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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pesquisa Industrial Mensal (abr) -1,1% (m/m)
-9,1%(a/a)

15:00 Fiesp/Ciesp: Indicadores industriais - INA e NUCI (abr)

09:15 EUA: Geração de vagas de trabalho - pesquisa ADP (mai) 180 mil

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

Resultado do PIB surpreendeu de forma positiva no primeiro trimestre do ano
O Produto Interno Bruto (PIB) apresentou queda de 0,3% no primeiro trimestre do ano, na comparação 
com o quarto trimestre de 2015, excetuados os efeitos sazonais. Na comparação interanual, houve 
recuo de 5,4%. Em termos nominais, o produto totalizou R$ 1,47 trilhão no período. Apesar do resultado 
agregado acima do esperado no primeiro trimestre, a abertura do setor de serviços veio ligeiramente mais 
fraca do que esperávamos. Por isso, atualizamos nossa projeção do PIB do segundo trimestre, passando 
de uma queda de 0,1% para outra, levemente mais intensa, de 0,2%. Todos os setores apresentaram 
queda pela ótica da oferta. A mais forte ocorreu na indústria, com recuo de 1,2% na margem e 7,3% na 
comparação interanual, superior à retração de 2,3% observada na Pesquisa Industrial Mensal (PIM). A 
atividade agropecuária registrou declínio de mesma magnitude que o PIB total (-0,3%), enquanto o setor 
de serviços caiu 0,2% entre o último trimestre do ano passado e o trimestre findo em março. Merecem 
destaque as variações negativas de 1,0%, 0,8% e 0,7% do comércio, da intermediação financeira e 
seguros e dos serviços de informação, nessa ordem. Pela ótica da demanda, o setor externo continuou 
contribuindo positivamente para o resultado do PIB: as exportações de bens e serviços cresceram 6,5% 
na margem, enquanto as importações recuaram 5,6%. Já o consumo do governo reverteu parcialmente o 
declínio de 2,9% verificado no trimestre anterior, ao subir 1,1%. Em contrapartida, o consumo das famílias 
permaneceu no campo negativo, caindo 1,7% na margem e 6,3% em relação ao primeiro trimestre do ano 
passado, em linha com o sugerido pela Pesquisa Mensal do Comércio (PMC). Novamente, a formação 
bruta de capital fixo (FBCF) apresentou forte queda, de 2,7% na margem e de 17,5% na comparação 
interanual. Daqui para frente, entendemos que a melhora da confiança do empresariado industrial e a 
estabilização das importações de bens de capital devem favorecer o aumento dos investimentos ao longo 
dos próximos trimestres. Dessa forma, diante do resultado conhecido hoje e levando em consideração 
os indicadores antecedentes e coincidentes referentes ao trimestre vigente já divulgados, esperamos 
contração de 0,2% do PIB no segundo trimestre. Para 2016, projetamos queda do PIB de 3,5%.

Fenabrave: emplacamentos de veículos registraram queda em maio
O emplacamento total de veículos, exceto máquinas agrícolas e implementos rodoviários, somou 254.048 
unidades em maio, conforme divulgado ontem pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos 
Automotores (Fenabrave). O resultado foi equivalente a um declínio de 1,8% na margem, de acordo 
com os dados dessazonalizados pelo Depec-Bradesco, sucedendo uma alta de 1,9% em abril. Dentre os 
veículos pesados, destacou-se a forte elevação de 14,4% dos emplacamentos de caminhões, marcando 
a terceira expansão consecutiva, enquanto ônibus apresentaram contração de 4,0%. Os veículos leves 
também apresentaram movimentos distintos, com automóveis registrando baixa de 0,3% e comerciais 
leves subindo 0,3%. Na comparação interanual, o emplacamento total recuou 20,2%, refletindo a retração 
em todas as categorias. Apesar da queda na margem, o nível de emplacamentos se estabilizou nos 
últimos cinco meses, reforçando nossa expectativa de ligeira variação negativa do PIB neste trimestre. 
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Internacional

Tendências de mercado

Setor Externo

MDIC: balança comercial encerrou maio superavitária em US$ 6,437 bilhões
O saldo da balança comercial brasileira apresentou saldo positivo entre os dias 23 e 31 de maio, sendo cinco 
deles úteis, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio 
Exterior (MDIC). Com isso, reforçou o movimento positivo das últimas semanas e registrou superávit de US$ 
6,437 bilhões no mês. Para tanto, as exportações somaram US$ 17,571 bilhões e as importações US$ 11,134 
bilhões. Na comparação com as médias diárias de maio do ano passado, os embarques recuaram 0,2%, enquanto 
as compras externas retraíram 24,3%. Esse resultado é explicado pela queda de 8% em valor das exportações 
de produtos básicos, enquanto as vendas de semimanufaturados cresceram 9% e as de manufaturados, 8,9%. 
Já o movimento das importações foi puxado pela queda das compras de combustíveis e lubrificantes (-44,3%), 
bens de consumo (-26,4%), bens de capital (-27,1%) e bens intermediários (-19,2%). Dessa forma, no ano, a 
balança comercial brasileira acumula superávit US$ 19,681 bilhões. 

BC: fluxo cambial registrou saídas líquidas de US$ 10 milhões na quarta semana de maio.
O fluxo cambial registrou saldo negativo de US$ 10 milhões na semana compreendida entre os dias 23 e 27 
de maio, conforme divulgou ontem o Banco Central. A conta financeira foi responsável pelo resultado, com 
saídas líquidas de US$ 1,558 bilhão, devido às entradas de US$ 5,832 bilhões e saídas de US$ 7,390 bilhões. 
A conta comercial, por sua vez, fechou a semana superavitária em US$ 1,548 bilhão – refletindo US$ 3,970 
bilhões contratados para exportação, superando os US$ 2,422 bilhões contratados para importação. Com dois 
dias úteis restantes para o término do mês, o fluxo cambial em maio acumulou, até agora, saída líquida de US$ 
4,076 bilhões. No ano, o saldo negativo acumulado é de US$ 7,923 bilhões.

PMI global avançou para 50,7 pontos em maio, sugerindo melhora da atividade industrial
O indicador de atividade da indústria global (PMI-Global), calculado pelo Depec-Bradesco, com uma amostra de 
24 países mais a Área do Euro, cresceu de 49,9 para 50,8 pontos entre fevereiro e março. Após quatro meses 
de persistência ao redor do nível neutro de 50 pontos, o indicador mostrou expansão da atividade industrial. 
Esse resultado reflete a modesta expansão da indústria nas economias emergentes e a melhora no ritmo de 
expansão da atividade nas economias desenvolvidas. Em março, o indicador dos emergentes cresceu 0,7 
ponto, atingindo a marca de 50,2 pontos, sugerindo uma ligeira expansão da atividade industrial desse grupo 
de países. Esse movimento em grande parte se deve à melhora dos indicadores da China, Brasil, África do 
Sul e Indonésia. Nesse mesmo sentido, o indicador dos países desenvolvidos cresceu 1,2 ponto em março, 
atingindo a marca de 51,4 pontos. A aceleração do crescimento da atividade industrial nesse grupo de países foi 
impulsionada pela forte alta dos indicadores da Austrália e Estados Unidos, mais do que compensando a piora 
no indicador do Japão. De modo geral, apesar da alta do PMI-Global da indústria de transformação de março, 
a média trimestral do indicador ainda sugere um fraco crescimento do PIB neste trimestre.

Os mercados internacionais apresentam direções divergentes nesta manhã, em dia de decisão de política 
monetária na Área do Euro. As bolsas asiáticas encerraram o pregão de hoje em alta, com as ações chinesas 
alcançando o maior nível do último mês, impulsionadas pela valorização de papéis de empresas relacionadas 
a consumo. A exceção ficou com o mercado japonês, que fechou em forte queda, após o primeiro ministro do 
país não detalhar em seu discurso quais serão as próximas medidas de estímulo à economia. Na Europa, as 
bolsas europeias operam no campo positivo, interrompendo sequência de duas contrações consecutivas. Em 
contrapartida, os índices futuros norte-americanos são cotados em baixa.

Os preços do petróleo apresentam elevação neste momento, apesar da expectativa de que os membros da Opep 
não cheguem a um acordo para o congelamento da produção. No mesmo sentido, as principais commodities 
agrícolas, exceto o milho, registram ganhos nesta manhã, ao passo que as metálicas industriais são cotadas 
em queda. A ausência de tendência clara no exterior também é refletida no movimento das moedas, com o 
iene, a libra e o euro em alta e o ringgit, o yuan e o peso mexicano em baixa. No Brasil, o mercado aguarda os 
dados de produção industrial de abril, após a surpresa positiva com o resultado do PIB do primeiro trimestre. 



3DEPEC

B
ol

et
im

 D
iá

rio
 M

at
in

al
Indicadores do Mercado

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

Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos
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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 
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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).

01/06/16 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) (*) 13,08 -1,53 -0,17 -0,78

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,77 -0,47 0,49 0,92

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,61 -0,92 0,01 0,19

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,74 -2,47 0,03 -0,16

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 6,53 -0,25 0,39 0,11

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 6,28 -1,05 0,18 0,35

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 364,40 -111,32 25,80 127,61

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,60 -7,38 4,84 13,67

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 49.013 20,07 -9,09 -7,58

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 20.264 18,19 -8,45 -7,81

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.790 8,36 0,09 -1,39

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 231,94 4,52 0,67 -14,18

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.956 -0,52 1,74 -17,57

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.914 4,76 -0,84 -39,66

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,84 0,00 0,00 -0,34

Euro - US$/€ (**) 1,12 -0,2 -2,2 2,4

Iene - ¥/US$ (**) 109,54 -6,2 2,9 -12,2

Libra - US$/£ (**) 1,44 -1,2 -1,2 -5,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,52 1,3 7,8 19,6

Yuan - RMB/US$ (**) 6,58 0,1 1,5 6,0

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 186,82 23,4 2,2 -36,7

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 49,72 44,3 3,3 -23,4

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.212 4,7 -6,1 2,0

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.100 25,8 7,7 18,8

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 414 12,3 6,0 17,5

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 158 1,9 1,6 7,8


