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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: PIB (1° tri.) -0,7% (t/t)                    
-5,8% (a/a)

10:00 Markit: Índice PMI da indústria de transformação (mai)

12:30 Bacen: Fluxo cambial (semanal)

12:30 Bacen: Índice Commodities Brasil (IC-Br) (mai)

15:00 MDIC: Balança comercial mensal (mai) Projetamos que o superávit comercial tenha 
atingido US$ 5,2 bilhões em maio.

- CNI: Indicadores industriais (abr)

- Fenabrave: Emplacamento de veículos (mai)

10:45 EUA: Índice PMI Markit da indústria de transformação 
(mai) - final

11:00 EUA: Índice ISM da indústria de transformação (mai) 50,7 

11:00 EUA: Gastos com construção (abr) 0,5% (m/m)

15:00 EUA: Divulgação do Livro Bege

- EUA: Venda total de veículos (mai) 17,20 milhões

Desaceleração dos rendimentos nominais em abril reforça cenário de queda da inflação à 
frente
A taxa de desemprego nacional alcançou 11,2% no trimestre findo em abril, segundo os dados divulgados 
ontem na Pnad Contínua do IBGE. O resultado foi ligeiramente acima da nossa projeção e da mediana 
das expectativas do mercado, de 11,0% e 11,1%, de acordo com coleta da Bloomberg. Em termos 
dessazonalizados, a desocupação subiu de 10,2% para 10,6% entre março e o abril. Na comparação 
com o mesmo período de 2015, houve alta de 3,2 pontos percentuais. A população ocupada novamente 
apresentou queda mais intensa que a do mês anterior, ao recuar 1,7% em relação a abril do ano passado 
(ante redução de 1,5% em março). Já a População Economicamente Ativa (PEA) cresceu 1,8% na 
comparação interanual, mesmo ritmo observado desde o início deste ano. No mesmo sentido, a taxa 
de participação tem se mantido estável, em torno de 61,5%, desde meados de 2015. O rendimento 
médio nominal total apresentou desaceleração importante em abril, ao apresentar variação de 5,8% 
na comparação interanual, abaixo dos 6,4% e 6,8% observados em fevereiro e março, nessa ordem. 
O dado sugere elevação menos intensa dos salários dos admitidos do Caged seis meses à frente, 
que ainda está em torno de 8,0%. Além disso, acreditamos que a continuidade das menores altas do 
rendimento nominal contribuirá para a persistência da desaceleração da inflação, principalmente dos 
preços dos serviços. Já o rendimento médio real atingiu R$ 1.962,00 no período, o equivalente uma 
queda interanual de 3,35%. Esperamos continuidade do enfraquecimento do mercado de trabalho neste 
ano, mas com redução da velocidade de deterioração até dezembro, conforme apontado pelos dados 
de emprego formal do Caged. Além disso, os sinais crescentes de estabilização do PIB já no segundo 
trimestre podem contribuir para a diminuição do ajuste total do mercado de trabalho.

Abras: vendas reais dos supermercados cresceram em abril, devolvendo queda do mês 
anterior
As vendas reais dos supermercados cresceram 1,1% na margem em abril, devolvendo a queda de 
0,6% observada em março, de acordo com os dados divulgados ontem pela Associação Brasileira de 
Supermercados (ABRAS) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Na comparação interanual, houve 
queda de 2,5%. A elevação em relação ao mês anterior sugere algum avanço das vendas varejistas no 
período, informação a ser conhecida em meados de junho. 
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Inflação

Fiscal

Internacional

IBÁ: produção de celulose apresentou alta em abril, favorecida pelas exportações
A produção brasileira de celulose atingiu 1,525 milhão de toneladas em abril, o equivalente a uma alta de 
14,2% ante o mesmo mês do ano passado, segundo os dados divulgados ontem pela Indústria Brasileira de 
Árvores (IBÁ). No mesmo sentido, as exportações de celulose apresentaram forte elevação de 29,4%. Assim, 
no acumulado do primeiro quadrimestre do ano, a produção de celulose cresceu 10,9%, alavancada pela 
expansão de 16,7% dos volumes exportados. A produção de papel, por sua vez, alcançou 842 mil toneladas, 
o que representa uma variação negativa de 1,1% na comparação interanual. No acumulado do ano até abril, a 
produção registrou expansão de 0,7%, favorecida pelo incremento de 7,8% das exportações, visto que o consumo 
doméstico de papel teve queda de 4,7% no período. Para os meses à frente, as exportações devem continuar 
avançando, refletindo a demanda chinesa e europeia para a celulose e a demanda por papel nos países da 
América Latina, beneficiando, assim, a manutenção do crescimento da fabricação de celulose. 

IBGE: preços ao produtor registraram nova deflação em abril
O Índice de Preços ao Produtor (IPP) apresentou deflação de 0,35% em abril, conforme reportado ontem pelo 
IBGE. O resultado sucedeu variação negativa de 1,20% em março. Todas as categorias de uso contribuíram 
para a queda dos preços no período, com destaque para os bens de capital, cuja retração foi de 1,29%. Assim, 
o IPP acumula declínio de 1,50% em 2016, bem como alta de 4,66% nos últimos doze meses. Acreditamos que 
o indicador deverá reduzir seu ritmo de queda e começará a apresentar alguma variação positiva nos próximos 
meses, em linha com o já apresentado pelo IPA industrial da FGV. 

BC: setor público consolidado registrou superávit de R$ 10,2 bilhões em abril
O setor público consolidado registrou um superávit de R$ 10,2 bilhões em abril, segundo as informações 
divulgadas ontem pelo Banco Central. O resultado foi composto pelo superávit de R$ 8,7 bilhões nas contas do 
governo central e de R$ 1,6 bilhão dos governos regionais. Com isso, nos últimos doze meses, o déficit primário 
do setor público consolidado somou R$ 139,3 bilhões, o equivalente a 2,33% do PIB. Os gastos com juros, por 
sua vez, somaram R$ 23,3 bilhões em abril, acumulando em doze meses R$ 464 bilhões (7,76% do PIB). Por 
fim, a dívida bruta do Governo Geral subiu 0,3 p.p. no mês e alcançou 67,5% do PIB.

EUA: confiança do consumidor norte-americano mostrou declínio em abril
O Índice de Confiança do Consumidor norte-americano atingiu 92,6 pontos em abril, conforme divulgado ontem 
pelo Conference Board. O resultado é equivalente a uma queda de 2,1 pontos na margem, impulsionada, 
majoritariamente, pela pior avaliação da situação atual, cujo indicador recuou de 117,1 para 112,9 pontos. Já o 
índice de expectativas apresentou menor declínio, ao recuar de 79,7 para 79,0 pontos. Apesar da retração da 
confiança no período, os dados coincidentes referentes ao mesmo mês apontam para alguma aceleração da 
atividade econômica no segundo trimestre.

Área do Euro: leitura final do índice PMI da indústria reforça sinais de acomodação do crescimento 
europeu neste trimestre
O índice PMI da indústria de transformação da Área do Euro recuou de 51,7 para 51,5 pontos entre abril e maio. 
O resultado ficou em linha com a prévia, atingindo o menor nível em três meses. Destaque para o componente 
de novas encomendas para exportação, que alcançou o menor patamar em mais de um ano. Entre os países 
do bloco, os indicadores da França e da Grécia continuam abaixo do nível neutro de 50 pontos, sugerindo 
retração da produção industrial. Já na Alemanha, o PMI subiu para 52,1 pontos, a melhor leitura em quatro 
meses. De modo geral, a leitura final do indicador aponta para alguma acomodação do crescimento europeu 
neste trimestre, após surpresa positiva exibida nos três primeiros meses do ano.  



3DEPEC

B
ol

et
im

 D
iá

rio
 M

at
in

al

Tendências de mercado

China: economia deve ter se estabilizado em maio
Após recuperação da economia em março, seguida por uma correção em abril, acreditamos que o mês passado 
deve ter sido marcado por uma estabilização. O índice PMI da indústria de transformação, calculado pelo 
escritório de estatísticas da China, chegou a 50,1 pontos em maio, superando a expectativa (50,0) e mantendo-
se no mesmo patamar do mês anterior. A abertura do indicador aponta para discreta alta da produção e das 
importações, com leve recuo dos novos pedidos domésticos e daqueles voltados à exportação. Já o índice 
PMI-Caixin recuou de 49,4 para 49,2 pontos, no mesmo período. Dessa forma, entendemos que a economia 
chinesa deverá se sustentar no ritmo atual de crescimento ao longo dos próximos meses, com o índice PMI 
seguindo acima do patamar dos 50 pontos, tendo em vista a melhora do setor imobiliário e os efeitos defasados 
da expansão do crédito ocorrida no primeiro trimestre. Para o segundo semestre, contudo, mantemos uma leitura 
mais cautelosa, esperando uma desaceleração suave.

Os mercados internacionais operam com maior cautela, diante dos dados modestos dos índices PMI chineses 
e da Área do Euro, da queda dos preços do petróleo e da carregada agenda de indicadores norte-americanos. 
As bolsas asiáticas encerraram o pregão de hoje em baixa, com as ações chinesas registrando leve recuo de 
0,1% em Shanghai, interrompendo sequência de quatro altas consecutivas. Na Europa, os mercados registram 
novas perdas neste momento, acompanhados pelos índices futuros dos EUA.

O petróleo é cotado em baixa, diante da expectativa de que a reunião da OPEP não resultará em acordo de 
congelamento da produção. Na mesma direção, as principais commodities agrícolas e as metálicas industriais, 
com exceção do trigo, apresentam declínio em seus preços, ainda refletindo a fraca demanda global. As moedas 
apresentam movimentos distintos nesta manhã, com o iene, o euro e o yuan valorizando ante o dólar, enquanto a 
libra, o rublo, o ringgit e o peso mexicano depreciam em relação à divisa norte-americana. No Brasil, o mercado 
aguarda a divulgação do PIB do primeiro trimestre, bem como o resultado dos emplacamentos de veículos da 
Fenabrave de maio e da balança comercial do mesmo período.
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Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos
Fernando Honorato Barbosa - Superintendente executivo
Economia Internacional:  Fabiana D’Atri / Felipe Wajskop França / Thomas Henrique Schreurs Pires / Ellen Regina Steter
Economia Doméstica:  Igor Velecico / Estevão Augusto Oller Scripilliti/ Andréa Bastos Damico / Myriã Tatiany Neves Bast / Daniela Cunha de Lima / Ariana Stephanie Zerbinatti
Análise Setorial:  Regina Helena Couto Silva / Priscila Pacheco Trigo
Pesquisa Proprietária:  Leandro Câmara Negrão / Ana Maria Bonomi Barufi
Estagiários:  Gabriel Marcondes dos Santos / Wesley Paixão Bachiega / Carlos Henrique Gomes de Brito 

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).

Indicadores do Mercado

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

31/05/16 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 14,25 0,00 0,00 1,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 13,20 -1,41 -0,05 -0,57

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,89 -0,35 0,61 1,06

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/16 (%) (*) 14,14 0,00 0,00 0,29

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,65 -0,89 0,04 0,32

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2016 2.914,95 31,40 19,68 243,59

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.833,14 391,47 -33,60 108,12

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 350,78 -124,94 12,17 117,82

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,61 -7,12 5,14 13,61

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 48.472 18,74 -10,09 -8,13

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 20.051 16,96 -9,41 -8,28

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.787 8,35 0,08 -1,24

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 234,11 5,50 1,61 -13,35

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 17.235 1,11 3,41 -16,19

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.917 4,88 -0,74 -36,76

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,85 0,01 0,01 -0,28

Euro - US$/€ (**) 1,11 -0,8 -2,8 1,2

Iene - ¥/US$ (**) 110,72 -5,2 4,0 -10,8

Libra - US$/£ (**) 1,45 -0,7 -0,8 -5,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,47 1,0 7,5 20,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,58 0,2 1,6 6,2

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 186,15 22,7 1,5 -37,0

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 49,69 44,2 3,2 -24,2

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.215 4,9 -5,9 2,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.079 23,3 5,6 15,5

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 405 9,8 3,7 15,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 155 -0,1 -0,4 5,6


