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Agenda do dia

Atividade

Setor Externo

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:30 Tesouro: Relatório mensal da dívida pública federal (abr)

09:30 EUA: PIB (1° tri.) - preliminar 0,8% (tri/tri)

11:00 EUA: Índice de confiança da Universidade de Michigan 
(mai) - final 95,8 

Economia brasileira apresentou contração líquida de aproximadamente 63 mil postos de 
trabalho formal em abril
A economia brasileira registrou contração líquida de 62.844 vagas de emprego formal em abril, conforme 
divulgado na última quarta-feira no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O resultado 
ficou abaixo da nossa expectativa e da mediana do mercado, que apontavam, respectivamente, redução 
de 30 mil e 52 mil postos, de acordo com coleta da Agência Estado. Setorialmente, o comércio apresentou 
o menor saldo, com a demissão líquida de 31 mil trabalhadores. Já as indústrias de transformação e 
de construção civil registraram ambas reduções de 16 mil vagas. Descontados os efeitos sazonais, o 
saldo total foi negativo em 130 mil postos. Com isso, a média móvel trimestral oscilou de -153 mil para 
-150 mil entre março e o mês passado. Os dados sugerem, assim, que já passamos pelo pior momento 
das demissões no mercado de trabalho formal. Dessa forma, esperamos alguma diminuição no ritmo 
de deterioração do mercado de trabalho nos próximos meses.

BC: crédito manteve tendência de desaceleração em abril
Acompanhando a desaceleração da atividade econômica brasileira, os dados do mercado de crédito, 
divulgados quarta-feira pelo Banco Central, apontaram queda de 0,4% do estoque total entre março e 
abril, descontados os efeitos sazonais. Com esse resultado, a carteira do Sistema Financeiro Nacional 
(SFN) somou R$ 3,14 trilhões, levando o crédito a representar 52,5% do PIB, o menor patamar desde 
novembro de 2014. O destaque positivo coube à inadimplência pessoa física com recursos livres, que 
se mantém estável em 6,2% desde dezembro, reflexo da continuidade do processo de desalavancagem 
das famílias. Para este ano, prevemos expansão de 4,7% da carteira total, o que representa uma leve 
desaceleração frente aos 6,6% observados em 2015.

Seade/Dieese: taxa de desemprego manteve trajetória crescente em abril
As taxas de desemprego das regiões metropolitanas de Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e São Paulo 
mantiveram sua trajetória altista em abril, de acordo com a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), 
divulgada na quarta-feira pelo Seade/Dieese. A taxa de desocupação em Fortaleza subiu de 7,9% para 
13,6% entre abril de 2015 e o mês passado. Em Porto Alegre, a taxa oscilou de 7,3% para 10,5% no 
mesmo período, enquanto em Salvador houve alta interanual de 5,9 p.p., fazendo com que a taxa de 
desemprego alcançasse 23,4%. Especificamente na região metropolitana de São Paulo, a elevação de 
12,4% para 16,8% da taxa de desemprego foi ocasionada, majoritariamente, pelo recuo de 4,2% da 
população ocupada. Já a população economicamente ativa (PEA) cresceu 0,9% no período. Em termos 
dessazonalizados, a taxa de desemprego passou de 15,5% para 16,0% entre março e abril. Os dados 
reforçam, assim, nossa expectativa de continuidade de piora do mercado de trabalho nos próximos meses. 
Contudo, esperamos que o ritmo de aumento do desemprego diminua gradualmente nos meses à frente.

BC: fluxo cambial registrou saídas líquidas de US$ 1,828 bilhão na terceira semana de maio
O fluxo cambial na semana compreendida entre os dias 16 e 20 de maio registrou saldo negativo de US$ 
1,828 bilhão, conforme divulgado na quarta-feira pelo Banco Central. As contas comercial e financeira 
caminharam em sentidos opostos, sendo esta última a responsável pelo saldo negativo da semana, 
ao exibir déficit de US$ 3,573 bilhões. Para tanto, foram registradas entradas de US$ 10,885 bilhões e 
saídas de US$ 7,312 bilhões. Por outro lado, a conta comercial registrou superávit de US$ 1,745 bilhão, 
resultado do câmbio contratado para exportações de US$ US$ 3,807 bilhões, superior aos US$ 2,062 
bilhões contratados para importações. Com esse resultado, o fluxo cambial acumula déficit de US$ 
7,913 bilhões neste ano.
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Tendências de mercado

EUA: prévia do índice PMI composto sugere desaceleração da economia norte-americana em maio
O Índice PMI composto dos EUA recuou de 52,4 para 50,8 pontos na passagem de abril para maio, de acordo 
com a leitura preliminar divulgada na quarta-feira pela Markit. Além da queda do indicador da indústria de 
transformação no período, reportada anteriormente, o desempenho do indicador de serviços também contribuiu 
para a contração do índice composto. Segundo a prévia, o índice caiu de 52,8 para 51,2 pontos em maio. O 
declínio foi decorrente do menor ritmo de novos negócios e da redução das contratações de trabalhadores. 
Dessa forma, ainda que permaneçam acima do nível neutro de 50 pontos, os dados sugerem uma modesta 
desaceleração da economia norte-americana em maio. Para o segundo trimestre como um todo, entretanto, o PMI 
aponta crescimento de 0,7% do PIB na margem, acima do 0,5% apresentado nos três primeiros meses do ano. 

Os principais mercados internacionais operam próximos à estabilidade, à espera da divulgação da segunda 
leitura preliminar do PIB norte-americano do primeiro trimestre e do discurso que Janet Yellen, presidente do 
banco central dos EUA, fará no início da tarde. Na Ásia, as bolsas encerraram o último pregão da semana 
em leve alta, puxadas para cima pelas ações dos bancos. A exceção ficou para as ações em Shanghai, que 
apresentaram queda modesta. Os mercados acionários europeus também são cotados em ligeira elevação, em 
dia de fraca agenda de indicadores locais. No mesmo sentido, os índices futuros norte-americanos registram 
ganhos neste momento.

Os preços do petróleo exibem queda nesta manhã, diante da estimativa de retorno da produção canadense. 
Ainda assim, a commodity apresenta sua terceira semana consecutiva de valorização. Em contrapartida, as 
metálicas industriais, lideradas pelo cobre, são cotadas no campo positivo, acompanhadas pelas principais 
agrícolas, com exceção do trigo, cuja baixa reflete a melhora das condições climáticas nas regiões produtoras. 
A expectativa de que o discurso de Yellen traga sinais acerca dos próximos passos da autoridade monetária dos 
EUA fortalece o dólar em relação às principais moedas, exceto o iene e o won. No Brasil, o mercado aguarda 
a divulgação do relatório mensal da dívida pública federal de abril. O baixo volume esperado de negociações 
deve levar os principais ativos a seguirem o movimento no exterior.  
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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).

25/05/16 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 -1,32 0,14 -0,39

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,89 -0,35 0,21 0,78

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/16 (%) (*) 14,14 0,00 0,00 0,40

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,69 -0,84 0,21 0,40

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2016 2.910,79 27,24 22,64 264,00

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.880,82 439,15 112,69 134,43

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 354,40 -121,32 -5,63 132,51

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,58 -7,85 0,69 15,67

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 49.483 21,22 -4,59 -9,39

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 20.436 19,20 -4,33 -9,64

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.852 8,74 -0,70 -2,09

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 234,43 5,64 0,44 -14,83

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.757 -1,69 -3,91 -17,91

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.815 1,22 -4,47 -41,52

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,87 0,03 -0,05 -0,34

Euro - US$/€ (**) 1,12 -0,5 -1,0 1,6

Iene - ¥/US$ (**) 110,20 -5,6 -0,9 -9,3

Libra - US$/£ (**) 1,47 0,7 1,5 -5,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,49 1,1 5,3 21,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,55 -0,2 1,0 5,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 185,30 21,8 6,4 -40,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 49,74 44,3 11,8 -24,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.224 5,7 -1,2 1,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.086 24,1 8,6 17,4

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 405 9,8 7,4 12,4

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


