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Agenda do dia

Fiscal

Setor Externo

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: IPCA 15 (mai) 0,19% (m/m)           
3,72% (a/a)

A inflação deve continuar a desacelerar, com altas 
menores que o padrão sazonal nos preços dos 
alimentos.

10:30 Bacen: Nota à Imprensa - Setor Externo (abr)
Projetamos superávit em conta corrente de US$ 1,55 
bilhão e Investimento Direto no País positivo em 
US$ 5 bilhões.

10:45 EUA: Índice PMI Markit composto (mai) - preliminar

11:00 EUA: Vendas de imóveis novos (abr) 610 mil 

11:00 EUA: Índice de atividade do Fed Richmond (mai) 15,0

Índice PMI sugere que crescimento continuou em ritmo robusto em maio na Área do Euro
O índice PMI da Área do Euro ficou estável em 56,8 na passagem de abril para maio, segundo leitura 
preliminar divulgada hoje pela Markit. O resultado foi ligeiramente melhor que a expectativa do mercado, 
de uma queda de 0,1 ponto. O índice do setor manufatureiro subiu de 56,7 para 57,0 pontos, surpresa 
positiva ante a expectativa dos analistas de mercado de uma queda de 0,2 ponto. Esse resultado refletiu 
o bom desempenho do indicador do setor na Alemanha, que subiu 1,2 ponto, atingindo 59,4. Já o índice 
PMI do setor de serviços surpreendeu negativamente o mercado ao cair 0,2 ponto para 56,2. No entanto 
continua em nível bastante elevado, indicando uma expansão do setor. Esse resultado reforça nossa 
expectativa de que o crescimento na Área do Euro continua ganhando tração no segundo trimestre.

Governo revisou para cima a expectativa para a arrecadação deste ano e diminuiu a 
necessidade de contingenciamento
O ministério do planejamento divulgou ontem a atualização do relatório bimestral de receitas e despesas, 
mantendo as projeções macroeconômicas, mas alterando as estimativas para a receita. Agora, espera-se 
que as receitas atinjam R$ 1,386 trilhão, o que representa um aumento de R$ 7,2 bilhões em relação à 
revisão extemporânea divulgada em março. Essa alteração é explicada pela revisão altista das receitas 
esperadas com as concessões (R$ 7 bilhões), refletindo a licitação de áreas de produção de petróleo em 
regime de partilha. Além disso, há expectativa de arrecadação com o novo “refis” e com a medida provisória 
do Funrural, ainda a ser editada. Do lado das despesas, também houve elevação das expectativas, 
respondendo principalmente ao maior gasto esperado com abono salarial. Essa melhora da arrecadação, 
por sua vez, permitiu que o contingenciamento necessário caísse de R$ 42,0 bilhões para R$ 38,9 bilhões. 
Ainda assim, em nossa avaliação, os desafios seguem elevados para o cumprimento dessa magnitude 
de corte. Também devemos considerar possíveis novas frustrações com a arrecadação, tendo em vista 
nossa expectativa mais moderada para o resultado do PIB deste ano (projetamos crescimento de 0,3%, 
ante expectativa do governo de alta de 0,5%). Assim, sem novos ajustes, nosso cenário prevê que o déficit 
primário chegará a R$ 170 bilhões neste ano, acima da meta de R$ 139 bilhões do governo.

Balança comercial registrou superávit de US$ 1,8 bilhão na terceira semana de maio
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 1,8 bilhão na terceira semana deste mês, 
de acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. 
Esse resultado é equivalente a um superávit de US$ 65,5 bilhões em termos anualizados, levando em 
conta os ajustes sazonais. Entre os dias 15 e 19 de maio, as exportações somaram US$ 4,8 bilhões, 
superando as importações, que alcançaram US$ 2,9 bilhões. Ao comparar tais resultados com as médias 
diárias do mesmo período do ano passado, verificou-se aumento de 11,4% dos embarques e de 10,4% 
das compras externas. A expansão das exportações foi explicada pelo aumento das vendas das três 
categorias de produtos: básicos (18,1%), semimanufaturados (15,6%) e manufaturados (1,2%). Em relação 
às importações, houve crescimento dos gastos, principalmente com bebidas e álcool e com combustíveis e 
lubrificantes, de 257,2% e 47,8%, nessa ordem. Na margem, excluindo a conta de petróleo, destaque para 
a queda dos embarques de soja, materiais de transporte e açúcar. Assim, o saldo da balança comercial 
acumulou superávit de US$ 4,9 bilhões em maio e, para o fechado deste mês, projetamos saldo positivo 
de US$ 6,8 bilhões. No ano, a balança comercial é superavitária em US$ 26,2 bilhões.
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Tendências de mercado

Os mercados globais operam sem tendência única nesta terça-feira. As bolsas asiáticas fecharam o pregão em 
queda, com exceção da bolsa de Tóquio. As bolsas europeias operam em alta, refletindo o resultado positivo 
dos índices PMI. Os índices futuros, por sua vez, apontam para alta das bolsas norte-americanas ao longo do 
dia. No mercado de moedas, o dólar perde valor ante as principais moedas dos países desenvolvidos, com 
exceção da libra, que apresentou queda, respondendo ao ataque ocorrido ontem no Reino Unido. 

Os preços do petróleo são cotados em baixa, após a afirmação de Trump de que planeja ofertar parte da reserva 
emergencial norte-americana. Por outro lado, seguem fortes as expectativas de uma extensão dos cortes de 
produção da OPEP nesta quinta-feira, após o Iraque anunciar apoio ao prolongamento. Os metais industriais, 
por sua vez, são negociados em alta, com exceção do alumínio, enquanto as principais commodities agrícolas 
são negociadas em queda.

No Brasil, o mercado deve reagir à divulgação do IPCA-15, para o qual projetamos elevação de 0,19% em maio, 
fortalecendo nosso cenário de desinflação para o ano, enquanto permanece atento ao noticiário político. Além 
disso, teremos a divulgação dos dados do Balanço de Pagamentos referentes a abril. Esperamos um superávit 
em conta corrente de US$ 1,55 bilhão e investimento direto no país positivo em US$ 5 bilhões. 

Indicadores do Mercado

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

22/05/17 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) (*) 9,78 0,08 0,42 -3,46

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,42 0,18 0,33 -0,23

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,75 0,07 0,20 -2,98

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 10,23 0,26 0,85 -2,23

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.057,30 -22,01 -107,26 97,57

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.172,87 0,00 -188,55 241,72

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 247,25 -15,24 20,31 -102,90

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,27 0,40 3,76 -7,22

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 61.673 -1,54 -3,27 24,03

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 25.565 -1,59 -2,98 24,53

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.394 0,52 1,93 16,65

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 262,40 -0,03 3,77 15,23

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.678 0,45 5,68 17,58

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.076 -0,48 -3,07 8,85

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,25 0,02 0,01 0,42

Euro - US$/€ (**) 1,12 0,3 4,7 0,1

Iene - ¥/US$ (**) 111,30 0,1 2,0 1,0

Libra - US$/£ (**) 1,30 -0,2 1,5 -10,4

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,66 -0,3 -0,8 1,7

Yuan - RMB/US$ (**) 6,87 0,0 -0,4 4,9

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 186,07 1,0 4,2 1,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 53,87 0,5 3,7 10,6

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.261 0,6 -2,0 0,7

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 957 0,4 0,6 -11,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 375 0,7 5,0 -4,9

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 133 -1,3 -3,1 -14,4



3DEPEC

B
ol

et
im

 D
iá

rio
 M

at
in

al

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


