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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Índice de Preços ao Produtor - indústrias de 
transformação (abr)

10:30 Bacen: Nota à Imprensa - Política Fiscal (abr) R$ 9,5 bilhões Projetamos que o setor público registre superávit de 
R$ 9,5 bilhões.

- Aneel: Divulgação de bandeira tarifária (jun)

09:30 EUA: PIB (1° tri.) - preliminar 0,9% (tri/tri)

09:30 EUA: Encomendas de bens duráveis (abr) - preliminar -1,5% (m/m)

11:00 EUA: Índice de confiança da Universidade de Michigan 
(mai) - final 97,5 

Decisão da Opep de prolongar os cortes de produção deve limitar a queda do preço do 
petróleo
Com o objetivo de conter a queda dos preços do petróleo, a Opep decidiu ontem prolongar o acordo 
de redução da oferta da commodity por mais nove meses, até março de 2018. Vale lembrar que esse 
compromisso do grupo com a implementação dos cortes tem até superado o esperado pelos mercados 
nos últimos meses. A manutenção desse controle da disponibilidade do produto, por sua vez, se coloca 
como vetor fundamental para conter o acúmulo de estoques globais, uma vez que a produção dos 
Estados Unidos tem crescido mais do que o previsto. E, por ora, o crescimento da oferta norte-americana 
de petróleo não deve ser interrompido, apesar de já haver alguns sinais de que a produção pode estar 
se aproximando do limite da capacidade. Diante disso, acreditamos que os preços do petróleo deverão 
permanecer no intervalo entre US$ 50 a US$ 55/barril no restante deste ano.
 

FGV: índice de confiança do setor de construção mostrou queda na passagem de abril para 
maio
O índice de confiança do setor de construção recuou em maio na comparação com abril, passando de 
76,5 para 74,0 pontos, conforme divulgado há pouco pela FGV. Para tanto, o índice de expectativas 
caiu 3,0 pontos e o índice que avalia a situação corrente registrou queda de 2,0 pontos no período. 
Mantemos nossa expectativa de que a atividade do setor de construção exibirá recuperação gradual 
ao longo dos próximos trimestres.
 
BC: estoque de crédito avançou em abril na comparação com março
O estoque total de crédito no Sistema Financeiro Nacional (SFN) cresceu 0,2% em abril em relação a 
março, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco Central e dessazonalizados pelo Depec-
Bradesco. A carteira total de crédito atingiu R$ 3,071 bilhões, levando a relação crédito/PIB para 48,4%, 
abaixo do patamar de 51,8% registrado em abril de 2016. A expansão da carteira total, na passagem 
de março para abril, foi impulsionada principalmente pelo estoque da carteira de pessoa física, com 
alta de 0,4%, descontados os efeitos sazonais. Por outro lado, o estoque da carteira de pessoa jurídica 
caiu 0,1%. Nos últimos doze meses, o estoque total de crédito acumulou queda de 2,2%, em função da 
retração de 7,8% das linhas voltadas à pessoa jurídica, enquanto a carteira de pessoa física, na direção 
contrária, registrou crescimento de 3,8%.
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Fiscal

Tendências de mercado

Governo central registrou superávit de R$ 12,57 bilhões em abril
A arrecadação de impostos e contribuições federais registrou alta de 2,27% em abril na comparação com o mesmo 
mês do ano passado, já desconsiderando os efeitos da inflação, somando R$ 118 bilhões. Para o resultado do 
mês passado, vale destacar a contribuição da alta de 55,7% da arrecadação de imposto de renda de residentes 
no exterior, um movimento atípico. Ao mesmo tempo, as contribuições e os impostos mais ligados à atividade, 
como imposto de importação e IPI, caíram 8% na mesma base de comparação, também em termos reais. 
Ontem, ainda foi divulgado o resultado primário do governo central, que apontou superávit de R$ 12,5 bilhões 
em abril. Importante mencionar que esse resultado superou nossas expectativas e o consenso do mercado, que 
indicavam superávits de R$ 8 bilhões e R$ 7,2 bilhões, respectivamente. Para tanto, no acumulado do ano, as 
receitas e despesas recuaram 1,9% e 4,3%, nessa ordem, comparadas ao mesmo período de 2016.
 

Os mercados globais encerraram a semana com tendência negativa. As bolsas asiáticas fecharam o pregão 
em queda, com exceção de Hong Kong que permaneceu praticamente estável. As bolsas europeias também 
operam no campo negativo nesta manhã, enquanto os índices futuros das bolsas norte-americanas operam 
com pequenas variações à espera da divulgação da segunda leitura do PIB do primeiro trimestre. No mercado 
de moedas, o dólar perde valor em relação às principais moedas dos países desenvolvidos e emergentes. A 
libra, no entanto, desvaloriza após as pesquisas eleitorais mostrarem uma diminuição da vantagem do partido 
da primeira ministra ante a oposição.
 
Os preços do petróleo são cotados com pequena alta, após terem caído ontem, apesar do acordo da Opep para 
limitar a produção até março de 2018. Hoje serão divulgados os dados das perfurações de poços nos Estados 
Unidos. As principais commodities agrícolas são cotadas em alta, com exceção do açúcar e da soja. Os metais 
industriais seguem na mesma direção, com exceção do cobre cuja queda da cotação reflete a preocupação 
com as perspectivas da demanda chinesa pelo produto. 
 
No Brasil, o mercado deve seguir atento ao ambiente político. No calendário econômico, teremos o resultado 
fiscal do setor público para o qual esperamos superávit, em linha com a resultado do governo central divulgado 
ontem. Além disso, a ANEEL divulga a cor da bandeira tarifária para junho e haverá reunião do Conselho 
Monetário Nacional.
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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/ 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

25/05/17 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) (*) 9,43 -0,07 0,09 -3,85

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,26 0,04 0,28 -0,62

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,54 -0,02 0,01 -3,39

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,65 -0,02 0,23 -3,13

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.121,55 5,71 -41,63 207,23

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.232,52 3,33 -93,41 367,39

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 236,09 -5,84 19,39 -118,31

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,27 -0,05 4,04 -8,63

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 63.227 -0,05 -2,95 27,78

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.230 -0,05 -2,50 28,35

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.415 0,44 1,11 15,52

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 263,17 -0,05 1,56 12,26

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.813 0,36 3,85 18,24

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.108 1,43 -0,85 10,40

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,26 0,01 -0,08 0,39

Euro - US$/€ (**) 1,12 -0,1 2,6 0,5

Iene - ¥/US$ (**) 111,84 0,3 0,7 1,5

Libra - US$/£ (**) 1,29 -0,2 0,8 -11,9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,50 0,3 -1,9 0,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,86 -0,1 -0,4 4,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 181,15 -2,8 -0,8 -4,1

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 51,46 -4,6 -1,2 3,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.256 0,3 -0,7 2,7

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 940 -0,9 -1,6 -13,5

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 369 -0,5 1,2 -8,8

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 134 0,1 -2,8 -14,2


