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Boletim Diário

A despeito da surpresa altista com o IPCA-15 de abril, continuamos acreditando em um comportamento
benigno da inflação nos próximos meses

Na esteira de surpresas negativas iniciada em fevereiro, o IPCA-15 de abril registrou alta de 0,72%, ficando
novamente acima das projeções do mercado (0,67%) e da nossa (0,66%). A dissipação dos efeitos dos
choques de oferta de feijão e de produtos in natura no início do ano não foi capaz de impedir que o
indicador acelerasse em relação ao mês anterior, quando houve alta de 0,54%.

Assim, o índice acumulou altas de 1,91% no ano e de 4,71% em doze meses. Em relação ao nosso número, o
erro de projeção concentrou-se em Saúde e Cuidados Pessoais, que refletiu uma alta atípica nos preços de
perfumes, cujos preços avançaram 6,9%, possivelmente refletindo a recente depreciação cambial. A
contribuição alista desse grupo para o resultado agregado ficou atrás somente de Transportes, cujos preços
foram influenciados pela recente escalada nas cotações do petróleo.

De fato, os preços da gasolina subiram 3,2% este mês (ante o 0,3% do mês passado). Por outro lado, os
preços de Alimentação e Bebidas recuaram no mês (de 1,3% para 0,9%), conforme o esperado. É importante
ressaltar que, diferentemente do que ocorreu nas divulgações anteriores, a abertura não foi tão favorável na
divulgação atual, com uma aceleração, ainda que moderada, dos núcleos (subgrupos que excluem itens mais
voláteis).

Apesar disso, acreditamos que a nossa projeção para o IPCA do ano, de 3,9%, continua factível, pois
esperamos que os próximos resultados mostrem arrefecimento na margem. Dessa maneira, avaliamos que o
IPCA-15 não deverá, por si só, alterar na condução da política monetária.

Atividade

Índices de Confiança do Comércio e da Construção Civil registraram estabilidade em abril, após quedas nos
meses anteriores

Dois índices de confiança empresarial, divulgados hoje pela FGV, apresentaram estabilidade em abril, após
quedas nos meses anteriores. Ambos, contudo, permanecem abaixo do nível neutro, de 100 pontos. O Índice
de Confiança do Comércio (ICOM) ficou em 96,8 pontos, após três recuos consecutivos. Já o Índice de
Confiança da Construção (ICST) permaneceu em 82,5 pontos, após queda nas duas leituras anteriores. Nesse
segundo caso, a demanda insuficiente continua sendo apontada como principal fator limitativo à melhora
dos negócios. Nos dois índices reportados, o componente que captura a percepção atual das empresas
garantiu a estabilidade, compensando a queda registrada no componente de expectativas. As sondagens
divulgadas e outras pesquisas de percepção empresarial sugerem que a recuperação da atividade econômica
na passagem do primeiro para o segundo trimestre tende a ser muito gradual.

Destaques do dia

o A despeito da surpresa altista com o IPCA-15 de abril, continuamos acreditando em um comportamento
benigno da inflação nos próximos meses

o Índices de Confiança do Comércio e da Construção Civil registraram estabilidade em abril, após quedas
nos meses anteriores

o Sondagem industrial da CNI apontou piora nas expectativas empresariais em abril e redução da atividade
em março

o Produção de aço bruto recuou em março, reforçando percepção de fraco desempenho da produção
industrial no período

o Saldo em transações correntes registrou déficit de US$ 494 milhões em março, mas contas externas
continuam apontando um quadro favorável

o Encomendas de bens duráveis nos EUA surpreendeu positivamente em março, sugerindo alta dos
investimentos no período
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Sondagem industrial da CNI apontou piora nas expectativas empresariais em abril e redução da atividade
em março

Divulgada ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Sondagem Industrial apontou um quadro
de fraco desempenho do setor em março. O indicador de produção recuou 7,8 pontos na comparação
interanual, atingindo 47,4 pontos, abaixo do nível neutro (50 pontos). Segundo a Confederação, ao menos
parcialmente o resultado foi influenciado pela mudança do Carnaval, neste ano, para o período sob análise.

O indicador de número de empregados também recuou, enquanto o de evolução de estoques ficou acima do
patamar planejado. Dentre os problemas apontados pela indústria no primeiro trimestre, destaque para a
demanda interna insuficiente, que piorou desde o quarto trimestre de 2018, segundo as respostas.

No que tange às expectativas, a Sondagem capturou em abril piora na margem nos componentes de
demanda, números de empregados e matérias-primas. Esse resultado está alinhado com outras pesquisas
conjunturais recentes, que têm apontado piora das percepções empresariais, o que sugere haver desafios
para a recuperação do segmento manufatureiro.

Produção de aço bruto recuou em março, reforçando percepção de fraco desempenho da produção
industrial no período

Em março, os dados da indústria siderúrgica indicaram que a dinâmica do setor seguiu contida. A produção
de aço bruto somou aproximadamente 2,8 milhões de toneladas no mês passado, segundo dados divulgados
pelo Instituto Aço Brasil (IABr). Esse resultado corresponde a uma queda interanual de 8,6%. Segundo nossas
estimativas, houve recuo de 3,2% na margem, na série livre de efeitos sazonais, após um recuo de 2,5%
registrado na leitura anterior.

O dado reportado e o conjunto de indicadores coincidentes já divulgados sugerem que a produção industrial
deve ter ficado estável no mês passado, após alta de 0,7% registrada em fevereiro, na margem. O dado
deverá ser divulgado pelo IBGE no próximo dia 3. O nível da produção manufatureira, contudo, segue fraco, o
que é compatível com uma ligeira queda do PIB no primeiro trimestre, como temos apontado.

Setor Externo

Saldo em transações correntes registrou déficit de US$ 494 milhões em março, mas contas externas
continuam apontando um quadro favorável

Os dados do balanço de pagamentos, reportados ontem pelo Banco Central, sustentam a avaliação de
robustez das contas externas, com um déficit em conta corrente bastante contido. Esse quadro reflete, em
grande medida, a demanda doméstica mais fraca. O saldo em transações correntes foi negativo em US$ 494
milhões em março, em linha com nossa projeção (-US$ 500 milhões), mas distante da mediana de
expectativas (-US$ 100 milhões).

O dado reportado é fruto de superávits da balança comercial, de US$ 4,5 bilhões, e nas transações
unilaterais, de US$ 291 milhões. Tais saldos positivos, porém, não foram suficientes para compensar os
déficits em serviços (- US$ 2,1 bilhões) e na conta de renda primária (- US$ 3,2 bilhões). Ainda que as
exportações tenham desacelerado no início deste ano, o fraco desempenho das importações tem sustentado
o saldo comercial em patamar favorável, contribuindo para o resultado agregado da conta corrente.

Na conta financeira, o fluxo de investimento direto no país (IDP) registrou ingresso de US$ 6,8 bilhões. Ao
mesmo tempo, observamos saídas próximas a 1,8 bilhão de investimentos em ações e entradas de 459
milhões em renda fixa. Por fim, a taxa de rolagem da dívida externa de longo prazo ficou em 45%, inferior
aos 49% verificados em fevereiro.
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Internacional

Encomendas de bens duráveis nos EUA surpreendeu positivamente em março, sugerindo alta dos
investimentos no período

As encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos avançaram 2,7% na passagem de fevereiro para março,
mais do que devolvendo a variação negativa registrada na leitura anterior (revisada para -1,1%), de acordo
com os dados divulgados ontem pelo Census Bureau. Essa variação, que surpreendeu de maneira positiva
(expectativa de alta de 0,8%), refletiu o avanço robusto da volátil abertura de encomendas de aeronaves e
suas partes.

Já o núcleo do indicador agregado, que exclui aeronaves e o segmento de defesa, registrou avanço mais
modesto, de 1,0%, frente ao ligeiro avanço do mês anterior (0,2%). Em suma, o bom desempenho das
encomendas de bens duráveis em março coloca um viés positivo para a estimativa de investimentos no
primeiro trimestre do ano, apontando para uma expansão do PIB norte-americano possivelmente mais forte
do que o estimado inicialmente.

Tendências de mercado

Balanços corporativos e tensões geopolíticas mantêm as bolsas predominantemente no campo negativo
nesta sexta-feira. Na Ásia, a cautela com relação a uma possível atenuação de estímulos econômicos na China
e o fraco desempenho, ontem, do índice Dow Jones levaram os pregões a fechar o dia em baixa,
majoritariamente. Hoje, os índices futuros norte-americanos seguem com perdas. No mesmo sentido, as
bolsas europeias operam em queda nesta manhã, após um importante banco alemão ter divulgado seus
resultados do primeiro trimestre, que apontaram redução de receita.

No mercado de câmbio, por outro lado, não se observa movimento único das moedas frente ao dólar.
Apesar disso, o resultado líquido da semana é de forte depreciação das divisas, à exceção do iene, sendo o
peso argentino o principal destaque negativo. O dólar neozelandês, em sentido oposto, aprecia, devolvendo
parte da queda nos últimos dias.

Entre as commodities, predomina o tom mais pessimista verificado nos mercados acionários. O preço do
petróleo, que tem se mostrado bastante forte recentemente, hoje recua, refletindo rumores de que a Opep
aumentará sua produção para compensar a queda nas exportações iranianas. As commodities metálicas, na
mesma direção, são cotadas em baixa, na sua maioria, enquanto as agrícolas não apresentam tendência
única.

No Brasil, por fim, o mercado deve continuar atento à tramitação da agenda de reformas, enquanto sente a
influência do ambiente externo. Pela manhã será divulgada a Nota de Crédito do Banco Central.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

10:30 Brasil BCB: Nota à imprensa - Política monetária e operações de crédito

- Brasil Tesouro: Relatório mensal da dívida pública federal (mar)

- Brasil CNI: Sondagem da Indústria da Construção (mar)

- Brasil Aneel: Divulgação de bandeira tarifária (mai)

09:30 EUA PIB (1° tri.) - preliminar 2,3% (tri/tri) 2,3% (tri/tri)

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

- Colômbia Banco Central anunciará decisão de política monetária 4,25% 
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Indicadores do Mercado

25/04/19
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,50 0,00 0,00 0,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 6,52 0,02 0,00 0,13

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,46 0,00 0,01 -0,50

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4 0,00 0,05 -0,42

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,51 -0,03 -0,01 -0,75

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 179 10,36 -0,17 7,26

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,95 -1,03 2,60 13,36

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 96.552 1,59 3,09 13,53

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 40.127 1,52 3,05 14,45

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.926 -0,04 4,57 10,86

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 262,55 -0,27 4,27 2,49

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.308 0,48 6,34 0,42

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.124 -2,43 2,66 0,19

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,53 0,01 0,13 -0,49

Euro - US$/€ (**) 1,11 -0,20 -1,59 -8,45

Iene - ¥/US$ (**) 111,63 -0,50 1,51 2,01

Libra - US$/£ (**) 1,29 -0,03 -2,27 -7,42

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,02 -0,25 0,01 0,92

Yuan - RMB/US$ (**) 6,74 0,32 0,50 6,58

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 185,96 -0,54 1,65 -14,73

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 74,35 -0,30 10,62 0,47

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.276 0,02 -3,54 -3,44

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 859,25 0,47 -5,21 -16,37

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 347,50 0,22 -8,49 -10,09

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 156,75 -0,22 1,79 10,82

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

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)

Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos Fernando Honorato Barbosa

Economistas Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / Constantin Jancsó / Ellen Regina Steter Hanna
Farath / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Mariana Silva de Freitas / Myriã
Tatiany Neves Bast / Priscila Pacheco Trigo / Rafael Martins Murrer / Renan Bassoli Diniz / Robson
Rodrigues Pereira / Thiago Coraucci de Angelis / Thomas Henrique Schreurs Pires

Estagiários Ana Beatriz Moreira dos Santos / Camila Medeiros Tanomaru / Daniel Funari Fouto / Gustavo Rostelato
de Miranda / Isabel Cristina Elias de Souza Oliveira / Lucas Maia Campos / Thaís Rodrigues da Silva

economiaemdia.com.br


