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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pnad Contínua (abr) 13,8% Esperamos uma alta da taxa de desemprego 
chegando a 13,8% no período.

12:30 Bacen: Fluxo Cambial (semanal)

- Fiesp/Ciesp: Indicadores industriais - INA e NUCI

- CNI: Índice Nacional de Expectativa do Consumidor 
(mai)

- Bacen: Anúncio da taxa básica de juros 10,25% Esperamos redução de 1,0 p. p. da taxa básica de 
juros.

10:45 EUA: Índice dos gerentes de compras de Chicago (mai) 57

11:00 EUA: Vendas de imóveis pendentes (abr) 0,6% (m/m)

15:00 EUA: Divulgação do Livro Bege

Economia chinesa deve mostrar ligeira desaceleração neste segundo trimestre
Esperamos arrefecimento da economia chinesa neste segundo trimestre, após aceleração observada 
desde o início do ano passado. De todo modo, essa moderação deve ser discreta, tendo em vista a 
sinalização de estabilização dada pelo primeiro indicador de maio, conhecido nesta madrugada. O índice 
PMI da indústria de transformação, calculado pelo escritório de estatísticas do país, ficou estável em 51,2 
pontos entre abril e maio, superando as expectativas (51,0 pontos). Comparando a média do primeiro 
trimestre (51,5 pontos), com o resultado dos últimos dois meses, temos, portanto, leve desaceleração 
do ritmo de crescimento. Além disso, o índice do setor de não manufatura avançou de 54,0 para 54,5 
pontos entre abril e maio. Essa moderação, por sua vez, tem refletido o ajuste da política monetária e das 
medidas voltadas ao setor imobiliário dos últimos meses. Essa calibragem dos estímulos deve seguir nos 
próximos meses, mas acreditamos que isso se dará de forma ponderada, sem comprometer o crescimento 
de forma significativa. Ou seja, mantemos nossa expectativa de que o PIB do país crescerá pelo menos 
6,5% neste ano, dentro da meta. Ainda assim, temos que reconhecer que atualmente os riscos para a 
economia são baixistas, à medida que o aperto da liquidez poderá aumentar as incertezas em relação 
à saúde do sistema financeiro e, ao mesmo tempo, levar a uma desaceleração mais forte do crédito. 

FGV: alta do índice de confiança empresarial em maio aponta para gradual recuperação da 
atividade econômica
O índice de confiança empresarial subiu 1,2 ponto na passagem de abril para maio, segundo a série 
com ajuste sazonal divulgada hoje pela FGV. Essa é a primeira divulgação do índice que agrega os 
dados das diversas sondagens realizadas pela instituição. A elevação do indicador refletiu a melhora 
do componente de situação atual, que subiu 1,1 ponto, e do indicador de expectativas, que passou de 
94,7 para 95,0 pontos. Esse desempenho da confiança, que vem se recuperando nos últimos meses de 
forma espraiada, reforça nossa expectativa de gradual recuperação da atividade econômica ao longo 
dos próximos trimestres.

Abegás: consumo de gás natural avançou em março
O consumo de gás natural em março alcançou 56,1 milhões de m³/dia, considerando a comercialização 
para os segmentos industrial, residencial, automotivo e comercial, além da geração de energia elétrica, 
segundo dados disponibilizados ontem pela Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás 
Canalizado (Abegás).  O resultado representa uma alta de 7,5% na passagem de fevereiro para março, 
na série livre de efeitos sazonais, puxado pela expansão de 6,5% do consumo de gás voltado ao setor 
industrial. No sentido oposto, o consumo destinado à geração de energia recuou 20,8% na margem, 
descontando os efeitos sazonais, refletindo o desligamento das usinas térmicas. Já na comparação com 
o mesmo período de 2016, a demanda por gás registrou queda de 1,9% em março. 
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Tendências de mercado

EUA: queda do índice de confiança do consumidor em maio aponta para moderação do consumo 
neste segundo trimestre
O índice de confiança do consumidor caiu 1,5 ponto entre abril e maio, segundo dados divulgados ontem pelo 
Conference Board. O componente de situação atual subiu 0,4 ponto, enquanto o indicador de expectativas 
recuou 2,8 pontos. Apesar do nível de confiança permanecer alto, temos que reconhecer que houver certo 
arrefecimento nos últimos meses. Com isso, ressalta-se a visão de que os resultados das variáveis qualitativas 
estavam apontando para um ambiente mais otimista no início do ano. Somado a isso, os dados de consumo 
pessoal mostraram expansão de 0,4% em abril na comparação com março, indicando moderação da demanda 
das famílias neste segundo trimestre. A inflação, por sua vez, continua bem comportada. O índice de preços que 
serve de referência para o Fed (PCE, personal consumption expenditures) avançou 1,7% em abril em relação 
ao mesmo mês do ano passado e os núcleos chegaram a uma alta de 1,5% no período, abaixo, portanto da 
meta do Fed, de 2%. Com isso, a estratégia de normalização gradual da política monetária norte-americana 
ainda parece a mais adequada.

Área do Euro: desaceleração da inflação em maio reforça a expectativa de manutenção dos estímulos 
monetários 
A inflação ao consumidor da Área do Euro subiu 1,4% em maio na comparação interanual, desacelerando ante 
a elevação de 1,9% observada em abril, segundo dado preliminar divulgado hoje pela Eurostat. O resultado 
ficou abaixo da mediana das expectativas do mercado, de uma alta de 1,5%. A desaceleração do índice refletiu 
principalmente o alívio dos preços de energia, que subiram 4,6% ante avanço de 7,6% na leitura anterior. Os 
núcleos também desaceleram, com o indicador que exclui energia e alimentos chegando a uma variação de 
0,9%, ante elevação de 1,2% em abril . Para tanto, os preços de serviços passaram de uma alta de 1,8% para 
outra de 1,3%. Esse resultado da inflação, assim, deve reforçar a visão do Banco Central Europeu de que os 
estímulos monetários ainda são necessários. 

Os mercados globais operam sem tendência única nesta quarta-feira. Na Ásia, as bolsas encerram o pregão 
em queda, com exceção de Shanghai que subiu 0,4%. As bolsas europeias, por sua vez, operam no campo 
positivo nesta manhã, após a alta da inflação ao consumidor ficar abaixo do esperado. Os índices futuros norte-
americanos operam próximos à estabilidade. No mercado de moedas, o dólar perde valor ante as principais 
moedas dos países desenvolvidos. A libra, no entanto, deprecia após nova pesquisa indicar que as eleições 
para o parlamento serão bastante disputadas. 

Os preços do petróleo operam em queda, com o barril do tipo WTI cotado abaixo de US$ 49. Hoje ainda serão 
conhecidos os dados do American Petroleum Institute (API) sobre os estoques norte-americanos na última 
semana. Por outro lado, as principais commodities agrícolas são cotadas em alta, com exceção do açúcar. Os 
preços dos metais industriais, por sua vez, estão recuando.

No Brasil, o destaque do dia será o anúncio da decisão do Copom. Esperamos um corte de 1,0 p.p. levando 
a taxa Selic a 10,25% a.a.. Além disso, o IBGE divulgará os dados de abril da PNAD contínua, que segundo 
nossas estimativas, devem apontar para uma alta da taxa de desemprego para 13,8%. 
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(*) 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

30/05/17 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) (*) 9,21 0,09 -0,11 -3,98

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,14 -0,05 0,14 -0,75

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,31 0,04 -0,17 -3,50

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,36 0,10 0,01 -3,34

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.124,71 -11,60 -25,79 210,94

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.230,17 -26,55 -113,33 377,39

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 238,09 -0,13 18,73 -112,57

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,26 0,03 2,57 -8,75

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 63.962 0,32 -2,20 30,63

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.546 0,30 -1,83 31,17

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.413 -0,12 1,20 14,95

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 261,86 -0,22 1,02 11,05

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.678 -0,02 2,51 15,29

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.110 0,00 -1,41 10,19

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,21 -0,04 -0,07 0,36

Euro - US$/€ (**) 1,12 0,2 2,7 0,4

Iene - ¥/US$ (**) 110,85 -0,4 -0,6 -0,3

Libra - US$/£ (**) 1,29 0,1 -0,7 -12,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,69 1,2 -0,7 1,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,85 -0,1 -0,6 4,0

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 181,33 -0,7 -0,4 -4,8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 51,84 -0,9 0,2 4,2

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.262 -0,5 -0,5 4,0

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 913 -1,5 -3,4 -16,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 367 -1,9 2,5 -11,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 133 0,2 -4,1 -14,5


