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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Índice de Preços ao Produtor - indústrias 
extrativa e de transformação (mar)

- Tesouro: Resultado primário do Governo Central (mar) - R$ 10,80 
bilhões

09:30 EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal)

09:30 EUA: Estoques no atacado (mar) - preliminar 0,2% (m/m)

09:30 EUA: Encomendas de bens duráveis (mar) - preliminar 1,2% (m/m)

11:00 EUA: Vendas de imóveis pendentes (mar)

IGP-M de abril surpreende para baixo e reforça tendência de desinflação
Os dados mais recentes de inflação seguiram surpreendendo para baixo as expectativas do mercado, 
reforçando nossa visão de que o IPCA encerrará o ano com variação abaixo da meta de 4,5%. O 
IGP-M registrou queda de 1,10% em abril, de acordo com os dados divulgados há pouco pela FGV, 
abaixo da nossa projeção (-0,99%) e da mediana das expectativas dos analistas do mercado (-1,02%). 
A desaceleração em relação a março, quando tinha avançado 0,01%, refletiu a maior deflação do IPA 
agropecuário, que passou de uma a queda de 0,99% para outra de 4,30%, assim como a reversão do 
IPA industrial, cuja queda de 0,85% neste mês sucedeu a alta de 0,13% observada anteriormente. O 
IPC também apresentou ligeira desaceleração, passando de uma alta de 0,38% para outra de 0,33%. 
Por fim, outro fator que contribuiu para a deflação no período foi o movimento do INCC, que passou de 
uma alta de 0,36% em março para uma queda de 0,08% neste mês. Para o IGP-DI de abril, esperamos 
modesta aceleração em relação ao resultado de hoje, permanecendo ainda no campo negativo.

FGV: avanço da confiança do comércio em abril, impulsionado pela situação atual, sugere 
melhora do setor varejista no segundo trimestre deste ano
Em linha com os demais índices de confiança referentes a abril, os dados da Sondagem do Comércio, 
divulgados hoje pela FGV, apontam para alguma estabilização da atividade econômica. O índice de 
confiança do comércio atingiu 89,1 pontos neste mês, o equivalente a uma alta de 3,5 pontos ante 
março. O movimento foi impulsionado pelo crescimento de 6,8 pontos do indicador de situação atual, 
ao passo que as expectativas subiram apenas 0,2 ponto. O avanço mais intenso do índice de situação 
corrente sugere melhora da atividade varejista no segundo trimestre deste ano. 

BC: estoque de crédito recuou 2,7% nos doze meses encerrados em março
O estoque total de crédito no Sistema Financeiro Nacional (SFN) cresceu 0,2% em março em relação a 
fevereiro, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco Central e dessazonalizados pelo Depec-
Bradesco. A carteira total de crédito atingiu R$ 3,077 bilhões, levando a relação crédito/PIB para 48,6%, 
abaixo do patamar de 52,3% registrado em março de 2016. Esse resultado se deu principalmente por 
conta do crescimento do estoque da carteira de pessoa física, de 0,6%, descontados os efeitos sazonais. 
Por outro lado, o estoque da carteira de pessoa jurídica caiu 0,2%. Nos últimos doze meses, o estoque 
total de crédito acumulou queda de 3,5%, em função da retração de 8,5% das linhas voltadas à pessoa 
jurídica, enquanto a carteira de pessoa física, na direção contrária, registrou crescimento de 3,7%. Para 
o restante de 2017, esperamos uma retomada gradual das concessões, uma vez que o mercado de 
crédito deve reagir de maneira defasada à recuperação da atividade econômica.

CNI: apesar da queda estimada da atividade da indústria em março, sondagem industrial 
apontou para melhora no período
Os dados da Sondagem Industrial de março, divulgados ontem pela Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), apontaram para algum avanço da produção do setor no período, na contramão do sugerido pelos 
indicadores coincidentes já divulgados. O indicador de produção alcançou 54,8 pontos no mês passado, 
acima do patamar neutro de 50 pontos, Na série dessazonalizada pelo Depec-Bradesco, o índice 
apresentou alta de 2,7 pontos ante fevereiro. No mesmo sentido, o indicador do número de empregados 
registrou alta de 1,8 ponto, na mesma métrica. Apesar da elevação da produção, o indicador de estoques 
recuou 0,3 ponto na margem. 
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Fiscal

Setor Externo

Setor químico registra desempenho positivo em março, enquanto faturamento da indústria de 
máquinas e equipamentos sofre queda no mesmo período
A produção do setor químico avançou 1,7% na passagem de fevereiro para março, conforme divulgado ontem pela 
Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. As vendas de 
químicos, por sua vez, recuaram 2,8% no período, também descontados os efeitos sazonais. Já na comparação 
interanual, a produção cresceu 6,4%, enquanto as vendas registraram variação positiva de 2,2%. Já o faturamento 
da indústria de máquinas e equipamentos somou R$ 6.430 milhões em março, o equivalente a uma redução 
de 0,25% em relação a fevereiro em termos nominais, segundo os dados da Associação Brasileira da Indústria 
de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), também divulgados ontem e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. 
Na comparação com o março de 2016, tanto o faturamento como o consumo registraram variações negativas 
de 3,4% e de 12,0%, respectivamente. A despeito da expansão da produção de químicos, esperamos redução 
da produção industrial em março, como apontado pelo desempenho do setor de máquinas e equipamentos e 
por outros indicadores já divulgados.

BC: fluxo cambial apresentou saldo positivo de US$ 394 milhões na terceira semana de abril
O fluxo cambial registrou entradas líquidas de US$ 394 milhões na semana compreendida entre os dias 17 e 
20 de abril, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco Central. As contas financeira e comercial 
caminharam em sentidos opostos, sendo esta última a responsável pelo saldo positivo da semana, ao fechar 
com superávit de US$ 890 milhões – em função de US$ 3,381 bilhões contratados para exportações, acima 
dos US$ 2,491 bilhões destinados às importações. A conta financeira, por sua vez, registrou saídas liquidadas 
de US$ 496 milhões. Para tanto, as vendas somaram US$ 7,520 bilhões, superando as compras de US$ 7,024 
bilhões. Com esse resultado, o fluxo cambial acumula saldo positivo de US$ 7,444 bilhões em abril e de US$ 
9,413 bilhões no ano.

Reforma trabalhista foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados
A reforma trabalhista, uma das principais mudanças propostas pelo atual governo, foi aprovada ontem na 
Câmara dos Deputados, por 296 votos favoráveis e 177 contrários. Dentre os pilares do projeto, destaca-se a 
alteração nas negociações entre os trabalhadores e as empresas, fazendo valer o negociado sobre o legislado 
em diversos pontos do contrato de trabalho. Além disso, o texto especifica que a terceirização pode ocorrer 
tanto em atividades-fim como atividades-meio das empresas. Os destaques do projeto também foram votados 
na Câmara. O texto segue agora para votação no Senado.

Arrecadação de impostos e contribuições somou R$ 98,9 bilhões em março
A arrecadação federal atingiu R$ 98,9 bilhões em março, o equivalente a uma queda real de 1,2% em relação 
ao mesmo período do ano passado, de acordo com os dados divulgados ontem pela Receita Federal. A notícia 
positiva é que a arrecadação somada de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL), impostos associados ao lucro das empresas, registrou alta real de 15,43% na 
comparação com o mesmo mês do ano anterior. No acumulado do ano, a receita total de impostos e contribuições 
ficou praticamente estável em termos reais na comparação com o período de janeiro a março de 2016. Como a 
retomada da atividade ainda ocorre de forma moderada, devemos observar lenta recuperação da arrecadação 
no curto prazo. Hoje, teremos a divulgação do resultado primário do governo central, que deve apontar déficit 
de R$ 11 bilhões.
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Tendências de mercado

EUA: Proposta de reforma tributária deve enfrentar dificuldade para a aprovação
O governo norte-americano anunciou ontem uma proposta de reforma tributária que prevê ampla redução de 
impostos para empresas e indivíduos. Entretanto, foram apresentadas apenas as principais medidas, sem 
detalhamento completo. Dentre estas, estariam a redução de sete para três da quantidade de alíquotas do 
imposto de renda para pessoas físicas, sendo que a maior alíquota passaria para 35,0%, ante os 39,6% atuais. 
Além disso, o valor das deduções para casais seria duplicado. No caso das empresas, o imposto sobre o lucro 
teria a alíquota reduzida de 35,0% para 15,0% e seria criada uma taxa especial para as empresas repatriarem 
os lucros acumulados no exterior. Por fim, a proposta inclui a revogação do imposto sobre heranças e da 
alíquota mínima de impostos, que penalizam os indivíduos mais ricos. O desafio será compensar a queda na 
arrecadação que advirá da redução de impostos. Algumas das possibilidades elencadas são a arrecadação com 
o imposto sobre a repatriação de recursos, um imposto sobre as compras externas (border adjustment tax) e 
o crescimento mais forte da economia. Tal perspectiva de redução da arrecadação deve dificultar a aprovação 
da proposta no Congresso.

Área do Euro: alta da confiança dos consumidores em abril sugere continuidade do crescimento 
sustentado do bloco no segundo trimestre
Após os dados já conhecidos apontarem para a aceleração do crescimento do PIB da Área do Euro no primeiro 
trimestre, os indicadores antecedentes divulgados até o momento sugerem continuidade do crescimento 
sustentado do bloco no segundo trimestre. O índice de sentimento econômico, por exemplo, subiu 1,6 ponto na 
passagem de março para abril, ao alcançar 109,6 pontos, conforme reportado hoje pela Comissão Europeia. 
Com isso, atingiu seu maior patamar desde agosto de 2007. A elevação foi generalizada entre as confianças 
do consumidor e de diversos setores, reforçando a percepção de crescimento disseminado. Merece destaque 
a alta do indicador de confiança do consumidor, que avançou 1,4 ponto, atingindo -3,4 pontos no período. No 
mesmo sentido, o índice de clima das empresas subiu de 0,83 para 1,09 ponto no período. 

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta quinta-feira. As bolsas asiáticas encerraram o 
pregão com valorização, com exceção de Tóquio, que caiu 0,2%. As principais bolsas europeias operam em 
queda nesta manhã, à espera da reunião do Banco Central Europeu. Os índices futuros norte-americanos são 
negociados próximos à estabilidade. Vale destacar que os mercados internacionais devem reagir ao plano de 
reforma tributária do governo norte-americano.

No mercado de câmbio, o dólar não apresenta tendência única, valorizando ante o iene e desvalorizando em 
relação à libra. O peso mexicano recupera-se da perda de ontem, após a declaração de Donald Trump rejeitando 
as especulações de que os EUA sairiam do NAFTA (acordo comercial que inclui México e Canadá), preferindo 
uma renegociação dos termos do acordo.

Os preços do petróleo são negociados em queda, refletindo o aumento da produção e a redução dos estoques nos 
Estados Unidos. Os ministros de países da Opep estariam planejando uma reunião para discutir o prolongamento 
do acordo de corte de produção. As commodites agrícolas são cotadas em alta, com exceção da soja. Os metais 
industriais são negociados em queda, revertendo parcialmente a valorização dos últimos dias.

No Brasil, o destaque da agenda será a divulgação do resultado primário do governo central, que segundo 
nossas estimativas deverá apresentar déficit de R$ 10,8 bilhões. O mercado de juros deve reagir ao IGP-M de 
abril, cuja queda foi mais forte que a esperada pelo mercado. O foco dos mercados deve permanecer no cenário 
político, após a Câmara ter aprovado ontem a reforma trabalhista, com 296 votos favoráveis e 197 contrários.
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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

26/04/17 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) (*) 9,31 -0,03 -0,36 -3,90

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 1,98 0,00 -0,04 -0,68

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,52 -0,01 -0,39 -3,28

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,41 -0,01 -0,04 -3,31

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.064,61 1,15 20,17 141,06

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.326,94 1,01 -42,58 540,49

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 218,13 1,43 -23,58 -142,63

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,17 0,86 2,13 -10,06

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 64.862 -0,44 1,58 22,19

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.789 -0,43 1,65 22,69

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.387 -0,05 1,85 14,14

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 260,22 0,42 3,18 11,18

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.289 1,10 0,14 11,16

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.141 0,20 -3,93 5,94

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,30 -0,03 -0,11 0,38

Euro - US$/€ (**) 1,09 -0,2 1,0 -3,5

Iene - ¥/US$ (**) 111,06 0,0 -0,3 -0,2

Libra - US$/£ (**) 1,28 0,0 3,0 -11,9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,19 1,7 2,3 10,5

Yuan - RMB/US$ (**) 6,89 0,1 0,1 6,1

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 181,71 -0,2 -1,8 0,2

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 51,82 -0,5 2,0 13,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.262 -0,3 1,1 1,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 946 -0,9 -3,1 -7,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 359 -1,6 0,8 -6,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 138 0,3 -1,4 -11,2


