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Agenda do dia

Destaques da semana

Internacional

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

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

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

Mercado voltou a projetar melhora do PIB neste ano e no próximo 
O mercado fez alguns ajustes em suas projeções, com destaque para o PIB, o IPCA e o câmbio, conforme 
apontado pelo Relatório Focus, com estimativas coletadas até o dia 03 de junho, divulgado há pouco 
pelo Banco Central. A mediana das expectativas para o IPCA subiu de 7,06% para 7,12% em 2016 e 
permaneceu em 5,50% em 2017. As estimativas para o PIB em 2016 passaram de uma queda de 3,81% 
para outra de 3,71% e, para o ano que vem, subiram de 0,55% para 0,85%. A mediana das projeções 
para a taxa Selic se manteve em 12,88% no final de 2016 e permaneceu em 11,25% no próximo ano. 
Por fim, as estimativas para a taxa de câmbio aceleraram de R$/US$ 3,65 para R$/US$ 3,68 no final 
deste ano e permaneceram em R$/US$ 3,85 no final do ano que vem.

Dados de inflação e decisão de política monetária do Banco Central serão os destaques da 
semana
Após uma semana carregada de indicadores de atividade, os dados de inflação e a decisão de política 
monetária do Banco Central, a serem anunciados na quarta-feira, serão os destaques desta semana. 
Acreditamos que os níveis de inflação ainda elevados deverão levar o BC a manter a taxa Selic em 
14,25%. Nesse sentido, projetamos alta de 0,75% para o IPCA de maio, ainda refletindo as pressões 
advindas dos reajustes de cigarros e medicamentos. Adicionalmente, amanhã conheceremos o resultado 
do IGP-DI, também referente ao último mês, cuja elevação esperada de 0,87% deve ser impulsionada, 
majoritariamente, pela maior variação dos preços agropecuários e industriais no atacado. A agenda 
doméstica também contempla a divulgação de importantes indicadores coincidentes de maio, como os 
de venda e produção de veículos da Anfavea ainda hoje, o fluxo pedagiado de veículos da ABCR na 
sexta-feira, e a produção de papelão ondulado da ABPO sem data definida.

No exterior, os destaques da agenda internacional serão as divulgações dos resultados finais dos PIBs 
da Área do Euro e do Japão, amanhã. Além disso, teremos diversas reuniões de política monetária ao 
longo da semana, em países como Peru, Austrália e Índia. 

EUA: resultado da criação de postos de trabalho surpreendeu negativamente em maio
A economia norte-americana registrou criação líquida de 38 mil postos de trabalho em maio, conforme 
divulgado na última sexta-feira pelo Departamento do Trabalho dos EUA. O resultado foi bastante inferior 
à mediana das expectativas, que projetava saldo positivo de 160 mil vagas. Entretanto, apenas parte do 
movimento pode ser explicada pelo corte de 35 mil postos temporários. Setorialmente, os serviços de 
informação apresentaram desempenho mais negativo, ao demitirem 34 mil trabalhadores. No mesmo 
sentido, mineração manteve o ritmo fraco dos últimos meses, registrando saldo negativo de 11 mil vagas, 
enquanto a construção civil apresentou destruição líquida de 15 mil postos. Em contrapartida, educação 
e saúde exibiram elevação de 57 mil vagas. Apesar do resultado menos intenso das gerações de postos 
de trabalho em maio, a taxa de desemprego caiu de 4,9% para 4,7%, atingindo o menor patamar desde 
2007, em função da redução da População Economicamente Ativa (PEA). Já os ganhos salariais 
apresentaram ligeira aceleração, ao crescer 0,2% na margem (ante alta de 0,3% no mês anterior). O 
resultado, portanto, reduz a probabilidade de elevação da taxa de juros norte-americana em junho. 
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Tendências de mercado

Área do Euro: índice PMI do varejo sugere expansão das vendas em maio pela primeira vez em três 
meses
O índice PMI do varejo na Área do Euro subiu de 47,9 para 50,6 pontos entre abril e maio, atingindo o maior 
patamar em sete meses. Essa também foi a primeira vez que o indicador ficou acima do nível neutro de 50 
pontos, sugerindo expansão das vendas do setor no mês passado. O resultado refletiu a melhora em todos os 
três países pesquisados (Alemanha, França e Itália), ainda que a atividade varejista italiana se mantenha em 
retração. Por fim, e apesar da melhora do indicador em maio, as margens do setor se mantêm comprimidas, 
indicando ainda alguma dificuldade para os negócios.

Os mercados internacionais operam com maior cautela, diante dos dados mais fracos do mercado de trabalho 
nos EUA e à espera do discurso da presidente do Fed (Banco Central norte-americano), Janet Yellen. Na Ásia, 
com exceção das ações em Hong Kong, as principais bolsas encerraram o pregão de hoje em baixa, com o 
mercado de Shanghai interrompendo sequência de três altas consecutivas. Na mesma direção, maioria das 
bolsas europeias opera no campo negativo, revertendo o avanço observado no início do dia. Em contrapartida, 
os índices futuros norte-americanos registram ganhos no momento. 

Quanto às commodities, seus preços apresentam elevação, com destaque para o petróleo, cuja alta é 
impulsionada pela declaração de representantes da capital dos Emirados Árabes, que preveem expansão do 
preço do barril para US$ 60, devido à redução recente da oferta. O movimento é acompanhado pelas principais 
commodities agrícolas e as metálicas industriais. Por fim, a maioria das moedas mostra-se depreciada ante o 
dólar nesta manhã, com especial destaque para a libra, que reflete o aumento da probabilidade do Reino Unido 
sair da União Europeia, de acordo com as últimas pesquisas de opinião. No Brasil, o mercado deverá seguir o 
desempenho do exterior, com alguma desvalorização da taxa de câmbio, enquanto aguarda a divulgação dos 
dados de produção e vendas de veículos da Anfavea, referentes a maio.



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
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).

03/06/16 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 14,25 0,00 0,00 0,50

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 12,81 -1,30 -0,39 -1,45

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,12 -0,09 0,27 8,96

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,05 0,49 0,66 1,27

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,84 0,26 0,73 0,85

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 5,66 0,17 0,42 0,07

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 6,33 0,20 0,39 0,21

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 243,29 64,61 36,69 89,62

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 2,83 10,16 10,34 26,98

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 50.636 -5,18 2,41 -3,81

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 20.909 -5,10 2,32 -3,62

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 18.019 1,70 1,15 8,33

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 256,18 11,10 3,32 9,17

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 17.913 3,54 3,37 22,10

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.204 30,63 -4,17 56,27

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,05 -0,29 0,19 -0,39

Euro - US$/€ (**) 1,14 -9,1 0,2 -16,2

Iene - ¥/US$ (**) 118,71 0,4 0,2 16,6

Libra - US$/£ (**) 1,54 -2,0 2,5 -8,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 14,89 9,0 1,7 15,6

Yuan - RMB/US$ (**) 6,24 2,0 0,6 -0,2

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 229,19 -39,0 10,9 -76,8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 61,52 -22,5 26,8 -44,0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.227 3,0 -5,7 -2,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 991 -2,9 1,4 -33,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 387 3,8 0,9 -18,0

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 143 0,0 0,2 19,3


