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Agenda do dia

Setor Externo

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

10:30 Bacen: Nota à imprensa - Política monetária e operações 
de crédito (abr)

12:30 Bacen: Fluxo cambial (semanal)

- Seade/Dieese: Pesquisa de Emprego e Desemprego (abr)

09:30 EUA: Balança comercial (abr)

10:00 EUA: Índice de preços de imóveis (mar) 0,5% (m/m)

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

Sondagens do Comércio e da Construção apontaram melhora da confiança em maio
O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) atingiu 70,9 pontos em maio, o equivalente a uma alta de 4,3 
pontos na margem, descontada a sazonalidade, de acordo com os dados divulgados há pouco pela FGV. 
Com isso, o indicador alcançou o maior patamar desde junho de 2015. A elevação em relação ao mês 
anterior foi impulsionada, principalmente, pelo avanço das expectativas, cujo índice subiu 5,5 pontos. No 
mesmo sentido, o indicador de situação atual apresentou alta de 2,7 pontos. O Índice de Confiança da 
Construção (ICST), por sua vez, alcançou 69,1 pontos, atingindo o maior nível desde dezembro do ano 
passado. Assim, o indicador mostrou expansão de 2,1 pontos na margem, refletindo a alta de 5,7 pontos 
das expectativas. Em contrapartida, o índice de situação atual caiu 1,5 ponto. Dessa forma, os dados 
reforçam ainda mais nossa expectativa de alguma estabilização da atividade doméstica neste trimestre. 

BC: ajuste nas contas externas manteve-se fortalecido em abril 
As análises a seguir são baseadas nos dados do Balanço de Pagamentos segundo a metodologia clássica 
(BPM5), por entendermos ser essa abordagem mais relevante para o conceito de fluxo cambial, como 
já havíamos reforçado em publicações anteriores. O saldo em transações correntes ficou positivo em 
US$ 1,3 bilhão em abril, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco Central. O resultado foi 
bastante superior ao déficit de US$ 6,0 bilhões observados no mesmo mês de 2015, reforçando mais 
uma vez, o ajuste do setor externo em curso desde o ano passado. Assim, nos últimos doze meses, a 
conta corrente acumulou saldo negativo de US$ 20,3 bilhões, o correspondente a 1,2% do PIB. A balança 
comercial seguiu contribuindo positivamente para o resultado do período, com forte superávit de US$ 
4,9 bilhões. Em contrapartida, as contas de serviços e de rendas mantiveram sua trajetória negativa, ao 
registrarem déficits de US$ 2,5 bilhões e US$ 1,3 bilhão, respectivamente. O Investimento Estrangeiro 
Direto (IED) registrou entrada líquida de US$ 5,8 bilhões, segundo a metodologia clássica, sucedendo 
um saldo positivo de US$ 3,4 bilhões em março. Com isso, acumulou, em doze meses, entrada de US$ 
64,4 bilhões, que correspondem a 3,7 % do PIB. Já os investimentos em carteira continuaram no terreno 
positivo, ao registrar superávit de US$ 662 milhões no mês passado, puxados, majoritariamente, por 
investimentos em ações, que mostraram saldo positivo US$ 1,2 bilhão. Já os investimentos em renda 
fixa apresentaram saídas líquidas de US$ 125 milhões. Dada a continuidade do intenso ajuste em curso 
nas contas externas, mantemos nossa perspectiva de redução do déficit em conta corrente neste ano. 
Acreditamos que, dada a magnitude dos últimos resultados, o saldo possa ficar mais próximo de zero 
do que consideramos atualmente no nosso cenário. 
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Tendências de mercado

Alemanha: sondagens mostram sustentação do ritmo de atividade neste trimestre
Ao contrário do sugerido pelo índice ZEW divulgado ontem, a sondagem do consumidor e o índice Ifo de clima 
dos negócios conhecidos hoje exibiram melhora da confiança em maio. O clima dos negócios subiu de 106,7 para 
107,7 pontos, refletindo tanto a evolução favorável das expectativas como da situação corrente. Houve melhora 
em todos os setores pesquisados (indústria de transformação, construção, comércio varejista e atacadista). Na 
mesma direção, o índice de confiança do consumidor apurado pela GfK subiu de 9,4 para 9,7 pontos entre abril 
e maio. A sondagem sugere ainda nova melhora em junho. Chama a atenção o componente do indicador que 
mede a propensão a consumir das famílias, que alcançou o maior nível em doze meses. Com isso, ainda que 
a economia alemã não deva repetir o mesmo desempenho dos primeiros três meses do ano, seu crescimento 
deve se manter sustentado ao redor de 0,5% neste trimestre.  

Os mercados internacionais operam com menor cautela, refletindo a interrupção da sequência de seis quedas 
consecutivas dos preços do petróleo. No continente asiático, as bolsas encerraram o pregão de hoje em alta, 
com as ações japonesas se recuperando após três recuos seguidos. No mesmo sentido, os mercados europeus 
operam no campo positivo, acompanhados pelos índices futuros norte-americanos, à espera da divulgação da 
prévia do índice PMI composto dos EUA.

O dólar perde força ante as principais moedas neste momento, com exceção do iene, do rand e do yuan (que 
foi fixado pela autoridade monetária chinesa no menor patamar desde março de 2011). Entre as commodities, 
a estimativa de redução dos estoques semanais norte-americanos de petróleo impulsionou os preços para 
cima nesta manhã. As principais agrícolas também são cotadas em alta, ao passo que as metálicas industriais 
apresentam direções divergentes, com o cobre registrando ganhos e o alumínio em baixa. No Brasil, o mercado 
deverá reagir à aprovação da nova meta fiscal no Congresso, enquanto aguarda a divulgação dos dados de 
mercado de trabalho formal do Caged referentes a abril.
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(*) 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).

24/05/16 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) (*) 13,25 -1,36 0,05 -0,45

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,79 -0,45 0,17 0,72

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 (%) (*) 13,69 -0,84 0,17 0,42

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2016 2.908,53 24,98 21,58 245,51

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.895,04 453,37 141,73 118,18

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 358,99 -116,73 7,06 137,46

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,57 -8,15 0,00 15,44

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 49.345 20,88 -6,73 -9,25

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 20.386 18,91 -6,32 -9,48

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.706 7,85 -1,65 -2,88

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 231,82 4,47 -1,18 -15,85

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.499 -3,20 -6,11 -18,58

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.822 1,46 -4,65 -39,42

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,86 0,02 -0,02 -0,35

Euro - US$/€ (**) 1,11 -0,6 -0,7 1,1

Iene - ¥/US$ (**) 109,99 -5,8 -1,6 -9,5

Libra - US$/£ (**) 1,46 0,3 1,6 -5,5

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,48 1,1 5,8 21,1

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

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,35 19,9 3,7 -42,2

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 48,61 41,1 7,8 -25,6

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.229 6,2 0,0 2,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.055 20,6 6,9 14,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 398 7,9 6,9 10,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 156 0,4 -0,2 5,9


