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Expectativas para o dia: 

▪ Mercados iniciam a semana com viés positivo para bolsas globais, commodities e

moedas emergentes frente ao dólar, diante da confirmação do relaxamento de

várias medidas restritivas que estavam sendo adotadas nas duas maiores cidades

chinesas para conter o avanço da onda de Covid-19.

▪ Com o feriado americano no dia, apesar da redução da liquidez, o viés de

otimismo deve prevalecer ao longo do dia nos mercados globais, em meio à

percepção de que o pior momento da pandemia já passou na China e, que diante

dos últimos discursos dos membros do Fed, o Banco Central americano terá

parcimônia no processo de normalização de juros.

▪ Dessa forma, os mercados eletrônicos das bolsas americanas apontam para

valorização, acompanhando as bolsas europeias e commodities. O dólar se

enfraquece perante à maioria das moedas, enquanto o mercado de Treasuries

ficará fechado no dia.

▪ Dólar contra Principais: Queda Dólar contra Emergentes: Queda

▪ Taxa dos Treasuries: Sem negociação

▪ Bolsas: Alta Commodities: Alta

EXTERNO: Otimismo predomina sobre os ativos que refletem relaxamento na China, em dia de feriado nos EUA.
▪ Nos EUA, hoje é feriado do Memorial Day e os mercados à vista estarão

fechados, assim como o mercado de Treasuries.

▪ Na China, notícias de relaxamento de medidas restritivas contra a Covid-19 nas
metrópoles, Xangai e Pequim, com a redução de casos de contágio, em especial
em Pequim, além da perspectiva de um plano de recuperação econômica para
complementar a abertura anunciado pelo governo municipal de Xangai
influenciam positivamente os mercados.

▪ Assim, as bolsas asiáticas fecharam o pregão em alta, refletindo as notícias
advindas da China. O índice Xangai Composto subiu 0,60%, o Hang Seng (Hong
Kong) avançou 2,06%, o Nikkei (Japão) valorizou 2,19% e o Kospi (Coreia) se
elevou em 1,20%.

▪ No Japão, o presidente do BoJ (Banco Central do Japão), Haruhiko Kuroda,
prometeu manter uma acomodação monetária agressiva para apoiar à
recuperação da economia do país.

▪ Na Europa, o economista-chefe do BCE (Banco Central Europeu), Philip Lane,
antecipou que a entidade deve elevar juros em 25 pontos-base nas reuniões de
julho e setembro, tirando a taxa básica de juros do território negativo até o fim
do terceiro trimestre. Hoje, a taxa é negativa em 0,5% aa.

▪ Na agenda de indicadores, destaque para o índice de confiança do consumidor
(mai) que avançou de -22 pts para -21,1 pts, na Zona do Euro. Na Alemanha, a
prévia da inflação ao consumidor (CPI) de maio será divulgada às 9h.

▪ Na agenda de discursos, o presidente do BoE, Andrew Bailey, fala às 8h; o
dirigente do Fed, Christopher Waller, discursa a partir das 12h; e o membro do
BCE, Joaquim Nagel, fala às 14h.

▪ Para o mercado de petróleo, dois eventos na semana ganham o foco dos
investidores. Hoje, se inicia a cúpula de líderes da União Europeia que deve
discutir o embargo ao petróleo russo. Já na quinta-feira (02/06), está agenda a
reunião ministerial da OPEP+.
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▪ No Brasil, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, irá se reunir nesta segunda-
feira (30/05), às 17h com os secretários estaduais de Fazenda para discutir
eventuais alterações ao projeto aprovado na Câmara que restringiu a cobrança do
ICMS sobre combustíveis, energia, gás natural, comunicações e transportes
coletivos.

▪ Como alternativa à limitação do ICMS, os Estados defendem a criação de um
fundo de equalização dos preços dos combustíveis, já aprovado pelo Senado, mas
que ainda não passou pela avaliação da Câmara.

▪ Nota técnica elaborada pela Anatel estima que o limite de 17% na alíquota do
ICMS para o setor de telecomunicações pode baixar as contas de celular, banda
larga e TV por assinatura em 11%.

▪ Os agentes de mercado calculam um alívio de até 1,5 p.p. sobre o IPCA, mas o
impacto fiscal da medida segue sendo avaliado.

▪ O ministro das Comunicações, Fabio Faria, defendeu em entrevista no final de
semana um subsídio ao diesel como forma de impedir eventual greve dos
caminhoneiros, utilizando R$ 15 bi do lucro de R$ 44 bi da Petrobras.

▪ O presidente da Câmara, Arthur Lira, deve manter o foco nas discussões contra os
aumentos nos preços de energia, incluindo projetos como o que regulamenta a
devolução de tributação indevida na conta de luz e o que exclui o adicional da
bandeira tarifária na base de cálculo do ICMS.

▪ Segundo o noticiário, o governo decidiu ampliar para R$ 14 bilhões o bloqueio no
orçamento dos ministérios anunciado na semana passada, a fim de conceder
neste ano eleitoral reajuste linear de 5% para os servidores públicos federais. Os
detalhes devem ser divulgados hoje, mas as pastas da Educação, Ciência e
Tecnologia e Saúde devem ser as mais afetadas.

▪ Na agenda de indicadores, o IGP-M de maio desacelera a 0,52%, após alta de
1,41% em abril, em linha com a mediana das projeções de mercado.

▪ No mais, o diretor de política econômica do Banco Central, Bruno Serra,
participará de uma live, a partir das 12h.

Expectativas para o dia:
▪ Em dia de liquidez reduzida por conta do feriado nos EUA, os ativos locais

devem dar continuidade ao movimento de recuperação observado nos últimos

dias, com os investidores digerindo notícias positivas vindas da China como

flexibilização de medidas restritivas contra covid-19 em Pequim e Xangai, além

da expectativa de uma postura menos hawkish do Fed.

▪ No front interno, os próximos passos do projeto do ICMS, que já foi aprovado na

Câmara, permanecem no radar dos players de mercado, com destaque para uma

reunião marcada para hoje dos Estados com o presidente do Senado, Rodrigo

Pacheco, além da participação do diretor de política econômica do BC, Bruno

Serra, em evento hoje, às 12h.

▪ Assim, alinhado ao exterior, esperamos uma sessão com viés positivo, com o

Ibovespa operando em alta, em sintonia com as bolsas externas; o dólar se

desvalorizando frente ao real, em linha com as demais moedas emergentes; e a

curva de juros devolvendo prêmios de riscos, refletindo a expectativa de queda

do dólar, bom humor externo e os efeitos desinflacionários do teto do projeto

do ICMS.

▪ Dólar: Queda

▪ Juros: Queda

▪ Ibovespa: Alta
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INTERNO: Notícias positivas vindas da China devem sustentar os negócios, mas sem perder de vista as questões locais
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Esta publicação contém análises/avaliações que refletem as visões de 

profissionais da área de Tesouraria Global/Assessoramento Econômico e da 

Diretoria de Agronegócios do Banco do Brasil S. A. (“BB”).

As análises/avaliações aqui publicadas:

i. eventualmente, podem não expressar o posicionamento do Conglomerado 

BB sobre os temas aqui tratados; 

ii. é possível que divirjam substancialmente das visões de outras áreas 

correlatas do BB, mesmo que faça referências a recomendações publicadas 

por essas respectivas Áreas; 

iii. podem ou não ser seguidas pela gestão da Carteira Proprietária do BB.

As informações, opiniões, análises e avaliações contidas nesta publicação:

i. contém dados e projeções informativos que são dependentes das hipóteses 

adotadas. Nessa medida, não devem ser tomados como base, balizamento, 

guia ou norma para quaisquer documentos, avaliações, julgamentos ou 

tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal;

ii. foram fornecidas apenas como comentários gerais de mercado e não 

constituem quaisquer formas de aconselhamento pessoal, jurídico, 

tributário ou outro serviço financeiro regulamentado;

iii. não contém toda a informação desejável, ou seja, fornecem apenas visões 

limitadas da economia e do setor agropecuário, de forma geral “Macro”, 

não avaliando valores mobiliários específicos e emissores determinados;

iv. não são uma pesquisa ou recomendação de investimento para fins
regulatórios e não constitui uma análise substantiva;

v. não são uma recomendação personalizada ou uma consultoria de
investimento.

Desse modo, todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de
quaisquer dados ou análises são assumidas exclusivamente por quem as utiliza,
eximindo o BB de todas as ações decorrentes do uso deste material.

Ressalte-se que o BB não se responsabiliza por atualizar qualquer estimativa
contida nesta publicação.

O BB recomenda aos leitores da publicação que:

i. antes de entrar em qualquer transação, certifiquem-se de que entende os
potenciais riscos e retornos e verifique a compatibilidade com seus
objetivos e experiência, recursos operacionais e financeiros e outras
circunstâncias relevantes;

ii. procurem consultores para verificar limitações tributárias, legais e
contábeis, sempre que necessário.

Por fim, o BB esclarece que o acesso a está publicação implica na total
aceitação deste termo de responsabilidade e uso, não sendo permitido a
reprodução, retransmissão e distribuição do todo ou de qualquer parte deste
material sem a sua prévia e expressa autorização.

Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias:

SAC 0800 729 0722

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

Ouvidoria 0800 729 5678

Informações relevantes

Assessoramento Econômico - Disclaimer



#Pública

30/05/2022


