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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pesquisa Industrial Mensal (abr) 1,0% (m/m)           
-4,0% (a/a) Produção industrial deve ter crescido 1,0% em abril.

09:30 EUA: Variação na folha de pagamentos (mai) 185 mil 

09:30 EUA: Taxa de desemprego (mai) 4,4%

09:30 EUA: Balança comercial (abr) -US$ 45,5 
trilhões

Balança comercial encerrou maio com forte superávit de US$ 7,7 bilhões, refletindo o bom 
desempenho das exportações
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 7,7 bilhões em maio, de acordo com os 
dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Esse resultado é 
equivalente a um superávit de US$ 67 bilhões em termos anualizados, levando em consideração os ajustes 
sazonais. No mês passado, as exportações somaram US$ 19,8 bilhões, superando as importações, 
que alcançaram US$ 12,1 bilhões. Ao comparar tais resultados com as médias diárias de maio do ano 
passado, verifica-se crescimento de 7,5% dos embarques e de 4,0% das compras externas. A expansão 
das exportações foi explicada pelo aumento das vendas de semimanufaturados (16,4%) e de básicos 
(11,6%), ao mesmo tempo em que houve queda de 1,2% das vendas de manufaturados. Em relação às 
importações, houve avanço principalmente dos gastos com combustíveis e lubrificantes (30,2%) e bens 
de consumo (20,2%), ao passo que as compras de bens de capital recuaram 20,7%. Com o resultado 
final de maio, o saldo da balança comercial acumulou superávit de US$ 29,0 bilhões neste ano.

IBGE: crescimento do PIB no primeiro trimestre foi impulsionado pela atividade agropecuária
O PIB cresceu 1,0% no primeiro trimestre deste ano em relação ao último trimestre de 2016, segundo 
dados divulgados ontem pelo IBGE. Esse resultado ficou ligeiramente acima da nossa projeção e da 
mediana das expectativas do mercado, de 0,9%. Essa expansão do PIB no período foi impulsionada 
principalmente pelo crescimento de 13,4% no setor agropecuário, enquanto a indústria registrou uma alta 
de 0,9% e os serviços ficaram estáveis. Pela ótica da demanda, o consumo das famílias caiu 0,1% na 
mesma comparação, ante retração de 0,5% no trimestre anterior, enquanto a formação bruta de capital 
fixo manteve o ritmo de queda, ao contrair 1,6%. Já o setor externo passou a contribuir positivamente, 
ao mostrar avanço de 4,8% das exportações e de 1,8% das importações. Após o resultado do primeiro 
trimestre e levando em consideração os indicadores antecedentes e coincidentes já conhecidos, 
esperamos uma retração de 0,3% do PIB neste segundo trimestre.

Fenabrave: emplacamentos de veículos cresceram na passagem de abril para maio
Os emplacamentos de veículos, exceto máquinas agrícolas e implementos rodoviários, somaram 275 
mil unidades em maio, segundo os dados divulgados ontem pela Federação Nacional da Distribuição 
de Veículos Automotores (Fenabrave). Em termos dessazonalizados, esse montante representa uma 
elevação de 3,9 % na passagem de abril para maio. Para tanto, as vendas de automóveis, comerciais 
leves, ônibus e motocicletas cresceram 3,5%, 5,9%, 2,7% e 4,4% respectivamente, na mesma base 
comparação. No sentido oposto, o número de caminhões emplacados recuou 0,9% na margem, ainda na 
série livre de efeitos sazonais. Na comparação interanual, os emplacamentos totais (também descontados 
os implementos rodoviários e as máquinas agrícolas) subiram 13,4%. Acreditamos que a recuperação 
do setor automotivo se dará de forma gradual, à medida que a demanda doméstica e os investimentos 
começarem a se estabilizar.
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Inflação

Internacional

ANP: produção de petróleo e gás natural apresentou alta em abril 
A produção nacional de petróleo somou 76,1 milhões de barris em abril, chegando a uma média de 2,539 milhões 
de barris por dia, conforme divulgado ontem pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP). Esse resultado representa uma alta de 10,9% na comparação com o mesmo mês do ano passado e um 
crescimento de 8,5% no acumulado dos últimos doze meses. Vale mencionar que, do total de petróleo produzido 
em abril, 1,496 milhão de barris/dia, o equivalente a 47% do total, são oriundos do pré-sal. Na mesma direção, a 
produção de gás natural avançou 7,1% em relação a abril de 2016, totalizando 103 milhões de metros cúbicos/
dia. Considerando esse resultado e os indicadores de outros setores, projetamos elevação de 1,0% da produção 
industrial em abril, lembrando que esse dado será divulgado hoje pelo IBGE.

Anatel: quantidade de linhas móveis habilitadas registrou queda em abril, enquanto o número de 
usuários de banda larga fixa avançou no período
O número de linhas móveis em operação no Brasil alcançou 242,8 milhões em abril, o equivalente a um recuo de 
0,3% em relação a março, de acordo com os dados divulgados ontem pela Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. A quantidade de linhas pré-pagas recuou 0,8%, enquanto 
a de pós-pagas cresceu 0,6% na mesma comparação. Já em relação a abril de 2016, o total de linhas móveis 
caiu 5,3%. No sentido oposto, o número de assinantes de banda larga fixa cresceu 0,4% entre março e abril, 
nos dados com ajuste sazonal, somando 27,3 milhões de assinantes. Na comparação interanual, houve uma 
variação positiva de 5,4%. Diante das condições ainda enfraquecidas do mercado de trabalho, esperamos que 
a demanda por serviços de telefonia continue moderada neste ano.

Fipe: esperamos nova deflação do IPC em junho, após queda registrada em maio 
O índice de preços ao consumidor (IPC) caiu 0,05% em maio, conforme os dados divulgados nesta manhã pela 
Fipe. Essa desaceleração em relação à alta de 0,61% observada em abril se deu de forma generalizada, com 
cinco dos sete componentes do índice registrando variação menor que a da leitura anterior. Destacamos o grupo 
de alimentação cujos preços, que haviam subido 1,12% em abril, recuaram 0,21% em maio. Por outro lado, os 
preços dos grupos de transporte e vestuários, com elevações respectivas de 0,31% e 0,12%, aceleraram em 
relação ao mês anterior. Com esse resultado, o IPC acumulou alta de 3,08% nos últimos doze meses, abaixo dos 
3,71% da leitura anterior. Esperamos que o IPC permaneça em deflação em junho, incorporando a queda dos 
preços dos combustíveis e a redução da tarifa de energia, após a bandeira tarifária ter sido alterada para verde.

Estabilidade do índice PMI global em maio aponta para leve desaceleração do crescimento mundial no 
segundo trimestre
O índice de atividade da indústria mundial apresentou relativa estabilidade entre abril e maio, ao subir de 53,3 
para 53,4 pontos, conforme calculado pelo Depec-Bradesco, com uma amostra que considera 36 países e a 
Área do Euro. Essa estabilidade do indicador foi decorrente tanto do desempenho dos países desenvolvidos 
quanto dos países emergentes. Entre os países desenvolvidos, Área do Euro e Japão apresentaram ligeiras altas 
de 0,3 e 0,4 ponto, respectivamente. O índice ISM da indústria de transformação dos EUA também contribuiu 
para a estabilidade, com alta de 0,1 ponto. Na mesma direção, o indicador agregado dos países emergentes 
permaneceu estável no período, com destaque para os resultados do México, com elevação de 0,5 ponto, e 
da China e Indonésia, cujos índices seguiram inalterados. Com base nesses resultados, esperamos ligeira 
desaceleração da atividade mundial no segundo trimestre. De fato, mantido esse ritmo de expansão, o PIB 
mundial deverá crescer 3,7% em termos dessazonalizados e anualizados entre abril e junho, abaixo da expansão 
de 3,9% observada nos primeiros três meses deste ano.
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Tendências de mercado

EUA: resultado do índice ISM do setor manufatureiro de maio sugere desaceleração da produção 
industrial no segundo trimestre de 2017
O índice ISM da indústria chegou a 54,9 pontos em maio, ficando praticamente estável em relação a abril 
(54,8), porém bem abaixo da média do primeiro trimestre (57 pontos). Esse resultado, por sua vez, aponta 
para desaceleração do ritmo de crescimento da atividade industrial neste segundo trimestre do ano. Dentre as 
aberturas que compõem o índice ISM, vale destacar a melhora dos indicadores de encomendas e emprego. 
Em linha com essa melhora do mercado de trabalho reportada pelo índice ISM, a pesquisa ADP indicou que 
253 mil vagas foram criadas liquidamente em maio. Vale lembrar que hoje serão divulgados os dados oficiais 
de mercado de trabalho: a mediana da projeção do mercado aponta para geração líquida de 182 mil vagas em 
maio e estabilidade da taxa de desemprego em 4,4%.

Os mercados globais encerram a semana com tendência de alta, refletindo a expectativa de que os dados do 
mercado de trabalho norte-americano, que serão divulgados hoje, confirmem a expectativa de crescimento 
da economia do país no segundo trimestre. As bolsas asiáticas encerram o pregão em alta, com exceção de 
Shanghai, que caiu 0,3%. As bolsas europeias também operam no campo positivo nesta manhã, enquanto os 
índices futuros indicam que as bolsas norte-americanas devem subir ao longo do dia. No mercado de câmbio, 
o dólar ganha valor em relação às principais moedas dos países desenvolvidos, com exceção do Euro.
 
Os preços do petróleo operam em queda, refletindo a produção dos Estados Unidos, que avançou novamente 
na última semana, conforme dados divulgados ontem. Hoje conheceremos os dados sobre a perfuração de 
novos poços nos Estados Unidos. As demais commodities seguem na mesma direção, com as principais 
agrícolas sendo cotadas em baixa, com exceção do milho e da soja. Os preços dos metais industriais recuam, 
respondendo às dúvidas em relação à demanda chinesa. O níquel é cotado no nível mais baixo desde o início 
do ano refletindo também a perspectiva de aumento da oferta. 
 
No Brasil, o destaque do dia será a divulgação do resultado da Pesquisa Industrial Mensal. Esperamos uma 
alta de 1,0% da produção industrial na passagem de março para abril. Além disso, o mercado de juros também 
deve refletir o comportamento do cenário externo, com especial atenção ao impacto dos dados do mercado 
trabalho dos EUA na curva de juros norte-americana.
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Indicadores do Mercado

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

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 / 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 / Felipe Alves Fêo Emery de Carvalho / Felipe Yamamoto Ricardo da Silva / 
Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer

01/06/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 10,25 0,00 -1,00 -4,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 9,31 0,13 -0,01 -3,77

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,18 0,05 0,18 -0,60

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,39 0,14 -0,10 -3,36

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,51 0,21 0,16 -3,15

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.128,08 -11,70 -22,42 211,40

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.209,98 -32,92 -133,53 375,17

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 235,24 -2,09 17,50 -129,16

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,25 0,73 2,32 -9,75

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 62.289 -0,67 -4,76 27,09

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 25.881 -0,66 -4,29 27,72

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.430 0,76 1,75 15,75

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 262,77 0,41 1,49 13,29

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.860 1,07 2,85 17,13

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.103 -0,47 -1,65 6,49

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,21 0,01 -0,11 0,38

Euro - US$/€ (**) 1,12 -0,3 2,9 0,2

Iene - ¥/US$ (**) 111,37 0,5 -0,4 1,7

Libra - US$/£ (**) 1,29 -0,1 0,0 -10,6

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,64 0,1 -0,5 0,7

Yuan - RMB/US$ (**) 6,81 -0,1 -1,2 3,5

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 179,09 -0,7 -2,5 -7,7

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 50,63 0,6 -1,7 1,8

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.267 -0,4 0,9 4,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 912 -0,4 -4,9 -17,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 371 -0,4 0,3 -10,5

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 128 -3,5 -7,5 -18,9


