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Agenda do dia

Fiscal

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

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

09:00 IBGE: PNAD contínua (abr) Projetamos que a taxa de desemprego tenha 
alcançado 11,0% no período.

10:30 Bacen: Nota à Imprensa - Política Fiscal (abr)

09:30 EUA: Rendimento pessoal (abr) 0,4% (m/m)

09:30 EUA: Gastos pessoais (abr) 0,7% (m/m)

10:00 EUA: Índice de preços de casas S&P/CaseShiller (mar)

10:45 EUA: Índice dos gerentes de compras de Chicago (mai) 51,5 

11:00 EUA: Confiança do consumidor - Conference Board 
(mai) 96,2 

Sondagens da Indústria e de Serviços também mostraram avanço da confiança em maio
O Índice de Confiança da Indústria (ICI) alcançou 79,2 pontos em maio, de acordo com a leitura final da 
Sondagem da Indústria, divulgada há pouco pela FGV. O resultado, que é equivalente a uma alta de 1,7 
ponto na margem, marcou o maior patamar do indicador desde março do ano passado. A elevação foi 
ocasionada, majoritariamente, pela melhor avaliação das expectativas, cujo índice subiu 2,6 pontos na 
passagem de abril para maio. No mesmo sentido, o indicador de situação atual apresentou expansão 
de 0,7 ponto. Já o Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) recuou no período, ao passar 
de 74,3% para 73,8% na série dessazonalizada. O menor pessimismo também foi observado no setor 
de serviços, visto que o índice de confiança do setor atingiu 70,5 pontos neste mês, o que representa 
um avanço de 1,2 ponto na margem. Assim como ocorreu na indústria, a alta foi impulsionada pelo 
índice de expectativas, que registrou variação positiva de 3,0 pontos. Em contrapartida, o indicador 
de situação atual caiu 0,7 ponto. Os dados, assim, sustentam nossa expectativa de estabilização da 
atividade econômica já neste trimestre. 

CNI: confiança dos consumidores apresentou forte alta em maio
Em linha com a Sondagem do Consumidor da FGV, o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor 
(INEC) atingiu 105,2 pontos em maio, o equivalente a uma alta de 7,0% na margem, de acordo com 
os dados divulgados ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e dessazonalizados pelo 
Depec-Bradesco. A elevação refletiu o desempenho favorável de cinco dos seus seis componentes. 
Destacaram-se as melhores avaliações de inflação e desemprego, cujos indicadores subiram 17,9% e 
13,5%, respectivamente (lembrando que variações positivas sinalizam queda da inflação e da taxa de 
desemprego). Em contrapartida, o índice de compras de bens de maior valor caiu 0,3% em relação a 
abril. Na comparação interanual, o INEC cresceu 6,6%, apresentando a primeira expansão nessa métrica 
desde outubro de 2014. O resultado reforça, mais uma vez, nossa expectativa de alguma estabilização 
da atividade econômica neste trimestre. 

Tesouro: Governo Central registrou superávit maior do que esperado em abril
O Governo Central registrou saldo primário positivo de R$ 9,8 bilhões em abril, conforme apontam os 
dados divulgados ontem pelo Tesouro Nacional. O superávit foi superior ao esperado por nós e pelo 
mercado (R$ 1,5 bilhão e R$ 2,4 bilhões, respectivamente), em função de fatores não recorrentes. No 
acumulado em 12 meses, porém, o déficit primário permaneceu em 2,3% do PIB. Em termos reais, 
observamos nova queda das receitas líquidas, de 6,9% em abril. No acumulado do ano, a queda é de 
4,1% em termos reais em relação ao primeiro quadrimestre de 2015. Para 2016, projetamos uma nova 
queda do PIB brasileiro, o que continuará dificultando a evolução das receitas do Governo. Somado 
a isso, a rigidez das despesas permanecerá, inibindo o ajuste necessário nas contas públicas. Assim, 
projetamos um déficit primário do Governo Central de 1,9% do PIB neste ano.
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Tendências de mercado

Área do Euro: índice de preços ao consumidor se manteve em deflação em maio
O índice de preços ao consumidor da Área do Euro exibiu deflação de 0,1% em maio, na comparação com o 
mesmo mês de 2015, segundo prévia do indicador divulgada hoje. O resultado sucedeu variação negativa de 
0,2% em abril, com melhora generalizada dos preços. Destaque para os serviços, que passaram de uma alta de 
0,9% para 1,0% entre abril e maio. Os preços de energia também favoreceram o desempenho do índice cheio, 
ao passar de uma deflação de 8,7% para 8,1% no período. Também hoje foi divulgada a taxa de desemprego 
de abril, que ficou estável em 10,2%, sustentando o menor nível desde agosto de 2011. De todo o modo, os 
dados de hoje mantêm pressão sobre o Banco Central Europeu para conservar os estímulos monetários em 
curso por um período suficientemente prolongado, até que a inflação e o desemprego retomem patamares mais 
razoáveis historicamente.

Os mercados no exterior operam em direções opostas nesta manhã, em dia de agenda carregada de indicadores. 
Na Ásia, as bolsas encerraram o pregão novamente em alta, com destaque para as ações em Shanghai, que 
apresentaram forte elevação, após afirmações que, provavelmente, os papeis chineses serão incluídos no índice 
MSCI global, indicador que acompanha o desempenho dos mercados internacionais. Em contrapartida, as bolsas 
europeias são cotadas no campo negativo, refletindo a nova deflação da Área do Euro em maio, em semana 
de decisão de política monetária do BCE (Banco Central Europeu). Já os índices futuros norte-americanos 
registram ganhos na volta do feriado nos EUA.

Os preços do petróleo se movem em sentidos distintos neste momento, com o tipo WTI em alta e o Brent em 
queda. As principais commodities agrícolas e as metálicas industriais também apresentam movimentos opostos, 
com a soja e o níquel com elevação em seus preços, enquanto o trigo, o milho e o níquel são cotados em 
baixa. O dólar perde força ante as principais divisas nesta manhã, com exceção da libra, do ringgit e do rublo, 
com este último revertendo parte da valorização da véspera. No Brasil, o mercado estará atento à divulgação 
do resultado fiscal consolidado do mês passado, após o superávit primário maior que o esperado do Governo 
Central divulgado ontem. Além disso, também será conhecida a taxa de desemprego de 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).

30/05/16 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) (*) 13,19 -1,42 -0,07 -0,58

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,89 -0,35 0,60 1,06

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/16 (%) (*) 14,14 0,00 0,00 0,29

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,64 -0,90 0,04 0,32

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2016 2.912,72 29,17 17,45 241,36

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.852,83 411,16 -13,92 127,81

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 350,65 -125,07 12,05 117,70

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,57 -8,16 3,96 12,34

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 48.964 19,95 -9,17 -7,20

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 20.238 18,05 -8,56 -7,42

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.873 8,87 0,56 -0,76

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 235,81 6,26 2,35 -12,72

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 17.068 0,14 2,41 -17,00

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.822 1,49 -3,94 -38,80

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,85 0,01 0,02 -0,27

Euro - US$/€ (**) 1,11 -0,6 -2,7 1,4

Iene - ¥/US$ (**) 111,13 -4,8 4,4 -10,5

Libra - US$/£ (**) 1,46 0,3 0,3 -4,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,49 1,2 7,6 20,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,59 0,3 1,7 6,2

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 186,14 22,7 1,5 -37,0

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 49,76 44,4 3,4 -24,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.214 4,9 -5,9 2,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.087 24,2 6,4 16,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 413 12,0 5,8 17,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 155 0,2 -0,1 5,9


