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Agenda do dia

Atividade

Setor Externo

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

10:30 Bacen: Nota à Imprensa - Setor Externo (abr)
Projetamos que o déficit em transações correntes 
tenha atingido US$ 900 milhões e o Investimento 
Direto no País, US$ 5,3 bilhões.

11:00 EUA: Índice de atividade do Fed Richmond (mai) 10,0

11:00 EUA: Vendas de imóveis novos (abr) 520 mil

Confiança do consumidor apresentou elevação em maio, puxada pela melhora das 
expectativas      
O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) alcançou 67,9 pontos em maio, de acordo com a Sondagem 
do Consumidor divulgada há pouco pela FGV. O resultado corresponde a uma alta de 3,5 pontos 
ante abril, revertendo a queda de 2,7 pontos observada no mês passado. A elevação foi ocasionada, 
majoritariamente, pela melhora das expectativas, cujo indicador subiu 5,3 pontos na margem. No mesmo 
sentido, o índice de situação atual avançou 0,8 ponto. Dessa forma, ainda que a confiança permaneça 
em baixo patamar, a sua expansão na margem sugere alguma melhora do consumo das famílias neste 
trimestre. 

Abear: oferta e demanda em voos nacionais caíram em abril
A oferta e a demanda por assentos em voos nacionais recuaram 4,3% e 5,0% na margem, respectivamente, 
em abril, de acordo com os dados divulgados ontem pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas 
(Abear) e ajustados sazonalmente pelo Depec-Bradesco. Na comparação interanual, a oferta e a 
demanda de voos domésticos também apontaram retração, de 10,3% e 12,1%, nessa ordem. Já a oferta 
por voos internacionais apresentou leve queda de 0,2% ante abril, também descontada a sazonalidade. 
Em contrapartida, a demanda subiu 1,2% na margem. Em relação ao mesmo período de 2015, a oferta 
internacional recuou 6,8%, ao passo que a demanda caiu 3,6%. Para este ano, esperamos manutenção 
do baixo patamar da demanda por viagens, especialmente domésticas, como resultado da fraca atividade 
econômica interna. Diante desse cenário, as empresas áreas deverão continuar a reduzir o número de 
assentos ofertados. 

MDIC: balança comercial registrou superávit de US$ 1 bilhão na terceira semana de maio
A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 1,010 bilhão na terceira semana de maio, de 
acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior 
(MDIC). Entre os dias 16 e 20 deste mês, as exportações somaram US$ 3,627 bilhões e superaram as 
importações, que alcançaram US$ 2,617 bilhões. No mês, a balança acumula saldo positivo de US$ 
3,990 bilhões. A comparação com as médias diárias de maio do ano passado mostra que as exportações 
recuaram 4,8%, enquanto as importações caíram 24%. A queda das importações foi impulsionada pela 
forte retração das compras de combustíveis e lubrificantes (-39,6%), produtos siderúrgicos (-36,9%) e 
borracha e obras (-29,6%). Em relação aos embarques, a contração foi resultado do declínio de 7,6% 
nas vendas de produtos básicos e de 3,8% de manufaturados. Com o resultado da semana, o saldo da 
balança comercial acumula superávit de US$ 17,234 bilhões neste ano.
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Tendências de mercado

EUA: índice PMI industrial dos EUA registrou nova queda em sua leitura preliminar de maio
O índice PMI da indústria de transformação norte-americana oscilou de 50,8 para 50,5 pontos entre abril e 
maio, de acordo com sua leitura preliminar divulgada ontem pela Markit. A queda do indicador refletiu, em 
alguma medida, a contração observada na produção e nas exportações, bem como a desaceleração dos novos 
pedidos neste mês. Também contribuiu para o recuo do índice, a elevação marginal do nível de estoques. Dessa 
forma, a aceleração esperada da economia norte-americana no trimestre vigente deverá ser impulsionada, 
majoritariamente, pelo desempenho positivo esperado para o setor de serviços no período.

Alemanha: surpresa positiva com o PIB alemão nos primeiros três meses do ano não deve se repetir 
neste trimestre
A queda do sentimento econômico na Alemanha em maio sugere que o desempenho positivo do PIB no primeiro 
trimestre foi excepcional e não deverá se repetir neste trimestre. O índice ZEW recuou de 11,2 para 6,4 pontos 
no último mês, permanecendo abaixo da sua média histórica de 24,4 pontos. Ainda assim, o indicador que mede 
a avaliação sobre as condições atuais da economia do país subiu 5,4 pontos. Incertezas no cenário mundial, em 
especial relacionadas à permanência do Reino Unido na União Europeia, parecem estar puxando para baixo 
as expectativas dos investidores com o futuro da economia alemã. Com isso, dificilmente neste trimestre, o PIB 
repetirá o crescimento de 0,7% exibido nos primeiros três meses do ano.    

A maioria das bolsas asiáticas encerrou o pregão desta terça-feira em queda, enquanto os mercados europeus 
e os índices futuros norte-americanos são cotados em alta.

O dólar se fortalece frente à maioria das moedas, com exceção da libra, do peso mexicano e do rand, refletindo 
declarações do presidente do Fed da Filadélfia defendendo dois ou três aumentos de juros ainda neste ano. Já 
o movimento de valorização da libra é explicado por uma pesquisa mostrando maioria a favor da permanência 
da Inglaterra na União Europeia. A apreciação da divisa norte-americana pressiona o preço das commodities 
para baixo nesta manhã, com destaque para a quinta queda seguida do preço do petróleo. No Brasil, o cenário 
político deverá continuar concentrando as atenções dos investidores locais.
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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).

23/05/16 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) (*) 13,28 -1,33 0,08 -0,42

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,72 -0,52 0,09 0,65

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/16 (%) (*) 14,14 0,00 0,00 0,36

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,70 -0,83 0,18 0,43

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2016 2.922,10 38,56 35,15 259,09

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.859,65 417,99 106,34 82,80

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 346,01 -129,71 -5,93 124,48

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,57 -8,12 0,03 15,47

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 49.330 20,84 -6,76 -9,28

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 20.370 18,81 -6,39 -9,55

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.493 6,56 -2,84 -4,05

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 226,62 2,12 -3,39 -17,74

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.655 -2,29 -5,22 -17,81

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.844 2,25 -3,91 -38,95

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,84 0,00 -0,05 -0,37

Euro - US$/€ (**) 1,12 0,1 0,0 1,9

Iene - ¥/US$ (**) 109,24 -6,5 -2,3 -10,1

Libra - US$/£ (**) 1,45 -0,7 0,6 -6,5

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,52 1,3 6,0 21,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,56 -0,2 0,7 5,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,19 19,7 3,5 -42,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 48,35 40,3 7,2 -26,0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.252 8,1 1,9 3,9

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.059 21,0 7,2 14,5

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 398 7,9 7,0 10,5

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 155 0,3 -0,4 5,7


