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Agenda do dia

Fiscal

Internacional

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: IPCA 15 (mai) 0,79% (m/m) Aceleração reflete reajuste de cigarros e fim do 
bônus de água e esgoto em São Paulo.

- CNI: Sondagem da Indústria da Construção (abr)

11:00 EUA: Vendas de imóveis existentes (abr) 1,1% (m/m)

Sinais de estabilização da economia neste trimestre têm sido reforçados pela melhora da 
confiança
Diversos indicadores têm sustentado nossa expectativa de estabilização da economia neste segundo 
trimestre, com destaque para a melhora da confiança, o ajuste de estoques, a retomada gradual dos 
pedidos e a moderação no ritmo de redução do número de postos de trabalho. Mantendo essa tendência, 
o resultado da sondagem industrial da Confederação Nacional da Indústria, de abril, mostrou sinais 
de alguma recuperação da atividade da indústria no período, conforme divulgado ontem. O indicador 
de produção, por exemplo, alcançou 42,4 pontos no mês passado. Embora continue abaixo do valor 
neutro de 50 pontos, o valor é equivalente a uma alta de 1,2% na margem, de acordo com os dados 
dessazonalizados. No mesmo sentido, o número de empregados cresceu 0,7% na comparação com o 
mês anterior. Já o nível de estoques caiu 1,4% no período. Em contrapartida, a Utilização da Capacidade 
Instalada passou de 64,4% para 64,1% entre março e abril, também descontados os efeitos sazonais. 
Por fim, o indicador de expectativa de demanda apresentou variação positiva de 2,8% na margem em 
maio, enquanto o de compra de matérias primas teve elevação de 15,2%, sugerindo continuidade de 
melhora neste mês. 

Receita: arrecadação federal somou R$ 110,9 bilhões em abril
A arrecadação de receitas federais chegou a R$ 110,9 bilhões em abril, acumulando R$ 423,9 bilhões no 
ano, segundo informado ontem pela Receita Federal. Com isso, a arrecadação total caiu 7,1% em relação 
ao mesmo período do ano passado, em termos reais. A receita previdenciária apresentou queda de 5,6% 
no acumulado do ano em relação a abril de 2015, ao passo que receitas mais ligadas a atividade, como 
IRPJ e CSLL, registraram recuo de 7,0%. Em relação ao mês anterior, houve aumento na arrecadação, 
principalmente por fatores sazonais, como o recolhimento de IRPJ e CSLL das empresas que apuram 
lucro com base no balanço trimestral ou no lucro presumido. Nos próximos meses, o aumento recente 
de algumas alíquotas – como IOF para moeda estrangeira – deverá mostrar seu efeito, mas a tendência 
de desaceleração da arrecadação no ano continuará a ser observada. 

EUA: indicadores antecedente e coincidente de abril reforçam expectativa de aceleração da 
economia norte-americana
O indicador antecedente da economia norte-americana atingiu 123,9 pontos em abril, conforme reportado 
ontem pelo Conference Board. O resultado representa um avanço de 0,6% na margem, descontada a 
sazonalidade, sucedendo estabilidade em março e leve alta de 0,1% em fevereiro. No mesmo sentido, 
o indicador coincidente cresceu 0,3% em relação ao mês anterior, seguido de estabilidade em março e 
alta de 0,4% no segundo mês deste ano. Dessa forma, após frustração com o desempenho da economia 
nos primeiros três meses do ano, esses dados reforçam nossa expectativa de aceleração da atividade 
econômica dos EUA neste segundo trimestre, como já sugerido por indicadores já divulgados. 
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Tendências de mercado

Alemanha: preços no atacado mostraram alta em abril, após meses em deflação 
O índice de preços no atacado na Alemanha mostrou alta de 0,1% na passagem de março para abril, dentro 
das expectativas, revertendo a tendência deflacionista dos meses anteriores, uma vez que essa foi a primeira 
variação positiva desde abril do ano passado. Esse movimento, por sua vez, foi puxado pela elevação de 0,3% 
dos preços de energia, refletindo a recuperação recente das cotações de petróleo. Na comparação com o mesmo 
período do ano anterior, os preços ainda registraram queda de 3,1%, praticamente em linha com o esperado 
(-3,0%) e mantendo a mesma variação de março.

O mercado internacional se recupera parcialmente das quedas anteriores, refletindo a dissipação das 
preocupações acerca do próximo movimento de política monetária do Fed (banco central norte-americano). Assim, 
as bolsas asiáticas encerraram o último pregão da semana com ligeira alta. No mesmo sentido, os mercados na 
Europa operam no campo positivo neste momento, impulsionados também pelo resultado favorável do índice 
de preços ao produtor alemão. Os índices futuros norte-americanos acompanham o movimento, registrando 
elevação nesta manhã. No Brasil, a bolsa deverá seguir a tendência internacional, respondendo também às 
alterações da condução da política econômica.

O petróleo também apresenta ganhos, diante da redução da produção nos EUA, na Nigéria e na Venezuela, 
conforme divulgado nesta semana. As cotações das commodities metálicas industriais e as principais agrícolas 
também avançam neste momento. O ambiente de menor cautela internacional faz com que o dólar perca força 
diante da maioria das moedas dos países emergentes e do euro. Em contrapartida, o iene, a libra e o rublo 
mostram-se desvalorizadas em relação à divisa norte-americana. Com isso, o real deverá mostrar leve apreciação 
e os agentes domésticos aguardarão a divulgação do IPCA-15 de maio, para o qual esperamos alta de 0,79%, 
para calibrar suas expectativas para as próximas decisões do Copom. 
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Indicadores do Mercado

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

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).

19/05/16 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) (*) 13,23 -1,38 -0,01 -0,57

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,60 -0,64 -0,01 0,54

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/16 (%) (*) 14,14 0,00 0,00 0,31

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,67 -0,86 0,15 0,20

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2016 2.902,08 18,54 17,21 264,83

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.919,66 477,99 136,71 209,81

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 344,82 -130,90 4,20 120,15

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,56 -8,32 0,87 17,31

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 50.133 22,81 -6,66 -9,67

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 20.673 20,58 -6,25 -9,99

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.435 6,21 -3,42 -4,79

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 224,89 1,34 -4,43 -17,72

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.647 -2,34 -1,35 -16,88

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.807 0,93 -7,75 -36,46

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,85 0,01 0,06 -0,44

Euro - US$/€ (**) 1,12 0,0 -1,4 0,5

Iene - ¥/US$ (**) 109,97 -5,8 0,7 -8,9

Libra - US$/£ (**) 1,46 0,2 1,5 -5,8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,43 0,8 6,4 21,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,54 -0,4 1,3 5,5

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,88 20,4 6,0 -42,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 48,81 41,6 10,9 -23,8

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.255 8,4 0,1 4,0

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.072 22,5 8,7 13,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 390 5,8 1,4 7,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 156 0,4 -0,5 5,5


