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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

10:00 Markit: Índice PMI composto (mai)

09:30 EUA: Balança comercial (abr) -US$ 44,0 
bilhões

09:30 EUA: Variação na folha de pagamentos (mai) 168 mil

09:30 EUA: Taxa de desemprego (mai) 4,9%

11:00 EUA: Índice ISM do setor de serviços (mai) 55,5 

11:00 EUA: Encomendas à indústria (abr) 0,6% (m/m)

11:00 EUA: Encomendas de bens duráveis (abr) - final

Resultado da produção industrial surpreendeu positivamente em abril 
A produção industrial brasileira apresentou ligeira alta de 0,1% na passagem de março para abril, 
descontados os efeitos sazonais, de acordo com a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) divulgada ontem 
pelo IBGE. O resultado foi bastante superior à nossa projeção e à mediana das expectativas do 
mercado, que apontavam contrações de 1,1% e 0,9%, respectivamente. Em relação ao nosso número, 
a surpresa positiva adveio, principalmente, do desempenho melhor que o esperado da produção de 
bens intermediários. Vale destacar que, pela primeira vez desde agosto de 2014, observamos duas 
expansões consecutivas da produção total na margem, visto que esta apresentou variação positiva de 
1,4% em março. Na comparação interanual, entretanto, houve recuo de 7,2%, acumulando queda de 
9,6% nos últimos doze meses. Setorialmente, o avanço da produção refletiu o desempenho positivo em 
onze dos 24 segmentos pesquisados, com destaque novamente para a produção de alimentos, cuja alta 
de 4,6% na margem sucedeu expansão de 6,0% no mês anterior, de acordo com os dados revisados. 
Também chama atenção o segmento de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que 
reverteu parte da retração de 6,7% exibida em março, ao crescer 4,0% em abril.  Em contrapartida, 
a fabricação de fumo recuou 11,9% em relação ao mês anterior (é importante frisar que essa série é 
bastante volátil). Dentre as categorias de uso, a nova alta da produção total foi impulsionada pelos 
bens intermediários, que subiram 0,5% ante o mês anterior, e, principalmente, pelos bens de capital, 
com avanço de 1,2%, marcando a quarta elevação consecutiva na margem. No sentido contrário, os 
bens de consumo duráveis e não duráveis mostraram declínio de 4,4% e 0,6%, nessa ordem. Após a 
surpresa positiva com o resultado do PIB do primeiro trimestre, os dados da PIM de abril reforçam nossa 
expectativa de estabilização da economia no segundo trimestre. Os sinais começaram a aparecer de 
forma mais consistente desde fevereiro e março deste ano. Inicialmente, os indicadores que apontavam 
para estabilização refletiam em grande parte a melhora dos preços de ativos (fechamento da curva de 
juros, queda do risco país, apreciação cambial, etc). De lá para cá, houve uma ampliação do conjunto 
desses indicadores, agora menos correlacionados com os preços de ativos e mais com a economia 
real, como consumo de energia, fluxo pedagiado de veículos e produção de cimento. Ainda  assim, 
acreditamos em nova queda da produção industrial em 2016. Vale ainda lembrar que as sondagens da 
CNI e da FGV têm mostrado forte melhora da confiança nos últimos meses, bem como redução dos 
níveis de estoques, contribuindo para a retração menos intensa da atividade industrial neste ano.

CNI: indicadores industriais apresentaram desempenho misto em abril
Apesar da leve alta da produção industrial em abril, os indicadores industriais apresentaram desempenho 
misto no período, conforme divulgado ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).  O número 
de horas trabalhadas cresceu 0,3% na margem, de acordo com os dados dessazonalizados pelo 
Depec-Bradesco. Em contrapartida, o nível de emprego manteve o mesmo ritmo de queda dos meses 
anteriores, ao recuar 0,5% entre março e abril. Apesar do declínio no emprego, a massa salarial subiu 
0,4%, impulsionada pela elevação de 1,1% do rendimento médio real. No sentido oposto, o faturamento 
real caiu 0,6%. Por fim, a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) oscilou de 77,2% para 76,9% no 
período, também descontada a sazonalidade.
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Internacional

Tendências de mercado

Fiesp/Ciesp: atividade industrial paulista registrou estabilidade em abril
O Indicador de Nível de Atividade apurado pela Fiesp/Ciesp, que mensura o desempenho do setor industrial 
paulista, ficou estável na margem em abril, descontados os efeitos sazonais, segundo os dados divulgados 
ontem. O resultado sucedeu dois recuos de 1,1%, de acordo com a série revisada. Oito dos dezoito segmentos 
pesquisados apresentaram crescimento no período, com destaque para outros equipamentos de transporte, que 
exibiram elevação de 3,8% na margem, amenizando a forte contração de 13,0% observada no mês anterior. Já 
o ramo de impressão e reprodução caiu 1,7% em relação a maio. Assim como apresentado pelos indicadores 
industriais da CNI, o Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) da indústria do Estado de São Paulo 
passou de 75,2% para 74,6% no período, na série livre de influências sazonais.

Abiquim: atividade do setor químico apresentou desempenho positivo no ano até abril, favorecida 
pelas exportações
A produção da indústria química subiu 2,0% no acumulado do primeiro quadrimestre do ano, ante o mesmo período 
do ano passado, segundo os dados divulgados ontem pela Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim). 
O desempenho positivo do período foi influenciado pela expansão de 44,8% das exportações, favorecidas pelo 
câmbio em nível mais depreciado. Em sentido contrário, as vendas ao mercado doméstico caíram 5,7%, como 
reflexo da baixa demanda nos principais segmentos demandantes de químicos, como o setor de construção 
civil, a cadeia de óleo e gás e as indústrias automotiva e de eletrodomésticos. As importações subiram 6,5% 
nos quatro primeiros meses do ano, fortemente puxadas por produtos para fabricação de fertilizantes, visto 
que as importações sem fertilizantes caíram 16,8% no período. Nos meses à frente, estimamos ainda modesto 
desempenho do setor. Entretanto, a ampliação dos embarques deverá continuar favorecendo a melhora da 
produção.

Área do Euro: BCE optou por política monetária acomodatícia no curto prazo 
Na reunião de política monetária realizada ontem, O Banco Central Europeu (BCE), optou pela manutenção das 
taxas de juros nos níveis atuais e dos programas de compra de ativos. Vale lembrar que parte dos estímulos 
divulgados em março só entrarão em vigor a partir de junho, como a compra de bônus corporativos, fato que 
corrobora a decisão acomodatícia de curto prazo. Vale destacar também o reconhecimento de dados mais 
favoráveis mais recentes da Área do Euro, repercutindo em revisão da projeção do BCE para o PIB e inflação ao 
consumidor deste ano. Com relação a projeção do PIB, a expectativa passou de 1,4% para 1,6% de crescimento 
em 2016. No mesmo sentido, o índice de inflação ao consumidor (CPI) teve sua projeção alterada de 0,1% para 
0,2%. Nesse contexto, ainda que as revisões tenham sido favoráveis, o ritmo de recuperação do bloco segue 
bastante moderado e gradual, fato que ainda deixa a porta aberta para novos estímulos futuros de política 
monetária caso seja necessário.

Os mercados internacionais operam no campo positivo à espera dos dados de emprego dos EUA de maio, 
que deverão definir o próximo passo da autoridade monetária do país. As ações na Ásia encerraram o último 
pregão da semana em alta, mesma direção exibida pelas bolsas europeias nesta manhã. Os índices futuros 
norte-americanos são cotados próximos à estabilidade.

O dólar não exibe direção definida em relação às principais moedas, diante da expectativa com os dados do 
mercado de trabalho norte-americano, que serão divulgados nesta manhã.  A maioria das commodities é cotada 
em alta, com destaque para o petróleo, que é negociado acima de US$ 50 o barril. Na mesma direção, o clima 
mais seco nos EUA impulsiona as cotações da soja. No Brasil, o mercado também deverá ficar atento aos 
dados norte-americanos.
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Indicadores do Mercado

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

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).

02/06/16 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) (*) 13,05 -1,56 -0,23 -0,84

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,80 -0,44 0,38 0,92

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,62 -0,91 -0,04 0,10

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,66 -2,55 -0,09 -0,33

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 6,47 -0,31 0,10 -0,03

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 6,18 -1,15 0,08 0,21

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 359,69 -116,03 19,78 121,71

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,59 -7,55 2,64 14,76

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 49.887 22,21 -6,86 -8,02

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 20.607 20,20 -6,36 -8,24

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.839 8,66 -0,29 -0,96

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 232,14 4,61 0,79 -13,29

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.563 -2,83 2,57 -19,38

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.925 5,19 -0,45 -40,43

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,80 -0,04 -0,07 -0,46

Euro - US$/€ (**) 1,12 -0,5 -3,3 0,0

Iene - ¥/US$ (**) 108,87 -6,8 2,3 -12,3

Libra - US$/£ (**) 1,44 -1,1 -1,7 -6,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,67 2,2 8,5 21,0

Yuan - RMB/US$ (**) 6,58 0,3 1,7 6,3

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 188,03 24,6 5,5 -37,8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 50,04 45,2 9,2 -23,6

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.210 4,5 -6,6 1,3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.144 30,8 10,5 21,6

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 415 12,7 6,4 15,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 158 2,1 3,3 7,8


