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Agenda do dia

Atividade

Internacional

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:30 EUA: Vendas no varejo (abr) 0,9% (m/m)

11:00 EUA: Indicadores de estoques (mar) 0,2% (m/m)

11:00 EUA: Índice de confiança da Universidade de Michigan 
(mai) - preliminar 90 

IBC-Br apontou retração de 0,36% em março
O IBC-Br recuou 0,36% entre fevereiro e março, descontados os efeitos sazonais, de acordo com os 
dados divulgados há pouco pelo Banco Central. O resultado ficou levemente abaixo da nossa projeção 
e da mediana das expectativas do mercado, que indicavam contração de 0,2% e 0,1%, respectivamente. 
Na comparação interanual, houve queda de 6,3%, fazendo com que o indicador acumule retração de 
5,1% nos últimos doze meses. Ainda que esperemos continuidade do fraco desempenho do IBC-Br nos 
próximos meses, esse resultado reforça nossa expectativa de retração menos intensa do PIB no primeiro 
trimestre deste ano, de 0,7%, ante recuo de 1,4% verificado no quarto trimestre.

IBGE: receita real do setor de serviços apresentou alta na margem em março
O volume total do setor de serviços cresceu 1,1% na passagem de fevereiro para março, de acordo com 
os dados dessazonalizados pelo Depec-Bradesco e divulgados ontem na Pesquisa Mensal de Serviços 
(PMS) do IBGE. O resultado interrompeu, assim, uma sequência de doze quedas consecutivas. Na 
comparação interanual, houve recuo de 5,9%. Dos três segmentos que entram no cômputo do PIB, dois 
apresentaram pior desempenho na passagem do segundo para o terceiro mês deste ano. A categoria 
de transportes, serviços auxiliares de transporte e correio caiu 7,2% em relação ao mesmo período do 
ano anterior, ante declínio de 2,1% registrado em fevereiro. No mesmo sentido, serviços de informação 
e comunicação passaram de uma queda de 5,1% para outra de 5,9%. Em contrapartida, outros serviços 
passaram de um recuo de 6,1% para uma alta interanual de 2,6%. Apesar da alta marginal, o setor 
de serviços encerrou o primeiro trimestre deste ano com retração de 1,2% em relação aos três meses 
anteriores, reforçando nossa expectativa de contração do PIB no período. 

Área do Euro: PIB do primeiro trimestre sofreu ligeira revisão baixista em sua segunda 
divulgação
O PIB da Área do Euro cresceu 0,5% entre o quarto trimestre do ano passado e os três primeiros meses 
deste ano, de acordo com a segunda leitura preliminar divulgada hoje pela Eurostat. O resultado marcou 
ligeira revisão baixista em relação à primeira prévia, que reportou alta de  0,6% na margem. Destacaram-
se os desempenhos positivos da Alemanha e Bulgária, com expansão do PIB de 0,7% no período, 
bem como o avanço de 0,8% da Espanha. Na comparação interanual, o PIB do bloco cresceu 1,5%. 
Apesar da melhora moderada da atividade da Área do Euro, a baixa inflação na região pode pressionar 
a autoridade monetária a conceder novos estímulos à frente.

China: após forte expansão no primeiro trimestre, crédito começou a desacelerar em abril
Respondendo às expectativas de que os estímulos monetários começariam a perder força neste segundo 
trimestre, as concessões totais de crédito somaram RMB 751 bilhões em abril, ficando bem aquém das 
expectativas (RMB 1,300 trilhão) e do concedido em março (RMB 2,336 trilhões). Considerando apenas 
os empréstimos concedidos pelos bancos, o montante chegou a RMB 555,6 bilhões em abril, também 
frustrando as expectativas (RMB 800 bilhões) e desacelerando em relação a março (RMB 1,370 trilhão). 
Esses resultados apontam para moderação do crescimento à frente e devem ser lidos como favoráveis à 
sustentabilidade da economia, à medida que reduzem as preocupações de aumento do endividamento 
muito acima dos patamares hoje existentes. 
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Tendências de mercado

Os mercados internacionais encerram a semana em baixa, diante da continuidade das preocupações com o 
crescimento da economia chinesa e do recuo dos preços de commodities. As bolsas asiáticas fecharam o pregão 
de hoje em queda, marcando a quarta semana consecutiva de recuo das ações na China. No mesmo sentido, 
os mercados europeus operam em baixa, revertendo os ganhos acumulados no início da semana. Os índices 
futuros norte-americanos também apresentam retração nesta manhã, à espera da divulgação dos dados de 
vendas do varejo de abril.

Entre as commodities, o preço do petróleo corrige parcialmente os ganhos semanais, acompanhado pelas 
principais agrícolas. As cotações das metálicas industriais registram elevação no mercado londrino, mas 
apresentam queda na China. O dólar mostra-se apreciado ante as demais moedas neste momento, diante da 
maior cautela no exterior. A exceção ficou com o iene, que se valoriza levemente em relação à divisa norte-
americana.  No Brasil, além do resultado do IBC-Br de março (reforçando a expectativa de que a retração da 
economia começa a perder força), o mercado estará atento às sinalizações em relação à condução da política 
econômica. Adicionalmente, o banco central não anunciou leilões de swap reverso para hoje.  

Indicadores do Mercado

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

12/05/16 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) (*) 13,16 -1,45 -0,44 -0,62

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,29 -0,95 -0,62 0,14

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/16 (%) (*) 14,14 0,00 0,00 0,33

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,57 -0,97 -0,19 0,00

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2016 2.912,37 28,83 35,11 286,29

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.955,03 513,37 223,92 301,34

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 323,34 -152,38 -50,11 91,18

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,48 -10,41 -0,13 15,35

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 53.241 30,42 2,38 -6,25

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 21.928 27,90 2,65 -6,35

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.721 7,94 0,00 -1,92

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 224,64 1,23 -0,47 -16,13

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.646 -2,34 4,50 -15,18

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.836 1,97 -6,21 -35,57

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,75 -0,09 -0,02 -0,50

Euro - US$/€ (**) 1,14 1,5 -0,1 1,5

Iene - ¥/US$ (**) 109,02 -6,6 0,4 -9,1

Libra - US$/£ (**) 1,45 -0,9 1,2 -7,8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,96 -1,7 2,8 17,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,52 -0,7 0,9 5,0

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,65 20,2 8,2 -47,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 48,08 39,5 7,6 -28,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.271 9,8 0,9 6,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.065 21,7 13,7 10,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 385 4,5 6,2 7,9

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 155 -0,2 -0,7 5,2
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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).


