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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pnad Contínua trimestral (1° tri)

09:30 EUA: Índice de atividade do Fed Filadélfia (mai) 18,8

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

11:00 EUA: Indicadores antecedentes (abr) 0,3% (m/m)

Deflação apontada pela 2ª prévia do IGP-M foi explicada principalmente pela queda dos preços 
de minério de ferro e de produtos agrícolas
A 2ª prévia do IGP-M de maio registrou variação de negativa de 0,89%, conforme divulgado há pouco 
pela FGV. Esse resultado ficou abaixo da mediana do mercado, que estimava queda de 0,82%. Para 
tanto, o IPA agrícola mostrou queda de 1,87%, com destaque para a retração mais intensa dos preços de 
alguns produtos in natura, tendência essa que deve ser mantida nas próximas semanas. O IPA industrial 
recuou 1,31%, ainda refletindo a queda dos preços do minério de ferro (de 14,9%). Esses resultados 
reforçam nossa expectativa de que o IGP-M fechado deste mês mostrará queda de 0,75%.

Secovi: vendas de imóveis em São Paulo cresceram em março
O mercado imobiliário deu sinais mais favoráveis no final do trimestre passado, com melhora das vendas 
e dos lançamentos, após meses seguidos de ajustes. As vendas de imóveis na cidade de São Paulo 
somaram 1.233 unidades em março, o equivalente a um avanço de 3,4% em relação a fevereiro, segundo 
os dados divulgados ontem pelo Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP) e dessazonalizados 
pelo Depec-Bradesco. Já os lançamentos alcançaram 1.555 imóveis, conforme pesquisa da Empresa 
Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp), resultado que aponta para alta de 29,5% na margem, 
na série ajustada pelos efeitos sazonais. Como resultado, os estoques chegaram a 23 mil unidades em 
março, aumentando 2,3% em relação ao mês anterior. Para os próximos meses, acreditamos que as 
vendas e os lançamentos deverão apontar melhora moderada.

IABr: produção de aço bruto avançou na passagem de março para abril
A produção nacional de aço bruto somou aproximadamente 2,9 milhões de toneladas em abril, conforme 
informado ontem pelo Instituto Aço Brasil (IABr). O resultado é equivalente a um avanço de 2,8% em 
relação a março, de acordo com os dados dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Esse resultado tem 
sido impulsionado pela produção de semi-acabados (destinados à exportação), aços laminados planos 
(destinados aos mercados de veículos, bens de capital e eletrodomésticos) e aços laminados longos, 
com altas respectivas de 8,7%, 1,0% e 0,4%, na mesma base de comparação. As vendas totais, por 
outro lado, caíram 5,5% no mesmo período, ainda na série livre de efeitos sazonais. Nos primeiros 
quatro meses do ano, portanto, a produção de aço bruto cresceu 14,5%, puxada principalmente pelas 
exportações que avançaram 8,9% no mesmo período, ao passo que as vendas recuaram 3,6%. Esse 
desempenho positivo do setor siderúrgico em abril reforça nossa expectativa de leve crescimento da 
produção industrial no referido mês.

Sindusfarma: vendas da indústria farmacêutica recuaram em abril
As vendas da indústria farmacêuticas totalizaram 289,9 milhões de unidades em abril, o que representa 
uma retração de 11,9% em relação a março, conforme os dados divulgados ontem pelo Sindicato da 
Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma), na série dessazonalizada 
pelo Depec-Bradesco. O resultado de abril reverteu parte importante do crescimento de 17,1% registrado 
em março. Na comparação com o mesmo mês de 2016, as vendas avançaram 1,1%. Apesar dessa 
queda na passagem de março para abril, as vendas acumularam crescimento de 1,9% neste ano em 
relação ao mesmo período do ano passado.
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Fiscal

Setor Externo

Internacional

Tendências de mercado

Regime de Recuperação Fiscal dos Estados foi aprovado ontem
O Senado aprovou ontem o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados, com 56 votos favoráveis e 9 contrários. 
Os estados que aderirem ao regime deixarão de pagar as dívidas com a união por três anos em troca de uma 
série de medidas visando o ajuste das contas do estado. 

BC: fluxo cambial registrou saídas líquidas de US$ 137 milhões na segunda semana de maio, 
refletindo o saldo negativo da conta financeira
O fluxo cambial registrou saldo negativo de US$ 137 milhões na semana compreendida entre os dias 8 e 12 
de maio, conforme divulgado ontem pelo Banco Central. As contas comercial e financeira caminharam em 
sentidos opostos, sendo essa última a responsável pelo saldo negativo da semana, ao fechar com déficit de 
US$ 205 milhões. Para tanto, foram registradas compras de US$ 7,41 bilhões e vendas de US$ 7,62 bilhões. 
A conta comercial, por sua vez, registrou entradas líquidas de US$ 68 milhões, resultado de câmbio contratado 
para exportações de US$ 3,03 bilhões, acima dos US$ 2,97 bilhões contratados para importações. Com esse 
resultado, o fluxo cambial acumula superávit de US$ 502 milhões em maio e de US$ 11,5 bilhões no ano.

Reino Unido: surpresa positiva com o resultado das vendas do varejo em abril pode motivar a 
redução dos estímulos monetários
As vendas do varejo no Reino Unido cresceram 2,3% entre março e abril, segundo dados divulgados hoje pelo 
órgão de estatísticas do país. Esse resultado ficou acima da mediana das expectativas do mercado, de uma 
alta de 1,1%, e reverteu a queda de 1,8% registrada no mês anterior. Os sinais mais favoráveis vindos dos 
indicadores de atividade econômica, conhecidos recentemente, podem levar o Banco da Inglaterra a iniciar 
a redução dos estímulos monetários. Vale lembrar que um dos membros do comitê de política monetária já 
defendeu uma elevação da taxa de juros na última reunião.

Os mercados globais continuam em movimento de aversão ao risco, refletindo as preocupações relacionadas à 
situação política dos Estados Unidos. Nesse contexto, os principais mercados acionários operam com tendência 
de queda pelo segundo dia seguido. As bolsas asiáticas encerraram o pregão em baixa, com destaque para a 
queda de 1,3% em Tóquio, que também foi impulsionada pela valorização do iene. As bolsas europeias seguem 
a mesma tendência e os índices futuros norte-americanos indicam que as bolsas americanas devem registrar 
perdas ao longo do dia. No mercado de moedas, o dólar perde valor em relação à libra e ao iene, enquanto as 
moedas dos países emergentes se desvalorizam em meio ao cenário de aversão ao risco.

Nesse cenário, as principais commodities também operam no campo negativo. Os preços do petróleo são 
cotados em baixa, apesar de estoques norte-americanos terem caído na última semana, segundo os dados 
oficiais divulgados ontem. As commodities agrícolas e os metais industriais também são negociados com quedas 
significativas, refletindo o cenário de maior incerteza.

No Brasil, os mercados podem abrir voláteis, em função do noticiário político recente. A agenda doméstica, por 
sua vez, não contempla a divulgação de indicadores econômicos relevantes. 
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Indicadores do Mercado

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

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

17/05/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 11,25 0,00 0,00 -3,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 8,78 0,03 -0,67 -4,46

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,07 0,08 0,09 -0,34

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 8,98 0,00 -0,66 -3,78

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 8,81 0,01 -0,63 -3,67

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.077,55 0,00 18,78 202,63

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.530,53 -11,94 154,94 566,68

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 196,78 -1,80 -29,52 -131,80

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,14 1,39 1,30 -10,02

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 67.540 -1,67 4,98 32,85

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 28.001 -1,61 5,33 33,58

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.357 -1,82 0,34 15,13

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 262,24 -1,27 2,93 16,31

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.815 -0,53 7,95 18,99

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.104 -0,27 -3,65 9,17

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,22 -0,10 -0,03 0,45

Euro - US$/€ (**) 1,12 0,7 4,8 -1,4

Iene - ¥/US$ (**) 110,83 -2,0 1,8 1,5

Libra - US$/£ (**) 1,30 0,4 3,2 -10,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,79 0,8 1,6 2,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,87 0,0 -0,1 5,3

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,24 1,1 -4,1 -2,6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 52,21 1,1 -5,7 5,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.259 1,8 -2,4 -1,4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 976 -0,1 2,4 -9,7

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 372 1,0 1,4 -6,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 135 0,2 -1,6 -13,1


