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Agenda do dia

Atividade

Internacional

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

- CNI: Índice de Confiança do Empresário Industrial - 
ICEI (mai)

Norte e Nordeste apresentaram os maiores crescimentos da taxa de desemprego no primeiro 
trimestre deste ano 
A taxa de desemprego no Brasil atingiu 13,7% no primeiro trimestre 2017, resultado 2,8 p.p. acima 
do observado no mesmo período de 2016, conforme divulgado ontem pela Pnad Contínua trimestral 
do IBGE. A elevação da taxa de desemprego ocorreu em todos os estados brasileiros, mas mais uma 
vez foi mais intensa nas regiões Norte e Nordeste. Vale destacar que a maior elevação verificada foi 
verificada na região Norte, cuja taxa de desemprego passou de 10,5% para 14,2%, na comparação 
interanual. No mesmo sentido, houve alta de 3,5 p.p. na taxa de desemprego do Nordeste, o que a levou 
ao patamar de 16,3%. Essas duas regiões registraram quedas reais na massa de rendimentos, com 
redução de 3,5% no Norte e de 0,9% no Nordeste. O Sudeste, por sua vez, teve aumento de 2,8 p.p. 
em sua taxa de desemprego, que atingiu 14,2%, enquanto a massa de rendimentos recuou 1,0%. Já no 
Centro-Oeste e no Sul, apesar da piora da taxa de desemprego (atingiram 12,0% e 9,3% ante 9,7% e 
7,4% no primeiro trimestre de 2016, respectivamente), a massa de rendimentos avançou 1,8% na região 
Sul e 2,2% na região Centro-Oeste. Acreditamos que o desemprego interromperá sua trajetória altista 
apenas no segundo semestre deste ano, reagindo de forma defasada ao desempenho da atividade. A 
reversão da taxa de desemprego deve ocorrer primeiramente nas regiões que concentram as atividades 
agrícolas e industriais (Centro-Oeste, Sul e Sudeste), acompanhando a recuperação desses segmentos 
em tais regiões.

Conab: produção total de café terá queda de 11,3% ante a safra passada
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou ontem o 2º levantamento da safra 2017/18 
de café, que está sendo colhida. A estimativa para a produção total de café é de 45,6 milhões de sacas 
de 60 quilos, sendo 35,4 milhões de sacas para o café arábica e 10,1 milhões de sacas para café 
robusta. A estimativa para a produção de arábica é de queda de 18,3% ante a safra passada, refletindo 
a bienalidade baixa deste ano. Já a projeção de produção do café robusta deverá ser 26,9% maior ante 
a safra anterior, na qual ocorreu quebra provocada pela estiagem.

América Latina: bancos centrais do México e do Chile ajustaram suas taxas de juros em 
direções opostas
Os bancos centrais do México e do Chile surpreenderam o mercado ao ajustar as taxas de juros em suas 
reuniões de política monetária realizadas ontem, enquanto a maioria dos analistas esperava estabilidade. 
No México, a taxa de juros básica da foi elevada em 0,25pp para 6,75%, refletindo a priora da inflação 
corrente e a resiliência das expectativas. Caso nosso cenário se confirme, esperamos novas altas nos 
juros mexicanos nas próximas reuniões. Já no Chile, o Banco Central reduziu a taxa de política monetária 
de 2,75% para 2,50%, após um corte de mesma intensidade na reunião de abril. Como as taxas de juros 
já estão em nível bastante baixo no país, não esperamos novas cortes nas próximas reuniões. 
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Tendências de mercado

Os mercados globais encerram a semana em alta, após dois dias seguidos de queda. As bolsas asiáticas 
apresentaram leve alta ao fim do pregão. As bolsas europeias também se recuperam, enquanto os índices futuros 
norte-americanos apontam para alta das bolsas norte-americanas ao longo do dia. No mercado de moedas, o 
dólar perde valor frente às principais moedas dos países desenvolvidos.

Nesse cenário, as principais commodities operam no campo positivo. Os preços do petróleo são cotados em 
alta, ainda refletindo a expectativa de um prolongamento do acordo da Opep. Hoje serão divulgados os dados 
das perfurações de poços nos Estados Unidos. As commodities agrícolas e os metais industriais também são 
negociados em alta.

No Brasil, os mercados devem continuar voláteis em função do noticiário político. Na agenda doméstica, teremos 
a divulgação da sondagem da indústria da CNI, em abril. 

Indicadores do Mercado

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

18/05/17 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) (*) 10,17 1,39 0,85 -3,14

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,36 0,29 0,35 -0,09

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 10,08 1,10 0,54 -2,79

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 10,41 1,60 1,06 -2,23

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.077,55 0,00 17,44 200,73

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.051,67 -478,86 -324,76 155,97

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 215,53 18,75 -9,89 -117,74

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,38 7,54 8,61 -5,32

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 61.597 -8,80 -3,99 21,83

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 25.537 -8,80 -3,69 22,53

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.366 0,37 1,00 15,53

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 260,93 -0,50 3,65 14,76

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.554 -1,32 6,16 17,48

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.090 -0,46 -3,33 10,07

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,23 0,01 0,06 0,38

Euro - US$/€ (**) 1,11 -0,5 3,5 -1,0

Iene - ¥/US$ (**) 111,49 0,6 2,8 1,2

Libra - US$/£ (**) 1,29 -0,2 0,8 -11,4

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,84 0,3 1,3 2,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,89 0,2 0,1 5,4

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 182,51 -0,7 -4,0 -2,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 52,51 0,6 -4,3 7,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.253 -0,5 -3,0 -1,7

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 945 -3,2 -0,1 -12,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 366 -1,5 1,2 -8,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 134 -0,8 -2,5 -13,7
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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 / Ariana Stephanie Zerbinatti / 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/ Mariana Silva de Freitas / Rafael 
Martins Murrer


