversos indicadores, destacamos o resultado do PIB 
do primeiro trimestre, na sexta-feira, com a expectativa de crescimento de 0,4%, na margem.

FGV: confiança da indústria apresentou melhora em abril, sugerindo redução do ritmo de 
queda da indústria no período
O Índice de Confiança da Indústria alcançou 77,8 pontos em abril, de acordo com a leitura preliminar 
da Sondagem da Indústria, divulgada há pouco pela FGV. Dessa forma, o indicador avançou 2,7 pontos 
na margem, atingindo o maior patamar da série desde março do ano passado. A elevação do índice 
foi decorrente da melhor avaliação da situação atual, cujo indicador oscilou de 78,6 para 80,5 pontos 
entre o mês passado e abril. No mesmo sentido, o índice de expectativas registrou alta de 3,5 pontos 
no período. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada também subiu neste mês, ao atingir 74,3% 
na série dessazonalizada, o equivalente a um avanço de 0,6 p.p. em relação a março. Assim, os dados 
apontam para redução do ritmo de queda da produção industrial, em linha com o sugerido pelo Índice 
de Confiança do Empresário Industrial da CNI.
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Internacional

Tendências de mercado

Caged: demissão líquida foi ligeiramente menor que a esperada em março
A economia brasileira fechou 118.776 postos de trabalho formais em março, de acordo com os dados divulgados 
na última sexta-feira pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho 
e Previdência Social. Esse resultado foi ligeiramente melhor do que a nossa expectativa, de contração de 135 
mil vagas. Setorialmente, o comércio apresentou o saldo negativo mais forte, de aproximadamente 42 mil vagas. 
Já as indústrias de transformação e de construção civil registraram, cada uma, demissões líquidas de cerca 
de 25 mil postos. Em termos dessazonalizados, o saldo total representou um corte de 132 mil trabalhadores, 
fazendo com que a média móvel trimestral passasse de -154 mil para -145 mil vagas entre fevereiro e o mês 
passado. Para os próximos meses, esperamos continuidade da redução dos postos de trabalho formais, com 
alguma diminuição no ritmo de contração das vagas. 

Alemanha: índice IFO de sentimento econômico sugere estabilidade no ritmo de crescimento da 
economia alemã neste trimestre
O índice IFO de sentimento econômico chegou a 106,6 pontos em abril, ficando levemente abaixo do esperado 
(107,1) e praticamente em linha com o registrado em março (106,7). Esse resultado, por sua vez, decorre de 
uma queda da avaliação corrente ainda que as expectativas tenham apontado discreta melhora. Portanto, assim 
como apontado pela prévia do índice PMI e pelo índice Zew na semana passada, deveremos observar uma 
estabilização no ritmo de crescimento da economia alemã – bem como da europeia – neste segundo trimestre.

Os mercados internacionais operam com cautela neste primeiro dia da semana, em semana de reunião de política 
monetária dos bancos centrais dos EUA e do Japão, com a expectativa de que a autoridade monetária japonesa 
acentue seus estímulos. As bolsas asiáticas encerraram o pregão em queda, diante do enfraquecimento das 
commodities no exterior e do aumento da preocupação com a economia chinesa. Vale destacar que o banco 
central chinês injetou RMB 267 bilhões no mercado interbancário, através de sua linha de médio prazo, com o 
intuito de manter a liquidez. Os mercados europeus operam em baixa nesta manhã, com as quedas mais intensas 
observadas entre as empresas de energia e mineradoras, refletindo as perspectivas menos favoráveis para as 
commodities e a surpresa negativa com o desempenho do índice IFO de sentimento econômico da Alemanha, 
referente a abril. Os índices futuros norte-americanos também são cotados no campo negativo neste momento. 

O petróleo registra recuo em seus preços, ainda como consequência do excesso de oferta global, reforçado 
pela decisão da Arábia Saudita de completar a expansão do campo de Shaybah. As cotações das principais 
commodities agrícolas e metálicas industriais acompanham a queda do petróleo. O dólar apresenta direções 
divergentes nesta manhã, com o iene, a libra e o euro se valorizando ante a divisa norte-americana, ao passo 
que o rand, o won e o ringgit se depreciam no momento. No Brasil, a fraca agenda de indicadores deve levar os 
principais ativos a seguirem o movimento do exterior, ainda atentos aos desdobramentos do cenário político. Além 
disso, o BC não anunciou leilões de swap para o dia de hoje, o que deve levar o real a seguir a tendência global. 
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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

22/04/16 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) (*) 13,20 -1,41 -0,43 -0,32

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,63 -0,61 -0,60 0,21

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/16 (%) (*) 14,14 0,00 0,00 0,60

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,52 -1,01 -0,19 0,20

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2016 2.863,91 -19,63 -5,84 249,90

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.762,85 321,18 10,59 147,57

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 351,94 -123,79 -22,00 119,60

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,57 -8,14 -0,25 18,63

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 52.908 29,61 3,72 -3,13

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 21.761 26,93 3,31 -3,32

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 18.004 9,67 2,40 -0,19

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 234,58 5,71 2,08 -15,56

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 17.572 3,09 3,07 -12,72

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.959 6,41 -1,34 -32,72

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,89 0,05 -0,05 -0,09

Euro - US$/€ (**) 1,12 0,1 0,0 4,6

Iene - ¥/US$ (**) 111,80 -4,3 -0,5 -6,8

Libra - US$/£ (**) 1,44 -1,3 1,4 -4,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,47 -4,4 0,8 13,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,51 -0,9 0,2 5,1

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 179,65 16,2 2,5 -41,1

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 45,11 30,9 7,9 -28,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.229 6,1 -1,6 3,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 987 12,9 8,4 1,7

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 372 0,9 0,5 -0,2

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 156 0,7 -0,4 3,0


