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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pnad Contínua (mar) Esperamos que a taxa de desemprego atinja 13.7% 
no período.

10:30 Bacen: Nota à Imprensa - Política Fiscal (mar) - R$ 9,47 
bilhões

11:00 Fiesp/Ciesp: Indicadores industriais - INA e NUCI (mar)

- CNI: Sondagem da Indústria da Construção (mar)

09:30 EUA: PIB (1° tri.) - preliminar 1,2% (tri/tri)

10:45 EUA: Índice dos gerentes de compras de Chicago (abr) 57,0 

11:00 EUA: Índice de confiança da Universidade de Michigan 
(abr) - final 98,5 

Movimento heterogêneo dos indicadores de confiança de serviços e da indústria em abril 
reforçam nossa expectativa de recuperação gradual da economia 
Em linha com nossa visão de que a retomada da atividade econômica deve ser bastante gradual, os 
indicadores de confiança da FGV divulgados hoje apresentaram trajetórias distintas entre si e em relação 
aos demais resultados conhecidos ao longo desta semana. A confiança da indústria subiu 0,5 ponto 
na margem, atingindo 91,2 pontos em abril e registrando o nível mais alto desde 2014. O desempenho 
positivo do indicador foi puxado pela melhora do componente de expectativas, que subiu de 93,1 para 
94,4 pontos no período, enquanto o de situação atual recuou 0,2 ponto para 88,3 pontos. Já o indicador 
de confiança de serviços registrou movimento oposto, com queda de 1,1 ponto, alcançando 84,2 pontos 
neste mês, refletindo a piora das expectativas, que caiu 4,3 pontos. Por fim, o índice que mensura a 
avaliação da situação corrente apresentou melhora, passando de 74,4 para 76,6 pontos.

Abras: vendas reais de supermercados cresceram em março
As vendas de supermercados apresentaram ligeiro avanço de 0,2% em termos reais na passagem de 
fevereiro para março, na série livre de efeitos sazonais, de acordo com os dados divulgados ontem pela 
Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Na comparação com o mesmo período de 2016, as 
vendas reais contraíram 3,9%, e em termos nominais, houve alta interanual de 0,6%. A despeito do 
crescimento das vendas de supermercados em março, esperamos retração de 0,5% comércio varejista 
no período, em função dos resultados já conhecidos de outros indicadores coincidentes.

Fieps/Ciesp: queda da atividade industrial paulista em março corrobora nossa expectativa de 
contração da produção industrial no período 
O Indicador de Nível da Atividade da Indústria do Estado de São Paulo (INA) caiu 0,9% na passagem 
de fevereiro para março, descontada a sazonalidade, conforme divulgado ontem pela Fiesp/Ciesp. Oito 
dos dezoito setores pesquisados mostraram desempenho negativo, com destaque para as retrações 
de 5,6% e de 3,4% dos segmentos de veículos automotores e de móveis. No mesmo sentido, o nível 
de utilização da capacidade instalada (NUCI) caiu 0,6 p.p. na margem, alcançando 74,1%, também na 
série dessazonalizada. O resultado corrobora nossa expectativa de retração da produção industrial no 
período, informação que será divulgada na próxima semana.

Anatel: número de usuários de banda larga fixa registrou nova elevação em março
O número de assinantes de banda larga fixa somou 27,1 milhões março, o equivalente a um avanço de 0,7% 
em relação a fevereiro, segundo dados divulgados ontem pela Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Na comparação com o mesmo mês de 2016, houve 
variação positiva de 5,3%. Este resultado reforça a resiliência da demanda por banda larga fixa diante 
da necessidade de conexão com internet, mesmo com o crescimento da taxa de desemprego do País.
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IBGE: reversão da deflação da indústria extrativa foi determinante para a alta dos preços ao produtor 
em março
Após recuar 0,45% em fevereiro, o índice de preços ao produtor (IPP) avançou 0,09% em março, segundo os 
dados divulgados ontem pelo IBGE. A alta foi explicada tanto pelo avanço dos preços da indústria extrativa 
como pela menor deflação da indústria de transformação. O primeiro grupo cresceu 3,44%, revertendo a queda 
de 5,06% apresentada no mês anterior. Já os preços da indústria de transformação passaram de uma queda 
de 0,26% para outra de 0,03%. Com o resultado, o índice acumulou alta de 2,85% nos últimos doze meses, 
superior à elevação de 1,52% acumulada até fevereiro. Para abril, esperamos recuo dos preços ao produtor, 
refletindo a queda do preço do minério de ferro observada no período.  

Governo central registrou déficit de R$ 11 bilhões em março
O resultado primário do governo central foi deficitário em R$ 11,1 bilhões em março, acumulando saldo negativo 
de R$ 156,5 bilhões nos últimos 12 meses. O déficit veio em linha com a nossa expectativa (-R$ 11 bilhões) e 
um pouco pior do que o consenso do mercado (-R$ 8,6 bilhões). As receitas totais cresceram 0,2% em termos 
reais na comparação com março de 2016, enquanto as despesas cresceram 1,6% nessa mesma métrica. Assim, 
a surpresa positiva do lado das despesas ficou circunscrita ao dado de janeiro e foi revertida nos meses de 
fevereiro e março. No primeiro trimestre, as receitas caíram 3,2% e as despesas 4,9%, comparadas ao mesmo 
período de 2016. Por fim, a meta do governo para este ano é de um déficit de R$ 139 bilhões, mas, por ora, 
esperamos déficit de R$ 170 bilhões, em função da dificuldade de realizar o esforço adicional necessário para 
atingir tal resultado ao longo dos próximos meses.

Área do Euro: aceleração da inflação ao consumidor não deve mudar o discurso do Banco Central 
Europeu
A inflação ao consumidor da Área do Euro registrou alta de 1,9% em abril, acima dos 1,5% observados em março, 
segundo o dado preliminar divulgado hoje pela Eurostat. A aceleração do índice foi generalizada dentre seus 
componentes. Os preços de energia se destacaram mais uma vez para gerar esse resultado, com elevação de 
7,5%, ante 7,3% de expansão em março. Os núcleos também apresentaram aceleração, com o indicador que 
exclui energia e alimentos com variação de 1,2%, mais forte do que a elevação de 0,7% registrada em março. 
No entanto, o Banco Central Europeu indicou ontem que deve aguardar mais dados para se assegurar de que 
a convergência da inflação em direção à meta é consistente, dada a volatilidade do indicador.

Área do Euro: Banco Central Europeu manteve sua política monetária inalterada, apesar de 
reconhecer a melhora do cenário
Conforme esperado pelos mercados, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas de juros e o programa 
de compra de ativos inalterados. O comunicado da decisão não trouxe mudanças significativas em relação 
ao referente à reunião de março. Na entrevista coletiva após a reunião, o presidente do BCE, Mário Draghi, 
reconheceu que os dados recentes mostram que a recuperação da economia da Área do Euro tem ganhado 
consistência e que os riscos negativos têm diminuído. No entanto, afirmou que o cenário atual confirma a 
necessidade da continuidade dos estímulos monetários para garantir que a inflação retorne consistentemente 
para a meta do BCE, ligeiramente abaixo dos 2%. Assim, esperamos que o BCE aguarde mais dados antes de 
sinalizar uma redução dos estímulos.
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Tendências de mercado

Indicadores do Mercado

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

27/04/17 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) (*) 9,33 0,01 -0,30 -3,83

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,05 0,07 0,01 -0,40

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,51 -0,01 -0,33 -3,18

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,42 0,01 0,01 -3,10

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.066,02 1,41 19,67 140,10

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.318,30 -8,64 -70,00 493,86

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 222,57 4,44 -13,70 -124,78

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,18 0,32 1,86 -9,71

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 64.677 -0,29 0,57 18,72

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.723 -0,25 0,76 19,43

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.389 0,06 2,01 14,01

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 259,53 -0,27 3,27 10,50

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.252 -0,19 1,40 11,34

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.152 0,36 -3,51 6,72

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,29 -0,01 -0,08 0,44

Euro - US$/€ (**) 1,09 -0,3 0,1 -4,0

Iene - ¥/US$ (**) 111,26 0,2 0,5 -0,2

Libra - US$/£ (**) 1,29 0,4 2,7 -11,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,03 -0,9 0,7 9,9

Yuan - RMB/US$ (**) 6,90 0,1 0,4 6,2

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 180,49 -1,2 -2,6 -2,0

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 51,44 -0,7 1,4 9,0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.266 0,3 0,8 1,3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 946 0,0 -2,7 -7,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 362 0,8 1,8 -4,9

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

O destaque do dia será a divulgação do PIB dos Estados Unidos do primeiro trimestre, que deve mostrar 
crescimento modesto, frustrando as expectativas do início do ano de que a economia americana estaria crescendo 
em ritmo mais acelerado. Diante disso, os mercados acionários operam sem tendência única nesta sexta-feira. 
As bolsas asiáticas encerraram o pregão em queda. Já as principais bolsas europeias são negociadas em alta 
nesta manhã, enquanto os índices futuros norte-americanos são negociados próximos à estabilidade, à espera 
da divulgação do PIB do país. No mercado de câmbio, o dólar perde valor ante as principais moedas, com 
exceção do iene.

Os preços do petróleo são negociados em alta, revertendo parcialmente as perdas registradas ao longo 
da semana. O petróleo tipo WTI continua negociado abaixo dos US$ 50, à espera das informações sobre 
perfurações de poços nos Estados Unidos na última semana. As commodities agrícolas são cotadas em queda, 
com exceção do trigo e do açúcar. Os metais industriais são negociados em alta, com destaque para o zinco, 
que sobe refletindo o anúncio de greve em uma unidade de produção peruana.

No Brasil, o destaque da agenda será a divulgação da Pnad Contínua, que deverá apontar que a taxa de 
desemprego atingiu 13,7% no primeiro trimestre, segundo nossas estimativas. O Banco Central divulgará o 
resultado fiscal de março, que deve registrar déficit primário de cerca de R$ 9,5 bilhões. O mercado de juros 
deve reagir ao resultado do PIB dos EUA e seus impactos nas expectativas do ritmo de alta das taxas de juros 
norte-americanas. Ademais, o mercado deve permanecer atento ao noticiário político, com foco na reforma da 
previdência, que deve ser votada na comissão especial da Câmara na próxima semana.
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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


