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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

10:30 Bacen: Nota à imprensa - Política monetária e 
operações de crédito (mar)

12:30 Bacen: Fluxo Cambial (semanal)

- CNI: Sondagem Industrial (mar)

Queda da confiança do consumidor em abril devolveu parte do avanço dos últimos meses, ao 
passo que a confiança da construção civil subiu no período
Os indicadores de confiança de abril, divulgados até o momento, têm mostrado movimentos heterogêneos 
dentre os diversos setores e os consumidores. Essas divergências, na nossa visão, são compatíveis 
com a estabilização da economia na passagem do primeiro para o segundo trimestre. Assim, o índice 
de confiança do consumidor atingiu 82,2 pontos neste mês, o equivalente a uma queda de 3,1 pontos 
ante março, de acordo com a Sondagem do Consumidor divulgada há pouco pela FGV. O resultado foi 
majoritariamente explicado pelo recuo de 4,6 pontos das expectativas, que devolveram parte do forte 
avanço observado desde o início deste ano. No mesmo sentido, o indicador de situação atual caiu 
0,7 ponto. É importante destacar que, apesar dessa retração das expectativas, elas permanecem em 
patamar bastante superior à avaliação da situação corrente.  Em contrapartida, o índice de confiança 
da construção alcançou 76,5 pontos em abril, o que corresponde a uma alta de 1,4 ponto na margem, 
segundo a Sondagem da Construção da FGV também divulgada hoje. O movimento refletiu a elevação de 
2,9 pontos da situação corrente, ao passo que o indicador de expectativas recuou 0,2 ponto no período. 

IABr: vendas e produção de aço bruto avançaram na passagem de fevereiro para março
A produção nacional de aço bruto somou aproximadamente 2,8 milhões de toneladas em março, conforme 
informado ontem pelo Instituto Aço Brasil (IABr). O resultado é equivalente a um avanço de 0,6% na 
margem, de acordo com os dados dessazonalizados pelo Depec-Bradesco, revertendo parcialmente a 
queda de 3,0% registrada em fevereiro. No mesmo sentido, o consumo aparente cresceu 7,4% entre 
fevereiro e março, atingindo 1,8 milhão de toneladas. No acumulado do ano, a expansão da produção e 
do consumo aparente chegou a 10,9% e 5,0%. Esse resultado tem sido impulsionado pela produção de 
(i) aços laminados planos (destinados aos mercados de veículos, bens de capital e eletrodomésticos) e 
(ii) semi-acabados (destinados à exportação), com altas respectivas de 11,8% e 8,6% nos três primeiros 
meses deste ano. A despeito do desempenho positivo do setor siderúrgico, esperamos retração da 
produção industrial em março, levando em conta outros indicadores antecedentes já conhecidos.
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Fiscal

Setor Externo

Internacional

BC: resultado das contas externas de março aponta para continuidade do ajuste externo 
O saldo em transações correntes foi superavitário em US$ 1,4 bilhão em março, segundo os dados divulgados 
ontem pelo Banco Central.  Nos últimos doze meses, o déficit acumulado chegou a US$ 20,6 bilhões, o 
equivalente a 1,10% do PIB. Na conta corrente, destacamos o forte superávit da balança comercial (US$ 6,9 
bilhões). Mais uma vez, o saldo positivo foi impulsionado pelo avanço das exportações. Para abril, os dados 
semanais já mostram novo crescimento dos embarques, fazendo com que o saldo do mês seja superior, por 
ora, ao apresentado nos meses anteriores. Na conta financeira, os Investimentos Diretos no País seguiram 
mostrando significativa entrada líquida (US$ 7,1 bilhões), acumulando saldo positivo de US$ 85,9 bilhões nos 
últimos doze meses. Em contrapartida, houve saída líquida de US$ 2,3 bilhões em ações, ao passo que a rubrica 
de renda fixa ficou praticamente zerada (-US$ 59 milhões). Vale dizer, contudo, que as informações parciais de 
abril divulgadas pelo Banco Central sugerem melhora expressiva dos fluxos de investimentos em carteira. Outro 
ponto positivo é que a taxa de rolagem atingiu 91% em março, em mês de elevadas amortizações de dívidas 
externas. No primeiro trimestre, a taxa média foi de 85%, superior à observada no ano passado (63%). Dessa 
forma, os dados de março fortalecem nossa expectativa de continuidade do ajuste externo. Tendo em vista que 
a recuperação da atividade vem se mostrando bastante gradual, acreditamos que o ajuste do déficit externo 
também persistirá por mais algum tempo. Além disso, a balança comercial seguirá contribuindo positivamente 
com o saldo em transações correntes. Ainda que as importações se recuperem, as exportações têm se mostrado 
bastante fortes, o que deve compensar tal efeito. Assim, o déficit externo em 2017 deverá ficar em torno de 
1,2% do PIB, sendo facilmente financiado pelos ingressos de Investimento Direto no País. 

Parecer do relator da reforma trabalhista foi aprovado ontem em Comissão Especial
O parecer do relator da reforma trabalhista foi aprovado ontem em sua Comissão Especial, com 27 votos 
favoráveis e 10 contrários. Dentre os principais pontos do projeto, destacamos 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. A reforma poderá ser votada na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. Vale lembrar que sua 
aprovação requererá apenas votação em turno único e maioria simples. Caso seja aprovado no plenário da 
Câmara, o projeto passará para votação no Senado.

EUA: confiança do consumidor recuou em abril, sugerindo moderação do crescimento da economia 
norte-americana
Em linha com os indicadores antecedentes de abril já conhecidos, o índice de confiança do consumidor norte-
americano recuou 4,6 pontos entre março e este mês, ao atingir 120,3 pontos, de acordo com os dados divulgados 
ontem pelo Conference Board. A queda foi explicada, principalmente, pelas expectativas, que caíram 5,6 pontos 
na margem. No mesmo sentido, o indicador que mensura a situação corrente mostrou declínio de 3,3 pontos no 
período. Com o resultado, a confiança do consumidor devolveu parte do avanço observado no início do ano, mas 
permanece em patamar elevado. Assim, esses resultados fortalecem a moderação do crescimento esperada 
para este segundo trimestre, sustentando a expectativa de normalização gradual da política monetária, com 
mais duas altas de juros em 2017. Além disso, lembramos que a primeira estimativa do PIB do primeiro trimestre 
será divulgada nesta sexta-feira. 
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Tendências de mercado

Indicadores do Mercado

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

25/04/17 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) (*) 9,35 0,05 -0,32 -3,79

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 1,98 -0,03 -0,04 -0,69

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,53 0,03 -0,37 -3,19

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,42 0,08 -0,03 -3,27

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.063,46 0,99 19,01 140,66

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.325,93 -31,03 -43,59 577,90

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 216,70 -4,89 -25,00 -143,33

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,15 0,62 1,26 -11,55

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 65.148 1,18 2,03 25,62

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.904 1,18 2,09 25,95

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.389 0,61 1,90 14,41

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 259,12 0,19 2,75 11,02

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.079 1,08 -0,95 9,40

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.135 0,16 -4,13 6,38

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,33 0,06 -0,08 0,42

Euro - US$/€ (**) 1,09 0,5 1,2 -3,0

Iene - ¥/US$ (**) 111,09 1,2 -0,2 -0,1

Libra - US$/£ (**) 1,28 0,4 3,0 -11,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,86 0,7 0,6 7,4

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

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 181,91 1,0 -1,6 3,0

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 52,10 1,0 2,6 17,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.266 -0,8 1,4 2,2

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 955 -0,7 -2,2 -4,5

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 365 1,6 2,5 -3,2

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 138 -0,3 -1,8 -11,7

Os mercados internacionais permanecerão atentos ao anúncio do plano de reforma tributária nos Estados Unidos, 
que deve ocorrer hoje. As bolsas asiáticas encerraram o pregão com valorização, com destaque para a alta de 
1,1% em Tóquio refletindo a desvalorização do iene. As principais bolsas europeias operam em queda nesta 
manhã. Os índices futuros apontam para a valorização das bolsas norte-americanas. No mercado de câmbio, 
o dólar ganha valor ante as principais moedas de países desenvolvidos e emergentes.

Os preços do petróleo são negociados em queda, com a expectativa de que os dados do governo mostrem alta 
dos estoques norte-americanos na última semana, conforme indicado ontem pelos dados do American Petroleum 
Institute (API). As commodities agrícolas operam sem tendência única, com alta dos preços do milho e trigo, 
enquanto que os de açúcar e soja registram queda. A tendência para a cotação dos metais industriais, por sua 
vez, é de alta. O cobre, em especial, é negociado próximo ao maior preço em duas semanas, após uma das 
maiores mineradoras anunciar o corte da projeção de sua produção para o ano.

No Brasil, em dia de agenda fraca de divulgação de indicadores domésticos, o mercado deve continuar focado 
no cenário político, com destaque para os movimentos relacionados à aprovação da reforma da previdência. 
Além disso, o plenário da Câmara dos Deputados deve votar hoje a reforma trabalhista, aprovada ontem na 
Comissão Especial. A Receita Federal ainda divulga hoje o resultado da arrecadação de impostos e contribuições 
referente a março, que segundo nossas estimativas deve ter totalizado R$ 98,4 bilhões. Por fim, o Banco Central 
divulgará os dados do mercado de crédito referentes a 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


