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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

12:30 Bacen: Fluxo Cambial (semanal)

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

11:00 EUA: Vendas de imóveis existentes (mai) -0,4% (m/m)

Criação de vagas formais em maio indica moderação no ritmo de ajuste do mercado de 
trabalho
Nota-se certa moderação no ritmo do ajuste em curso do mercado de trabalho, conforme indicado pelos 
resultados da geração de emprego formal referentes a maio. Os dados do Cadastro de Empregados 
e Desempregados (Caged), divulgados ontem pelo MTE, apontaram para criação líquida de 34,2 mil 
postos de trabalho formais no mês passado. Vale destacar que esse resultado acabou surpreendendo de 
forma positiva as expectativas, uma vez que nossa projeção e a da mediana do mercado eram de 20,0 
mil e 15,5 mil. Esse saldo positivo foi puxado principalmente pelo segmento agropecuário, com criação 
de 46,0 mil vagas no período. Descontada a sazonalidade, o resultado passou de uma queda de 26 mil 
vagas em abril para outra de 7 mil vagas em maio, mostrando, portanto, ajuste menos acentuado do 
que os observados nos últimos meses. Para tanto, é importante destacar que o número de empregados 
admitidos está estável há quase um ano, ao passo que o de desligados tem caído, promovendo essa 
melhora nos resultados líquidos. Com isso, mantemos nossa visão de que o mercado de trabalho se 
recuperará lentamente ao longo dos próximos trimestres, à medida que as admissões ainda levarão 
algum tempo para crescer, respondendo de forma defasada à retomada da atividade econômica.

IABr: produção de aço bruto recuou na passagem de abril para maio, reforçando nossa 
expectativa de queda da atividade industrial no período
A produção nacional de aço bruto somou 2,931 milhões de toneladas em maio, conforme informado 
ontem pelo Instituto Aço Brasil (IABr). O resultado é equivalente a uma queda de 1,8% em relação a 
abril, de acordo com os dados dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Para tanto, a produção de 
semi-acabados (destinados à exportação) recuou 14,9% no mês passado anulando o crescimento 
do segmento registrado entre dezembro de 2016 e abril deste ano (de 14,1%). Na mesma direção, a 
produção de laminados caiu 0,8%, por conta da queda de 4,1% de longos (segmento ligado à construção 
civil), enquanto a produção de planos subiu 0,7% (direcionada para veículos, bens de capital e produtos 
eletroeletrônicos). As vendas totais, a despeito da redução da produção, avançaram 9,3% no mesmo 
período, ainda na série livre de efeitos sazonais, impulsionadas por semi-acabados e planos. Com isso, 
nos primeiros cinco meses do ano, a produção de aço bruto cresceu 14,2% comparado ao mesmo 
período de 2016, puxada principalmente pelas exportações, com alta de 10,2% no mesmo período, ao 
passo que as vendas recuaram 2,3%. Esse desempenho negativo do setor siderúrgico verificado no 
mês passado corrobora nossa expectativa de leve retração da produção industrial em maio.

Secovi-SP/Embraesp: estoques de imóveis novos em São Paulo registraram retração em abril 
em relação a março
Os estoques de imóveis na cidade de São Paulo atingiram 22,5 mil unidades em abril, o que corresponde 
a uma retração de 1,0% ante março, conforme dados divulgados nesta semana pelo Sindicato da 
Habitação de São Paulo (Secovi-SP) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Esse resultado refletiu a 
queda menos intensa das vendas em comparação ao número de unidades lançadas. De fato, as vendas 
de imóveis somaram 1.212 unidades em abril, o equivalente a uma retração de 35,2% em relação a 
março, também na série livre de sazonalidade. Já os lançamentos alcançaram 959 imóveis, conforme 
pesquisa da Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp), apontando para queda de 
45,3% na margem, na série ajustada pelos efeitos sazonais. Para frente, acreditamos que as vendas e 
os lançamentos deverão melhorar de forma gradual e moderada, especialmente no segundo semestre.
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Tendências de mercado

Arrecadação federal atingiu R$ 97,7 bilhões em maio
A arrecadação de impostos e contribuições federais registrou queda de 1% em maio na comparação com o 
mesmo mês do ano passado, já desconsiderando os efeitos da inflação, somando R$ 97,694 bilhões, conforme 
divulgado ontem pela Receita Federal. No mês, chama a atenção o comportamento da arrecadação de IRPJ e 
CSLL, com retrações de 13,5% na comparação com maio do ano passado, em termos reais. Na mesma base 
de comparação, a arrecadação de IPI caiu 18,5%. Vale destacar que esse comportamento das receitas está 
alinhado com o ritmo ainda fraco de retomada da atividade econômica. Para este ano, levando em conta nossa 
projeção de estabilidade do PIB, esperamos crescimento da arrecadação de pouco mais de 1%, em termos reais. 

Os mercados acionários operam com tendência de queda nesta quarta-feira. As bolsas asiáticas fecharam o 
pregão em baixa, com exceção de Shanghai, que encerrou o dia em alta de 1,17%, após o anúncio de que as 
ações chinesas serão incluídas em um importante índice global a partir de 2018. As bolsas europeias operam no 
campo negativo, mesma direção indicada pelos índices futuros para as bolsas norte-americanas. No mercado 
de divisas, o dólar perde valor ante as principais moedas dos países desenvolvidos.
 
No mercado de commodities, o petróleo segue negociado em baixa. Hoje, serão divulgados os dados de 
estoques dos EUA, que devem apresentar queda, conforme indicado ontem pelo American Petroleum Institute. 
As cotações das principais commodities agrícolas estão em queda, com exceção da soja e do milho. Os preços 
dos metais industriais, por sua vez, operam com tendência de alta.
 
No Brasil, o mercado deve permanecer atento ao ambiente político. Na agenda de indicadores, estão previstas 
as divulgações dos dados semanais do fluxo cambial e do Índice de Confiança do Empresário Industrial da CNI 
referente a junho.
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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 / Christian Frederico M. Moraes / Felipe Alves Fêo Emery de Carvalho / Felipe Yamamoto Ricardo da Silva / Gabriela Soares de 
Faria  / Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer

20/06/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 10,25 0,00 -1,00 -4,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 8,91 0,05 -0,79 -4,36

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,49 0,05 0,25 -0,80

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,07 0,05 -0,60 -3,71

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,07 0,09 -0,90 -3,47

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.146,63 -5,56 67,33 206,59

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.259,86 -18,23 86,99 343,41

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 237,43 -1,41 -25,06 -101,48

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,33 1,37 2,29 -1,97

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 60.766 -2,01 -2,99 20,74

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 25.306 -1,94 -2,59 21,77

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.437 -0,67 2,32 16,98

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 261,44 -0,65 -0,39 14,81

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.230 0,81 3,27 26,71

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.140 -0,14 1,60 8,70

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,16 -0,03 -0,08 0,47

Euro - US$/€ (**) 1,11 -0,1 -0,6 -1,6

Iene - ¥/US$ (**) 111,44 -0,1 0,2 7,2

Libra - US$/£ (**) 1,26 -0,8 -3,1 -14,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,19 1,3 -2,9 -2,5

Yuan - RMB/US$ (**) 6,81 0,0 -0,8 3,5

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 169,66 -1,6 -15,4 -24,7

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 46,02 -1,9 -14,2 -9,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.241 -0,3 -1,0 -3,8

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 928 -1,1 -2,6 -18,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 370 -1,4 -0,7 -12,2

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 126 0,2 -6,6 -20,4


