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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

10:30 Bacen: Nota à Imprensa - Setor Externo (mar)
Projetamos saldo em conta corrente de -US$ 420 
milhões e Investimento Direto no País de US$ 7 
bilhões.

10:00 EUA: Índice de preços de casas S&P/CaseShiller (fev)

10:00 EUA: Índice de preços de imóveis (fev)

11:00 EUA: Vendas de imóveis novos (mar) 590,0 mil

11:00 EUA: Confiança do consumidor - Conference Board 
(abr) 124,0 

11:00 EUA: Índice de atividade do Fed Richmond (abr) 16,0

Confiança do empresário industrial da CNI registrou alta em abril, apontando para alguma 
estabilização econômica
Ao contrário do sugerido pela leitura prévia da Sondagem da Indústria da FGV, os dados divulgados ontem 
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) apontaram para avanço da confiança da indústria. O índice 
de confiança do empresário industrial (ICEI) atingiu 53,1 pontos em abril. Descontada a sazonalidade, 
houve alta de 0,6 ponto entre março e este mês, refletindo, principalmente, a elevação de 2,1 pontos do 
componente de situação atual. No sentido oposto, o indicador de expectativas caiu 0,2 ponto. Apesar da 
diferença do comportamento na margem dos índices de confiança em abril, os resultados ainda apontam 
para alguma estabilização econômica.

Anatel: linhas móveis habilitadas e usuários de TV por assinatura apresentaram queda em 
março
O número de linhas móveis em operação no Brasil alcançou 242,8 milhões em março, o equivalente a 
um recuo de 0,6% em relação a fevereiro, na série livre de efeitos sazonais, de acordo com os dados 
divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e dessazonalizados pelo Depec-
Bradesco. As linhas pós-pagas cresceram 0,5%, enquanto as pré-pagas recuaram 1,1% na margem, 
ainda na série livre de efeitos sazonais. Já na comparação com o mesmo mês de 2016, foi registrada 
variação negativa de 5,9% no total de linhas móveis. Adicionalmente, o número de assinantes de TV 
por assinatura somou 18,615 milhões em março. O resultado corresponde a uma retração de 0,2% em 
relação a fevereiro, na série livre de efeitos sazonais. Na comparação interanual, foi registrada variação 
negativa de 1,8%. Diante das condições ainda enfraquecidas do mercado de trabalho, esperamos que 
a demanda por serviços de telefonia e TV por assinatura continue em baixos patamares.

Lotes de transmissão de energia leiloados ontem somam investimento de R$ 12,7 bilhões até 
2022
O leilão de transmissão de energia realizado ontem pela Aneel teve arrematados 31 dos 35 lotes 
oferecidos. Com isso, o governo espera que sejam realizados aportes de R$ 12,7 bilhões até agosto 
de 2022, sendo que o período de obras varia de 36 a 60 meses, com concessão de 30 anos a partir da 
assinatura do contrato. Os lotes não arrematados deverão fazer parte dos próximos leilões, conforme 
estimativa do governo. Importante ressaltar que a concorrência foi maior do que nos leilões anteriores, 
sendo que um dos lotes teve disputa de 15 concessionárias. Por fim, o governo anunciou três novos leilões 
de linhas de transmissão, sendo que dois deles ocorrerão no 2º semestre deste ano, com investimentos 
de R$ 13,2 bilhões, e outro será em 2018, com aportes de R$ 5,3 bilhões. 
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Fiscal

Internacional

Balança comercial se manteve positiva ao registrar superávit de US$ 1,769 bilhão na terceira semana 
de abril
O saldo da balança comercial foi positivo em US$ 1,769 bilhão na terceira semana deste mês, de acordo com os 
dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Tal resultado é equivalente 
a um superávit de US$ 95 bilhões em termos anualizados, levando em conta os ajustes sazonais. Entre os 
dias 17 e 20 de abril, as exportações somaram US$ 4,320 bilhões, acima das importações, que alcançaram 
US$ 2,551 bilhões. Na comparação com as médias diárias do mesmo período do ano passado, verificou-se 
crescimento de 30,9% dos embarques e de 15,5% das compras externas. O crescimento das exportações 
foi explicado pelo avanço das vendas das três categorias de produtos: semimanufaturados (32,7%), básicos 
(30,7%) e manufaturados (30,3%). Em relação às importações, houve aumento dos gastos principalmente com 
combustíveis e lubrificantes e com equipamentos elétricos e eletrônicos, de 51,2% e de 46,6%, nessa ordem. 
Na margem, excluindo a conta de petróleo, os embarques cresceram 9,0% e as compras externas recuaram 
3,0%. Assim, o saldo da balança comercial acumulou superávit de US$ 5,189 bilhões em abril e de US$ 19,606 
bilhões no ano. Para o resultado fechado deste mês, projetamos saldo positivo de US$ 6,7 bilhões e para o 
fechado do ano, saldo positivo de US$ 57,2 bilhões.

Tesouro: emissões líquidas da dívida pública atingiram R$ 66,6 bilhões em março
As emissões da dívida pública federal somaram R$ 80,37 bilhões em março, enquanto os resgates atingiram R$ 
13,77 bilhões, fazendo com que as emissões líquidas ficassem em R$ 66,6 bilhões, de acordo com os dados 
divulgados ontem pelo Tesouro Nacional. O estoque da dívida pública chegou a R$ 3,234 trilhões no mês. Vale 
notar que, após vários meses com saídas líquidas, observamos entrada de R$ 0,18 bilhão de estrangeiros na 
dívida pública. Apesar disso, a participação dos estrangeiros na dívida cedeu, alcançando 13,3% (atingia 19,7% 
em março do ano passado). Quanto à composição da dívida, atualmente 34,86% da dívida pública federal é 
representada por títulos prefixados, ao passo que 31,97% são ligados ao índice de preços, 29,32% atrelados 
à taxa flutuante e apenas 3,85% relacionados ao câmbio. 

EUA: indicadores antecedentes sugerem moderação da economia norte-americana em março e abril
Os dados divulgados ontem reforçaram nossa avaliação de desaceleração da economia norte-americana no 
primeiro trimestre. Além disso, os primeiros indicadores antecedentes de abril apontam para moderação da 
atividade no início do trimestre corrente. O índice CFNAI recuou de 0,27 para 0,08 pontos entre fevereiro e 
março, conforme reportado ontem pelo Fed de Chicago. O indicador, assim como as demais informações já 
conhecidas, fortalece nossa expectativa de alta na margem de 1,0% do PIB dos EUA no primeiro trimestre, 
em termos dessazonalizados. Lembramos que a primeira estimativa do PIB será divulgada na sexta-feira. 
Ademais, a pesquisa de atividade industrial divulgada ontem pelo Fed de Dallas sugere moderação da economia 
norte-americana em abril, mesma direção apontada pela prévia do índice PMI composto. O índice de atividade 
industrial ficou praticamente estável na passagem de março para este mês, ao cair de 16,9 para 16,8 pontos. 
O indicador de produção recuou 3,2 pontos na passagem de março para este mês, ao atingir 15,4 pontos. No 
mesmo sentido, a utilização da capacidade passou de 13,2 para 11,5 pontos no período. Pelo lado positivo, os 
indicadores de novos pedidos e de emprego avançaram 2,0 pontos e 0,1 ponto, respectivamente. 
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Tendências de mercado

Indicadores do Mercado

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

24/04/17 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) (*) 9,29 -0,05 -0,38 -3,91

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,01 -0,08 -0,02 -0,62

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,50 -0,04 -0,40 -3,27

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,34 -0,04 -0,11 -3,44

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.062,46 0,80 18,02 140,99

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.356,96 -4,45 -12,56 608,94

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 221,59 -5,75 -20,11 -130,34

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,13 -0,62 0,64 -12,29

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 64.389 0,99 0,84 21,70

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.589 0,90 0,90 22,19

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.374 0,78 1,29 13,51

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 258,63 2,26 2,55 10,25

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 18.876 2,42 -2,01 7,42

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.130 -1,34 -4,28 5,75

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,27 0,04 -0,14 0,39

Euro - US$/€ (**) 1,09 1,4 0,6 -3,2

Iene - ¥/US$ (**) 109,77 0,4 -1,4 -1,8

Libra - US$/£ (**) 1,28 -0,1 2,6 -11,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,73 -0,3 -0,1 7,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,88 0,0 0,0 5,9

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 180,93 -2,1 -2,5 1,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 51,60 -2,6 1,6 14,4

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.276 -0,5 2,2 3,8

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 961 1,5 -1,5 -2,6

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 359 0,4 0,8 -3,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 138 0,5 -1,4 -11,6

Os mercados apresentam tendência de alta nesta manhã, especialmente em função da expectativa de que 
Macron vença Le Pen no segundo turno das eleições presidenciais da França. As bolsas asiáticas encerraram 
o pregão com valorização. As principais bolsas europeias operam em alta nesta manhã. Apesar dos índices 
futuros indicarem ascensão das bolsas norte-americanas, os agentes devem reagir ao discurso de Trump de 
hoje, às 12h20. As principais moedas dos países desenvolvidos operam em alta, com exceção do Iene, que 
desvaloriza em meio à menor aversão a risco global após o resultado do primeiro turno das eleições francesas. 

Os preços do petróleo são negociados em alta, revertendo parcialmente a queda registrada ontem. O barril 
do tipo WTI é cotado abaixo dos US$ 50, à espera dos dados semanais do American Petroleum Institute (API) 
sobre os estoques norte-americanos. Os metais industriais também se valorizam, com exceção do zinco. Vale 
destacar o movimento positivo do cobre, resultante da queda dos estoques verificada em Londres. As commodities 
agrícolas, por sua vez, são cotadas em baixa.

No Brasil, em dia de agenda fraca de indicadores domésticos, o mercado deve continuar focando no cenário 
político, com destaque para os movimentos relacionados à aprovação da reforma da previdência. Além disso, 
hoje está prevista a votação do parecer do relator da reforma trabalhista na comissão especial da Câmara, 
enquanto o plenário deve continuar a votar os destaques do projeto de Recuperação Fiscal dos Estados. O Banco 
Central divulga os dados do setor externo, que devem apontar pequeno déficit em conta corrente, refletindo o 
forte superávit registrado pela balança comercial em março.
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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


