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Agenda do dia

Atividade

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

10:45 EUA: Índice PMI Markit da indústria de transformação 
(mai) - preliminar 51,0

Mercado voltou a reduzir suas estimativas para a taxa Selic neste ano e no próximo 
O mercado fez apenas alguns ajustes em suas projeções, com destaque para a taxa Selic e o câmbio, 
conforme apontado pelo Relatório Focus, com estimativas coletadas até o dia 20 de maio, divulgado 
há pouco pelo Banco Central. A mediana das expectativas para o IPCA subiu de 7,00% para 7,04% em 
2016 e permaneceu em 5,50% em 2017. As estimativas para o PIB em 2016 passaram de uma queda 
de 3,88% para outra de 3,83% e, para o ano que vem, continuaram apontando expansão de 0,50%. A 
mediana das projeções para a taxa Selic recuou de 13,00% para 12,75% no final de 2016 e passou de 
11,50% para 11,38% no próximo ano. Por fim, as estimativas para a taxa de câmbio recuaram de R$/US$ 
3,70 para R$/US$ 3,67 o final deste ano e de R$/US$ 3,90 para R$/US$ 3,88 o final do ano que vem.

Nota do setor externo de abril e sondagens da FGV serão os destaques desta semana
A nota do setor externo de abril, a ser divulgada pelo Banco Central amanhã, será um dos destaques 
da agenda doméstica nesta semana. Projetamos déficit de US$ 900 milhões em transações correntes 
no período, bem como um Investimento Direto no País de US$ 5,3 milhões. Além disso, as sondagens 
da FGV referentes a maio, que serão conhecidas ao longo da semana, trarão informações importantes 
acerca do desempenho da atividade econômica neste trimestre, devendo reforçar nossa expectativa 
de alguma melhora no período. Também serão divulgados, em data ainda não definida, os dados de 
empregos formais do Caged, para os quais estimamos contração líquida de 30 mil postos de trabalho 
em abril.

No exterior, após a divulgação da Ata do FOMC na semana passada deixar em aberto a possibilidade 
de elevação da taxa de juros norte-americana em junho, a nova leitura preliminar do PIB dos EUA do 
primeiro trimestre, na sexta-feira, será o principal indicador na agenda internacional. Também terão papel 
de destaque as prévias dos índices PMI dos EUA de maio, na quarta-feira.

FGV: prévia da Sondagem da Indústria aponta para continuidade de alta da confiança em maio
O Índice de Confiança da Indústria (ICI) atingiu 78,8 pontos em maio, de acordo com a Prévia da 
Sondagem da Indústria divulgada há pouco pelo IBGE. O resultado, que marcou a terceira elevação 
consecutiva, é equivalente a um avanço de 1,3 ponto na margem, descontada a sazonalidade, levando 
o indicador ao maior nível desde março do ano passado. Essa melhora refletiu, majoritariamente, a 
avaliação da situação atual, cujo índice subiu 1,9 ponto em relação a abril. No mesmo sentido, as 
expectativas registraram expansão de 0,7 ponto. Já o Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) 
reverteu parcialmente a alta do mês anterior, ao recuar de 74,3% para 73,9% no período, segundo os 
dados dessazonalizados. A melhora da confiança reforça nossa expectativa de alguma estabilização da 
atividade econômica já neste trimestre.
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CNI: sondagem da construção sugere melhora da atividade do setor em abril
Em linha com demais sondagens e alguns indicadores coincidentes, a Sondagem da Indústria da Construção da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) também sugere alguma estabilização da atividade neste trimestre. O 
índice de atividade em relação ao mês anterior atingiu 36,4 pontos em abril, de acordo com os dados divulgados 
na última sexta-feira. O resultado representa uma alta de 0,8% na margem, segundo a série dessazonalizada 
pelo Depec-Bradesco, marcando a quinta elevação consecutiva, na mesma base de comparação. No mesmo 
sentido, o indicador de atividade em relação ao atual subiu 2,9% entre março e o mês passado, sucedendo 
avanço de 2,9%. Para os próximos meses, espera-se continuidade do movimento positivo, visto que o índice 
de expectativas em relação à atividade nos próximos seis meses registrou expansão de 4,1% na margem em 
maio, também descontados os efeitos sazonais. 

IBGE: aceleração do IPCA-15 em maio foi generalizada
O IPCA-15 registrou alta de 0,86% em maio, conforme divulgado sexta-feira pelo IBGE. O resultado surpreendeu 
para cima o mercado, que esperava elevação de 0,76%. A aceleração em relação ao mês anterior, quando tinha 
avançado 0,51%, foi explicada por sete dos nove grupos. Destacaram-se habitação, que passou de uma deflação 
de 0,41% para uma alta de 0,99% no período, bem como comunicação, que oscilou de uma variação negativa 
de 0,96% para uma expansão de 1,26%. Com isso, o indicador acumulou elevação de 9,62% nos últimos doze 
meses. Para o índice fechado, esperamos alguma desaceleração em relação ao IPCA-15, com menores altas 
de alimentação e continuidade da descompressão dos preços de serviços. 

Nova meta fiscal prevê déficit primário equivalente a 2,7% do PIB neste ano
O Governo Federal revisou a meta do resultado primário para este ano, de um superávit de R$ 24 bilhões para 
um déficit de R$ 163 bilhões (o equivalente a 2,7% do PIB). Para o governo central (composto por Tesouro 
Nacional, Previdência e Banco Central) a nova meta é de -R$ 170,5 bilhões, enquanto a meta para os governos 
regionais é de um superávit de R$ 6,5 bilhões. O déficit é superior ao que era esperado pelo mercado e à nossa 
projeção de -R$ 138 bilhões e faz parte da tentativa de tornar as contas públicas mais transparentes. Nesta 
semana, o Governo anunciará medidas para tentar diminuir esse déficit.

Área do Euro: prévia do índice PMI de maio atingiu o menor nível em mais de um ano
O índice PMI composto da Área do Euro recuou de 53,0 para 52,9 pontos entre abril e maio, segundo prévia 
do indicador divulgada hoje. O resultado foi o menor em dezesseis meses. A maior contribuição para o 
enfraquecimento da atividade partiu da indústria, com recuo de 51,7 para 51,5 pontos do PMI do setor. Já o 
indicador dos serviços permaneceu estável em 53,1 pontos. Entre os países do bloco, Alemanha e França 
exibiram ligeira melhora, compensada pela queda do PMI nos países periféricos. Ainda que o indicador composto 
permaneça acima do nível neutro de 50 pontos, sugerindo persistência da expansão do PIB europeu neste 
trimestre, a atividade econômica deverá exibir alguma desaceleração em relação ao crescimento de 0,5% 
registrado nos três primeiros meses do ano.  
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Tendências de mercado

Indicadores do Mercado

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

20/05/16 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 -1,36 0,05 -0,46

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,65 -0,59 -0,02 0,61

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/16 (%) (*) 14,14 0,00 0,00 0,37

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,68 -0,85 0,18 0,34

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2016 0,00 -2883,54 -2862,87 -2642,45

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.931,55 489,88 173,73 167,53

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 350,14 -125,58 12,70 122,85

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,52 -9,45 -0,24 17,25

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 49.723 21,80 -7,29 -9,43

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 20.529 19,74 -6,74 -9,69

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.501 6,61 -3,29 -4,29

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 227,71 2,61 -3,63 -17,13

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 0 -100,00 -100,00 -100,00

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.825 1,60 -4,95 -36,45

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,84 0,00 -0,01 -0,41

Euro - US$/€ (**) 1,12 0,1 -0,6 1,2

Iene - ¥/US$ (**) 110,15 -5,7 0,3 -9,2

Libra - US$/£ (**) 1,45 -0,6 1,2 -6,6

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,35 0,4 6,2 20,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,55 -0,3 1,2 5,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 184,21 20,8 2,8 -42,2

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 48,72 41,4 6,4 -25,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.253 8,2 0,0 3,7

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.074 22,8 6,4 14,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 395 7,1 -0,1 9,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 155 0,3 -0,6 5,2

Os mercados internacionais operam com maior precaução, diante do desempenho negativo das commodities e 
ainda refletindo a ata da última reunião do FOMC divulgada na semana passada. Na Ásia, as principais bolsas 
encerraram o pregão em baixa, com exceção das ações em Shanghai. No mesmo sentido, os mercados europeus 
registram perdas, também puxados pelo recuo do índice PMI composto da Área do Euro de maio. Os índices 
futuros norte-americanos são cotados no campo negativo, à espera da divulgação da leitura preliminar do PMI 
da indústria de transformação.

Os preços do petróleo caminham para sua quarta contração consecutiva, diante da tentativa do Canadá de 
retomar sua produção após acidentes nas áreas produtoras. As principais commodities agrícolas e as metálicas 
industriais também são cotadas em baixa. A maior cautela no exterior faz com que o dólar se fortaleça em 
relação às principais moedas, com exceção do iene, cuja apreciação foi impulsionada pelo superávit comercial 
japonês maior que o esperado. No Brasil, a fraca agenda de indicadores deve levar os principais ativos a 
acompanharem o movimento internacional. Assim, esperamos alguma queda da bolsa, enfraquecimento do real 
e, consequentemente, leve abertura da curva de juros futuro. Cabe ressaltar que o mercado também deverá 
reagir à nova meta fiscal anunciada na última sexta-feira. 
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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).


