
1

Boletim Diário Matinal
29 de Maio de 2017

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Pe

sq
ui

sa
s 

e 
Es

tu
do

s 
Ec

on
ôm

ic
os

Agenda do dia

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

Sem divulgação de dados relevantes.

Expectativas para o IPCA deste e do próximo ano foram ajustadas levemente para cima 
As projeções para a inflação deste e do próximo ano foram revisadas discretamente para cima, segundo 
as estimativas coletadas até o dia 26 de maio e divulgadas há pouco pelo Relatório Focus do Banco 
Central. As expectativas para o IPCA foram ajustadas de uma alta de 3,92% para outra de 3,95% para 
2017 e de uma elevação de 4,34% para outra de 4,40% para 2018. A mediana das projeções para o 
crescimento do PIB, por sua vez, também foi calibrada de 0,50% para 0,49% para este ano e de 2,50% 
para 2,48% para ano que vem. Sem alterações em relação à última semana, a mediana da taxa Selic 
permaneceu em 8,50% para o final de 2017 e de 2018. Por fim, a mediana das expectativas para a taxa 
de câmbio passou de US$/R$ 3,23 para US$/R$ 3,25 para o final deste ano e de R$/US$ 3,36 para R$/
US$ 3,37 para o final do próximo ano.
 

Mercado doméstico nesta semana estará atento ao resultado do PIB do primeiro trimestre e à 
decisão do Copom 
A agenda doméstica desta semana terá como destaques a divulgação do PIB do primeiro trimestre e 
a reunião do Copom. Para o resultado do PIB do primeiro trimestre, a ser conhecido na quinta-feira, 
esperamos alta de 0,9% em relação ao trimestre anterior. Essa expansão será decorrente, em grande 
medida, do forte desempenho do setor agropecuário. Na quarta-feira, o Copom anunciará a decisão de 
política monetária, para a qual esperamos uma redução da taxa Selic de 1,00 p.p., passando de 11,25% 
para 10,25%. No mesmo dia, conheceremos a taxa de desemprego referente a abril, que deve continuar 
em tendência de alta, chegando a 13,8%.  Ainda na agenda de indicadores de atividade, o IBGE divulgará 
na sexta-feira o resultado da Pesquisa Mensal da Indústria que, segundo nossa estimativa, deve ter 
mostrado estabilidade na passagem de março para abril. Confirmando a tendência desinflacionária, 
projetamos queda de 0,83% do IGP-M de maio, que será conhecido na terça-feira, com a variação em 
doze meses desacelerando de uma alta de 3,37% para outra de 1,67%. Por fim, na quinta-feira, teremos 
o resultado da balança comercial de maio, para o qual projetamos superávit de R$ 7,6 bilhões, refletindo 
o crescimento das exportações. 

Nos Estados Unidos, destacamos a divulgação dos indicadores do mercado de trabalho referentes 
a maio, que devem reforçar a expectativa de uma alta dos juros na reunião de política monetária de 
junho. Na quarta-feira, conheceremos os dados da ADP de empregos no setor privado, enquanto que, 
na sexta-feira, teremos os dados da criação de vagas de trabalho e da taxa de desemprego de maio. 
Além disso, amanhã, serão conhecidos os indicadores de rendimento e gastos pessoais referentes a 
abril. Atentando-se ao restante da agenda global, os índices PMI da indústria de transformação das 
principais economias do mundo, que serão divulgados entre quarta e quinta-feira, devem apontar para 
continuidade do crescimento da indústria na passagem de abril para maio.  Na Alemanha, os dados das 
vendas do varejo de abril e da taxa de desemprego de maio, previstos para quarta-feira, também devem 
indicar a mesma direção. E, no mesmo dia, serão conhecidos os resultados preliminares da inflação ao 
consumidor da Área do Euro, referentes a maio.
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FGV: elevação do índice de confiança da indústria em maio aponta para gradual recuperação da 
atividade do setor 
O índice de confiança da indústria subiu 1,1 ponto na passagem de abril para maio atingindo 92,3 pontos, segundo 
a Sondagem da Indústria da FGV divulgada há pouco. O desempenho positivo do indicador foi decorrente da 
melhora do componente de expectativas, que subiu de 94,4 para 95,7 pontos no período, ao mesmo tempo 
em que o índice de situação atual também avançou 0,7 ponto, chegando a 89,0 pontos. O nível de utilização 
da capacidade instalada, por sua vez, ficou estável em 74,7%. Essa alta do indicador aponta para gradual 
recuperação da atividade do setor nos próximos meses.

Aneel: bandeira tarifária verde deve levar a variação do IPCA de junho para o campo negativo
A Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou na última sexta-feira que a bandeira tarifária será verde durante 
junho, sem custo adicional para o consumidor. Segundo a Aneel, essa mudança da bandeira tarifária foi motivada 
pela maior afluência das vazões que chegaram aos reservatórios das hidrelétricas em maio e pela perspectiva 
de redução do consumo de energia elétrica. Vale lembrar que a bandeira tinha sido verde em março, depois 
mudou para amarela em março e ficou vermelha nos dois últimos meses. Com essa mudança na passagem de 
maio para junho, as tarifas de energia elétrica serão reduzidas, gerando um impacto negativo de 0,22 p.p. para 
o IPCA de junho, segundo nossas estimativas. Somando esse efeito à redução do preço da gasolina anunciado 
pela Petrobras na última quinta-feira, ajustamos nossa projeção para o IPCA de junho, de uma alta de 0,22% para 
uma queda de 0,05%.

BC: resultado primário do setor público consolidado registrou superávit de R$ 12,9 bilhões em abril 
O resultado primário do setor público ficou positivo em R$ 12,9 bilhões em abril, conforme divulgado pelo Banco 
Central na última sexta-feira. Com esse superávit, o setor público acumulou déficit de R$ 145,1 bilhões nos 
últimos 12 meses, o que representa 2,3% do PIB. Para tanto, em abril, as contas do governo central chegaram a 
um saldo positivo de R$ 11,5 bilhões e os governos regionais tiveram superávit de R$ 867 milhões, acumulando 
R$ 17,8 bilhões no ano. Com a aprovação do Regime de Recuperação Fiscal, esse superávit acumulado no 
ano poderá a começar a ser revertido. A dívida bruta do governo geral, por sua vez, atingiu 71,7% do PIB em 
março, subindo de 69,5% no encerramento do ano passado. 

EUA: apesar da revisão altista, PIB continuou a mostrar crescimento modesto no primeiro trimestre 
O resultado do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos passou por uma revisão altista, de um crescimento 
anualizado de 0,7% para outro de 1,2% na comparação com o último trimestre de 2016, segundo divulgado pelo 
BEA na última sexta-feira. Mesmo com essa revisão, o indicador continuou a mostrar um ritmo de expansão mais 
moderado da atividade econômica nesse início de ano. Vale lembrar que, em sua última reunião, o Fed ressaltou 
que esse resultado mais fraco do primeiro trimestre foi impactado por fatores temporários. Nesse sentido, os dados 
já conhecidos do segundo trimestre têm apontado para alguma retomada. Diante disso, mantemos nossa expectativa 
de que a autoridade monetária dos EUA optará por elevar a taxa de juros em sua próxima reunião, em junho.

Colômbia: Banco Central da Colômbia optou por reduzir o ritmo de corte de juros de 0,50 para 0,25 
p.p.
Na última sexta-feira, em linha com as expectativas, o Banco Central da Colômbia (BanRep) reduziu o ritmo de 
corte de juros, levando a taxa básica de juros de 6,50% para 6,25%. Para tanto, 4 membros do comitê votaram a 
favor de uma redução de 0,25 p.p. e 3 membros votaram para um corte de 0,50 p.p. Vale lembrar que na reunião 
de abril, o BanRep havia cortado a taxa em 0,50 p.p. Nessa última reunião, contudo, decidiu por reduzir o ritmo 
do afrouxamento das condições monetárias, levando em conta a maior persistência da inflação que, segundo 
o comunicado, figura como um risco para o compromisso de trazer a inflação para o centro da meta de 3% em 
2018. O comunicado também fez referência à maior fragilidade da economia, que vem desacelerando em ritmo 
acima do esperado pelo BanRep. Para os próximos meses, nossa expectativa é que o banco central colombiano 
continue reduzindo a taxa básica de juros até 5,50%. De todo modo, a magnitude dos próximos cortes dependerá 
da intensidade da desaceleração da economia e de quão sustentável for o arrefecimento da inflação.
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Tendências de mercado

Indicadores do Mercado

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

26/05/17 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) (*) 9,22 -0,22 -0,09 -4,04

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,20 -0,06 0,22 -0,69

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,34 -0,20 -0,18 -3,59

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,36 -0,29 -0,05 -3,42

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.135,08 13,53 -16,46 220,82

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.245,90 13,38 -81,04 388,74

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 241,91 5,82 23,79 -108,73

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,26 -0,42 2,72 -9,03

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 64.085 1,36 -1,20 29,51

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.595 1,39 -0,72 30,14

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.416 0,03 1,19 15,58

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 262,73 -0,17 0,96 11,81

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.687 -0,64 2,06 17,38

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.110 0,07 -0,98 10,19

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,25 -0,01 -0,06 0,42

Euro - US$/€ (**) 1,12 -0,2 2,6 -0,1

Iene - ¥/US$ (**) 111,33 -0,5 0,2 1,4

Libra - US$/£ (**) 1,28 -1,2 -0,4 -12,8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,51 0,0 -3,6 0,3

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

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 182,00 0,9 0,3 -3,6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 52,15 1,3 0,6 5,2

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.268 0,9 0,5 3,9

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 927 -1,4 -2,0 -14,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 374 1,4 4,2 -8,3

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 132 -1,2 -4,3 -15,2

Os mercados operam sem tendência única em dia com volume de negociação mais fraco devido aos feriados 
nos Estados Unidos, no Reino Unido e na China. Na Ásia, a bolsa de Hong Kong encerrou o pregão em alta, 
enquanto Tóquio ficou praticamente estável. As bolsas europeias, por sua vez, operam no campo negativo nesta 
manhã, à espera do discurso do presidente do Banco Central Europeu.  No mercado de moedas, a libra se 
valoriza, recuperando parte das perdas registradas na última sexta-feira após as pesquisas eleitorais mostrarem 
uma disputa mais apertada do que o esperado. As demais moedas dos países desenvolvidos registram pequenas 
variações, enquanto as moedas dos países emergentes são negociadas sem tendência única.

Os preços do petróleo estão caindo, com o barril do tipo WTI cotado abaixo de US$ 50, apesar do prolongamento 
do acordo da Opep. As principais commodities agrícolas são cotadas em alta, com exceção do açúcar e da soja. 
Os metais industriais não são negociados hoje, devido ao feriado em Londres e nos Estados Unidos.

No Brasil, o mercado deve seguir atento ao ambiente político. O mercado de juros deve reagir à evolução das 
projeções do Boletim Focus, também à espera da reunião do Copom, com decisão de política monetária a ser 
anunciada na quarta-feira.
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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


