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Agenda do dia

Atividade

Internacional

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

12:30 Bacen: Fluxo cambial (semanal)

- CNI: Sondagem Industrial (abr)

15:00 EUA: Divulgação da ata do FOMC

Indicador antecedente da FGV sugere redução do ritmo de queda da atividade econômica 
neste trimestre
O Indicador Antecedente Composto da Economia (IACE) atingiu 92,0 pontos em abril, conforme divulgado 
ontem pela FGV. O resultado é equivalente a uma alta de 1,2% na margem, marcando o terceiro avanço 
consecutivo do índice. Seis de seus oito componentes contribuíram positivamente para a nova elevação. 
No mesmo sentido, o Indicador Coincidente Composto da Economia (ICCE) subiu 0,1% no mês passado, 
ao alcançar 98,0 pontos, após duas retrações de 0,6% e 0,1% em fevereiro e março, respectivamente. 
Os dados apontam, assim, para uma redução do ritmo de queda da atividade econômica no início do 
segundo trimestre. 

Fiesp/Ciesp: emprego industrial paulista manteve trajetória baixista em abril 
A indústria paulista apresentou contração de quatro mil vagas de trabalho em abril, segundo os dados 
divulgados ontem pelo sistema Fiesp/Ciesp. O montante corresponde a uma queda de 1,2% no nível de 
emprego na passagem de março para o mês passado, alcançando o menor patamar da série histórica. 
Na comparação interanual, o emprego industrial caiu 10,1%, refletindo o desempenho negativo de todos 
os setores pesquisados. Destacaram-se os segmentos de metalurgia e fabricação de equipamentos de 
informática, produtos eletrônicos e ópticos, que recuaram 22,9% e 21,6%, respectivamente, em relação 
ao mesmo período do ano passado. Esperamos continuidade do desempenho negativo do mercado 
de trabalho ao longo deste ano. Entretanto, acreditamos que as demissões devam se tornar menos 
intensas, assim como os aumentos da taxa de desemprego.

Inda: vendas dos distribuidores de aço plano caíram em abril
As vendas dos distribuidores de aço somaram 246,2 mil toneladas em abril, o equivalente a uma queda 
de 2,3% na margem, segundo os dados divulgados ontem pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de 
Aço (INDA) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Já as compras totalizaram 242,3 mil toneladas, 
marcando um recuo de 1,2%, na mesma base de comparação. Com isso, os estoques atingiram 902,9 mil 
toneladas no período. O montante representa 3,7 meses do nível de vendas atual, acima dos 3,1 meses 
observados em março. Na comparação com mesmo período do ano anterior, o movimento de queda foi 
generalizado, com as importações, compras, e vendas caindo 68,6%, 11,1% e 8,4%, respectivamente. 
Acreditamos que devido ao fraco desempenho de segmentos como o complexo automotivo e a construção 
civil, grandes compradores do setor, as vendas devam continuar em baixo patamar ao longo do ano.

EUA: dados de abril sugerem alguma aceleração da economia norte-americana no segundo 
trimestre
Os dados de inflação ao consumidor e de produção industrial, ambos divulgados ontem, referentes a 
abril, sugerem alguma aceleração da economia norte-americana neste trimestre. O índice de preços ao 
consumidor subiu 0,4% em abril, ligeiramente acima dos 0,3% esperados pelo mercado. Nos últimos 
doze meses, acumulou elevação de 1,1%. A aceleração em relação ao mês passado, quando o indicador 
cresceu 0,1%, foi generalizada. Destacaram-se os preços de alimentação, que saíram de uma deflação 
de 0,2% para um avanço de 0,2% no período e os de energia, que oscilaram de uma alta de 0,9% para 
outra de 3,9%. Já a produção industrial registrou variação positiva de 0,7% na passagem de março para 
abril, descontada a sazonalidade, sucedendo quedas de 0,2% e 0,9%. Dentre as categorias de uso, a 
maior elevação foi observada em bens de consumo, que cresceram 1,2%. Na comparação interanual, 
entretanto, a atividade industrial caiu 1,1%. Por fim, o nível de utilização da capacidade instalada subiu 
de 74,9% para 75,4%. 
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Tendências de mercado

Área do Euro: preços dos serviços puxaram inflação para baixo em abril
O índice de preços ao consumidor na Área do Euro registrou deflação anual de 0,2% em abril. Esse é o segundo 
resultado negativo neste ano. Os preços de energia continuaram em forte deflação, com queda interanual de 
8,7%. No entanto, foram os serviços os maiores responsáveis pelo desempenho negativo do índice cheio, 
que passaram de uma alta de 1,4% para outra de 0,9% entre março e abril. Na mesma direção, o núcleo de 
inflação, que exclui do cálculo energia, alimentos, bebidas alcoólicas e cigarros, recuou de um avanço de 1,0% 
em março, para 0,7% no mês passado. 

Os mercados internacionais apresentam maior cautela, após dois membros do Fed declararem ontem que 
esperam duas altas na taxa de juros norte-americana ainda neste ano. Assim, as bolsas asiáticas encerraram 
o pregão em queda, a despeito da surpresa positiva com o PIB japonês do primeiro trimestre. Já os mercados 
europeus operam em direções divergentes nesta manhã, enquanto os índices futuros norte-americanos são 
cotados em baixa, à espera da divulgação da Ata do FOMC.

Entre as commodities, o petróleo é cotado próximo à estabilidade, com a redução de 1,2 milhão de barris nos 
estoques norte-americanos na última semana, conforme reportado ontem pelo American Institute of Petroleum. 
As principais agrícolas e as metálicas industriais acompanham o movimento dos demais ativos, registrando 
perdas nesta manhã. O dólar se fortalece ante as demais moedas nesta manhã. No Brasil, o mercado aguarda 
os próximos passos da política econômica, enquanto o Banco Central realizará leilão de 20 mil contratos de 
swap reverso. 

Indicadores do Mercado

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

17/05/16 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) (*) 13,24 -1,37 -0,15 -0,49

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,41 -0,83 -0,23 0,54

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/16 (%) (*) 14,14 0,00 0,00 0,38

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,65 -0,88 0,05 0,26

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2016 2.917,37 33,83 36,38 260,62

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.930,93 489,26 149,65 188,60

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 328,57 -147,15 -8,04 99,09

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,49 -10,27 -1,28 16,37

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 50.839 24,54 -4,49 -11,20

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 20.962 22,27 -4,19 -11,31

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.530 6,78 -2,05 -4,06

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 225,47 1,60 -2,49 -15,81

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.653 -2,30 -1,16 -15,61

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.844 2,25 -7,62 -34,00

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,77 -0,07 0,02 -0,37

Euro - US$/€ (**) 1,13 0,9 0,3 -1,2

Iene - ¥/US$ (**) 109,15 -6,5 0,3 -8,5

Libra - US$/£ (**) 1,45 -0,9 1,8 -8,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,27 0,0 4,1 21,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,52 -0,7 0,7 5,1

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 185,86 22,4 12,2 -45,6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 49,28 43,0 14,3 -26,2

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.277 10,3 3,6 4,2

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.080 23,5 13,0 13,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 397 7,7 4,9 8,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 156 0,5 -0,3 5,6
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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).


