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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

12:30 Bacen: Fluxo Cambial (semanal)

- Bacen: Índice Commodities Brasil (IC-Br) (mai)

- Serasa Experian: Indicador de atividade do comércio

16:00 EUA: Crédito ao consumidor (abr) US$ 15,0 
bilhões

Deflação do IGP-DI em maio sugere que a inflação ao consumidor seguirá em nível baixo nos 
próximos meses
Os dados mais recentes de inflação seguiram surpreendendo para baixo, reforçando nossa expectativa 
de que o IPCA encerrará o ano com variação abaixo da meta. O IGP-DI recuou 0,51% em maio, de 
acordo com os dados divulgados há pouco pela FGV, lembrando que nossa projeção apontava para 
queda de 0,48% e a mediana das expectativas dos analistas do mercado indicava deflação de 0,58%. 
Para tanto, os preços dos produtos agropecuários passaram de uma queda de 4,10% em abril para 
outra de 0,72% em maio. O IPA industrial recuou 1,24% neste mês (ante variação negativa de 1,19% na 
leitura anterior), refletindo principalmente a queda de 9,5% do preço do minério de ferro. O IPC acelerou, 
passando de uma alta de 0,12% para outra de 0,52%. Por fim, o INCC reverteu a queda de 0,02% em 
abril, ao subir 0,63% em maio. Com esse resultado, a variação acumulada em doze meses do IGP-DI 
passou de 2,74% para 1,07%. Esperamos que o IGP-M de junho apresente ligeira alta, porém em nível 
baixo comparado ao padrão sazonal. Esse comportamento favorável dos preços no atacado sustenta 
a tendência desinflacionária ao consumidor esperada para os próximos meses.

Anfavea: produção e venda de veículos registraram crescimento em maio
A produção total de veículos exceto máquinas agrícolas somou 237.060 unidades em maio, segundo os 
dados divulgados ontem pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), 
o equivalente a uma alta de 13,5% na passagem de abril para maio, descontando os efeitos sazonais. 
Esse crescimento da produção se deu de forma generalizada dentre as categorias, com destaque para 
as expansões de 14,3% de automóveis, de 22,0% de ônibus e de 12,9% de caminhões. Já as vendas ao 
mercado interno cresceram 2,2% na mesma comparação, puxadas pelos segmentos de comerciais leves 
e ônibus, com elevações de 9,2% e 4,6%, respectivamente. As vendas de automóveis e caminhões, por 
outro lado, registraram quedas de 0,1% e 0,9%, nessa ordem. Somado a isso, as exportações agregadas, 
excluindo máquinas agrícolas, recuaram 0,6% em maio na comparação com abril, considerando a série 
com ajustes sazonais. Por fim, os estoques recuaram 0,6% na passagem de abril para maio. Para os 
próximos meses, esperamos certa estabilidade da produção, quando considerada a demanda atual. 

Indicadores sugerem que ajustes do mercado de trabalho seguem em curso
Os indicadores do mercado de trabalho, divulgados ontem, sugerem que o mercado de trabalho seguiu 
enfraquecido em abril e maio. Os dados da SEADE mostraram que a taxa de desemprego avançou 
de 18,5% para 18,6% na região metropolitana de São Paulo, na passagem de março para abril e os 
rendimentos reais subiram 2,2% na comparação interanual, após terem registrado alta de 0,2% no mês 
anterior. Já o indicador antecedente de Emprego (IAEmp), também divulgado ontem pela FGV, recuou 
1,2 ponto entre abril para maio, enquanto o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) permaneceu 
praticamente estável em maio, ao passar de 97,4 para 97,3 pontos. Dessa forma, a taxa de desemprego 
deverá continuar em alta nos próximos meses, ainda que em ritmo mais moderado, uma vez que a 
recuperação do emprego responderá de forma defasada à melhora da atividade econômica.
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Tendências de mercado

Após acordo da OPEP, expectativa para os estoques mundiais de petróleo foi revisada para baixo
A expectativa para os estoques mundiais de petróleo foi revisada para baixo, segundo reportado pelo relatório 
mensal da Agência de Informação Energética (EIA, na sigla em inglês). Essa revisão foi motivada pela decisão 
da OPEP de postergar o acordo de redução de oferta mundial até março de 2018. De fato, essa decisão deve 
levar a uma contenção do excesso de oferta mundial, principalmente porque as revisões altistas em relação à 
oferta dos EUA ainda não terminaram. Assim, o comportamento dos preços tem refletido esse tênue equilíbrio 
entre o controle da oferta da OPEP e o crescimento da produção norte-americana. Em nosso entendimento, 
esse equilíbrio se dará com os preços permanecendo no intervalo de US$ 50 a US$ 55/barril. 

Área do Euro: resultado do índice PMI do varejo em maio sugere alguma moderação para o comércio 
varejista no período
Após as vendas do varejo da Área do Euro terem avançado 0,1% entre março e abril, o resultado do índice PMI 
do setor sugere alguma moderação em maio. Ainda que o índice PMI tenha recuado de 52,7 para 52,0 entre 
abril e maio, ele permaneceu acima dos 50 pontos, indicando uma expansão da atividade no setor. A queda do 
indicador foi espalhada, com declínio em duas das três economias pesquisadas. A exceção foi a França cujo 
índice subiu de 51,8 para 53,3 pontos. Na Alemanha, apesar da queda de 1,2 ponto, o índice permanece em 
nível elevado, de 55,0 pontos. Na Itália, o indicador caiu 2,8 pontos chegando a 45,5 pontos, sugerindo contração 
do varejo. De maneira geral, esse resultado indica que o consumo europeu seguiu firme, em linha com a nossa 
expectativa de um crescimento consistente da economia da região neste segundo trimestre.

China: reservas estrangeiras subiram em maio refletindo, em grande medida, a desvalorização do 
dólar
As reservas estrangeiras da China chegaram a US$ 3,054 trilhões em maio, avançando US$ 24 bilhões em 
relação ao montante registrado em abril e surpreendendo as expectativas do mercado, que esperava uma 
elevação de US$ 10 bilhões. Para tanto, devemos considerar o efeito das moedas, uma vez que o dólar perdeu 
valor ao longo do mês passado em relação à grande maioria das moedas. De todo modo, essa estabilização do 
nível de reservas observada nos últimos meses reflete os fortes controles que o governo chinês tem adotado 
desde o ano passado – que devem continuar presentes nos meses à frente.

Os mercados globais operam com tendência de alta nesta quarta-feira. As bolsas asiáticas encerram o pregão 
em elevação, com exceção de Hong Kong, com discreta queda de 0,1%. As bolsas europeias também operam no 
campo positivo nesta manhã. Os índices futuros norte-americanos, por sua vez, estão próximos à estabilidade. O 
dólar ganha valor em relação à maioria das moedas, com exceção do iene que é negociado próximo à estabilidade. 

Os preços do petróleo estão recuando, revertendo parcialmente a alta registrada ontem. Hoje, serão divulgados 
os dados oficiais dos estoques de petróleo nos Estados Unidos, que devem ter se reduzido na última semana, 
conforme indicaram os dados do American Petroleum Institute (API). As cotações das principais commodities 
agrícolas estão em alta. Os metais industriais, por sua vez, operam sem tendência única com queda dos preços 
do cobre e do zinco enquanto o níquel é cotado em alta. 

No Brasil, o mercado deve permanecer atento ao cenário político e reagir ao resultado do IGP-DI em maio, 
divulgado há pouco. Na agenda doméstica de indicadores, ainda está prevista a divulgação pelo Banco Central 
do fluxo cambial na última semana.



3DEPEC

B
ol

et
im

 D
iá

rio
 M

at
in

al

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

Indicadores do Mercado

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

06/06/17 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) (*) 9,20 -0,16 -0,02 -3,77

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,27 0,00 0,37 -0,55

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,32 -0,11 -0,08 -3,20

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,39 -0,17 0,10 -2,90

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.122,43 10,37 -33,90 170,02

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.175,65 25,84 -181,63 279,98

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 238,52 1,28 22,25 -100,74

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,28 -0,56 3,19 -6,07

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 62.955 0,81 -4,19 24,83

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.149 0,81 -4,00 25,59

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.429 -0,28 1,25 15,17

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 261,19 -0,63 -1,31 13,13

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.980 -0,95 2,75 20,51

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.102 0,34 -0,03 5,73

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,15 -0,04 -0,20 0,41

Euro - US$/€ (**) 1,13 0,2 2,5 -0,7

Iene - ¥/US$ (**) 109,42 -0,9 -2,9 1,7

Libra - US$/£ (**) 1,29 0,1 -0,5 -10,6

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,24 -0,6 -4,0 -2,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,78 -0,2 -1,6 3,4

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 178,08 0,8 0,2 -13,2

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 50,12 1,3 2,1 -0,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.294 1,2 5,5 4,0

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 924 0,2 -4,1 -18,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 377 1,1 4,3 -11,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 127 -1,1 -6,2 -20,1


