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Agenda do dia

Atividade

Setor Externo

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

11:20 Anfavea: Produção e venda de veículos (abr)

- Serasa Experian: Indicador de atividade do comércio (abr)

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

Indicadores sugerem acomodação no ritmo de piora do mercado de trabalho em abril
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) calculado pela FGV atingiu 76,5 pontos em abril, conforme 
divulgado há pouco. O avanço de 3,7% na margem levou o índice ao maior patamar desde maio de 2014. 
Já o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) alcançou 95,6 pontos, o equivalente a uma queda de 
1,9% ante março, também excetuados os efeitos sazonais. Dessa forma, o ICD marcou a sua quarta 
retração consecutiva. O resultado sugere, assim, alguma estabilidade no atual ritmo de piora do mercado 
de trabalho em abril, visto que os indicadores continuam em níveis bastante baixos.

FipeZap: preços de imóveis residenciais registraram estabilidade pelo segundo mês 
consecutivo em abril
Os preços de imóveis residenciais no País apresentaram variação nominal positiva de 0,07% entre março 
e abril, conforme divulgado ontem pela Fipe, em parceria com a empresa de busca eletrônica Zap, em 
pesquisa realizada em 20 municípios brasileiros. O resultado marcou o segundo mês consecutivo de 
estabilidade. Com isso, o preço médio do metro quadrado atingiu o valor de R$ 7.619,00 no último mês. 
Destaque para os crescimentos na margem em Curitiba e Vitória, de 0,84% e 0,80%, respectivamente. 
Em São Paulo e no Rio de Janeiro, os preços apresentaram crescimento nominal de 0,77% e retração 
de 2,87% na comparação anual, nessa ordem. Nos últimos doze meses, a variação dos preços em 
nível nacional foi de 0,21%. Esse comportamento reflete certa estabilização do mercado imobiliário em 
grande parte das cidades pesquisadas. Para o restante do ano, acreditamos que os preços de imóveis 
residenciais manterão tendência de queda em termos reais, como reflexo dos ajustes dos estoques.

BC: preços das commodities em reais caíram novamente em abril
O IC-Br, que mensura o preço das commodities em reais, registrou deflação de 3,1% em abril, de acordo 
com os dados divulgados ontem pelo Banco Central. A terceira queda consecutiva foi decorrente dos 
recuos de 3,9% e 2,1% dos produtos agropecuários e metálicos, respectivamente. Em contrapartida, os 
preços de energia subiram 1,4% no período, refletindo, em grande medida, a maior cotação do petróleo 
no mercado internacional. Esperamos continuidade do declínio dos preços das commodities em moeda 
local, diante da apreciação cambial recente. 

BC: fluxo cambial em abril foi positivo em US$ 6,515 bilhões
O movimento de câmbio registrou entradas líquidas de US$ 6,515 bilhões em abril, de acordo com os 
dados divulgados ontem pelo Banco Central. O resultado refletiu os saldos positivos tanto da conta 
comercial como financeira. A primeira apresentou superávit de US$ 6,017 bilhões no período. Para 
tanto, foram contratados US$ 15,658 bilhões para exportação e US$ 9,641 bilhões para importação. Já 
a conta financeira alcançou a cifra positiva de US$ 497,8 milhões – resultado de compras de US$ 39,685 
bilhões e vendas de US$ 39,187 bilhões. Ainda assim, o fluxo cambial acumulado no ano permanece 
deficitário em US$ 3,847 bilhões.
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Tendências de mercado

EUA: indicadores apontam para a melhora da atividade do setor de serviços norte-americano em abril
Os indicadores divulgados ontem sugerem elevação da atividade do setor de serviços norte-americano no 
início do segundo trimestre deste ano. O índice PMI cresceu de 52,8 para 51,3 pontos entre março e abril, 
conforme reportado pela Markit. A segunda alta consecutiva do indicador foi impulsionada pela melhora dos 
componentes de atividade e de novos pedidos. Com isso, o índice PMI composto avançou de 51,3 para 52,4 
pontos no mesmo período. Na mesma direção, o indicador ISM registrou expansão de 1,2 ponto na passagem 
do primeiro para o segundo trimestre, ao atingir 55,7 pontos. A melhora foi generalizada, com destaque para o 
aumento de novos pedidos e do nível de emprego. Dessa forma, os dados apontam para alguma aceleração 
do PIB dos EUA neste trimestre. Ainda assim, acreditamos que seja necessário um desempenho mais forte da 
economia norte-americana, bem como maior aceleração dos rendimentos dos trabalhadores, para que haja 
aumento da taxa básica de juros do país na próxima reunião de política monetária. 

A maior cautela permanece nos mercados internacionais hoje, diante da queda do índice PMI do setor de serviços 
chinês em abril e das incertezas acerca da permanência do Reino Unido na União Europeia. As bolsas asiáticas, 
com exceção das ações em Shanghai, encerraram novamente o pregão de hoje em queda. Na Europa, a maioria 
dos mercados acionários também registra perdas nesta manhã, revertendo a ligeira alta observada mais cedo. 
Os índices futuros norte-americanos, em contrapartida, são cotados no campo positivo no momento, em dia de 
discurso de vários membros do Fed (banco central dos EUA).

A menor produção de petróleo nos Estados Unidos e um incêndio em região produtora do Canadá impulsionam 
os preços neste momento. No mesmo sentido, as principais agrícolas são cotadas no campo positivo, enquanto 
as metálicas industriais, com destaque para o cobre, apresentam nova queda. O movimento de alta do petróleo 
fortalece o rublo e a lira turca ante o dólar. As demais moedas, entretanto, se desvalorizam em relação à divisa 
norte-americana. No Brasil, as atenções estarão voltadas à divulgação da Ata do Copom e dos dados de produção 
e vendas de automóveis da Anfavea em abril, em mais um dia sem leilão de swap reverso. 
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(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

04/05/16 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) (*) 13,26 -1,34 -0,45 -0,43

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,47 -0,77 -0,59 51,46

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/16 (%) (*) 14,14 0,00 0,00 0,46

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,67 -0,87 -0,14 0,11

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2016 2.877,94 -5,60 6,40 263,16

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.859,18 417,51 199,78 236,50

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 346,72 -129,00 -17,30 106,14

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,55 -8,75 -2,06 14,98

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 52.553 28,74 7,73 -8,37

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 21.628 26,15 7,32 -8,25

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.651 7,52 -0,48 -2,32

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 223,99 0,94 -0,67 -16,88

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.147 -5,27 0,15 -17,33

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.991 7,56 -0,61 -33,24

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,78 -0,06 0,01 -0,37

Euro - US$/€ (**) 1,15 2,5 0,8 3,1

Iene - ¥/US$ (**) 107,01 -8,4 -3,9 -10,9

Libra - US$/£ (**) 1,45 -0,6 1,6 -4,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,80 -2,6 1,8 15,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,50 -1,1 0,2 4,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 179,87 16,4 14,1 -48,0

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 44,62 29,5 18,4 -32,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.274 10,1 4,6 7,4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.025 17,2 12,2 4,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 373 1,3 5,3 4,0

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 153 -1,1 -3,3 4,2

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).


