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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pesquisa Industrial Mensal (mai) 0,4% (m/m)              
-7,3% (a/a)

10:00 Markit: Índice PMI da indústria de transformação (jun)

15:00 MDIC: Balança comercial mensal (jun) Projetamos que o superávit comercial tenha atingido 
US$ 4 bilhões em junho

- EUA: Venda total de veículos (jun) 17,3 milhões

- Fenabrave: Emplacamento de veículos (jun)

10:45 EUA: Índice PMI Markit da indústria de transformação 
(jun) - final

11:00 EUA: Índice ISM da indústria de transformação (jun) 51 

11:00 EUA: Gastos com construção (mai) 0,7% (m/m)

Resultados favoráveis dos índices PMIs da China e da Área do Euro em junho ainda não capturaram 
os efeitos da saída do Reino Unido da União Europeia
Conforme sugerido pelos resultados finais dos índices PMIs da indústria de transformação referentes 
a junho, as economias chinesa e europeia encerraram o segundo trimestre em níveis positivos. Vale, 
contudo, chamar atenção para o fato de que essas pesquisas foram encerradas antes da confirmação 
da saída do Reino Unido da União Europeia e, portanto, ainda não capturaram as incertezas decorrentes 
desse evento. Começando pelo índice da China, o índice PMI mostrou discreto recuo, de 50,1 para 50 
pontos, entre maio e junho, ficando dentro das expectativas. Após forte expansão creditícia no primeiro 
trimestre, deveremos observar uma moderação no ritmo de crescimento, que ficará mais evidente na 
segunda metade do ano e deverá ser impulsionada pela desaceleração do setor imobiliário. Nesse 
sentido, tanto a abertura do indicador (com queda dos pedidos internos e externos), como o resultado do 
índice PMI Caixin, que tem sua amostra mais concentrada em pequenas empresas (com recuo de 49,2 
para 48,6 no período), reforçam essa expectativa. Em relação à Área do Euro, o índice PMI da indústria 
chegou a 52,8 pontos em junho, levemente acima do resultado prévio e das expectativas (52,6 pontos). 
Esse resultado positivo, uma vez que representa o patamar mais elevado do ano, ainda não refletiu 
os efeitos da saída do Reino Unido da União Europeia, o que sugere que essa melhora da atividade 
talvez não se sustente no terceiro trimestre, diante dos desdobramentos ainda incertos dessa decisão. 
De todo modo, vale citar a expansão observada na Alemanha (cujo indicador atingiu o patamar mais 
elevado desde o começo de 2014), na Espanha e na Itália; enquanto que, na França, a indústria seguiu 
mais fraca. Em suma, esperamos alguma moderação da economia mundial neste terceiro trimestre, 
em resposta tanto às mudanças em curso na União Europeia como a questões internas, destacando os 
menores estímulos hoje presentes na economia chinesa. 

Fiesp/Ciesp: atividade industrial paulista recuou em maio 
O Indicador de Nível de Atividade (INA), que mensura o desempenho da indústria paulista, recuou 1,0% na 
passagem de abril para maio, descontados os efeitos sazonais, conforme divulgado ontem pelo sistema 
Fiesp/Ciesp. O resultado sucedeu ligeira elevação de 0,1% na margem em abril e quedas de 1,1% e 
1,2% em fevereiro e março, respectivamente. Contribuíram para o declínio do índice, as retrações em 
onze dos dezoito segmentos pesquisados, com destaque para as atividades dos setores de derivados 
de petróleo e biocombustíveis e de máquinas e materiais elétricos, que caíram 3,8% e 3,5%, nessa 
ordem. Na comparação interanual, o INA apresentou retração de 9,1%, acumulando contração de 8,9% 
nos últimos doze meses. Já o Nível de Utilização da Capacidade Instalada registrou ligeira elevação 
na margem, ao oscilar de 74,8% para 74,9% na série dessazonalizada. Apesar da queda da atividade 
industrial paulista, mantemos nossa expectativa de alta de 0,4% da produção industrial nacional no 
período, de acordo com o sugerido por indicadores coincidentes já divulgados.
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Abiquim: produção do setor químico apresentou desempenho positivo no ano até maio, favorecido 
pelas exportações 
A produção da indústria química subiu 1,2% no acumulado dos primeiros cinco meses do ano, ante o mesmo 
período do ano passado, segundo os dados divulgados ontem pela Associação Brasileira da Indústria Química 
(Abiquim). O desempenho positivo do período foi influenciado pela expansão de 37,6% das exportações, 
favorecidas pela depreciação da taxa de câmbio. Por outro lado, as vendas ao mercado doméstico caíram 4,1% 
no mesmo período, como reflexo da baixa demanda nos principais segmentos demandantes de químicos, como o 
setor de construção civil, a cadeia de óleo e gás e as indústrias automotiva e de eletrodomésticos. As importações 
subiram 4,1% no acumulado até maio deste ano, puxadas por produtos para fabricação de fertilizantes. Para 
os meses à frente, estimamos ainda modesto desempenho do setor, mas a demanda deve subir gradualmente 
conforme a indústria retome seu crescimento, ao mesmo tempo em que os embarques deverão seguir favoráveis.

Tendências de mercado

Os mercados internacionais apresentam tendências distintas nesta sexta-feira, em dia de divulgação das leituras 
finais dos índices PMI. No continente asiático, as bolsas encerraram o pregão em alta, com as ações chinesas 
apresentando a maior elevação semanal do último mês. Já os mercados europeus registram movimentos 
opostos, com as ações na Itália e na França em baixa, e as demais em ligeira elevação, enquanto os índices 
futuros norte-americanos são cotados no campo negativo.

O dólar mantém-se enfraquecido em relação às principais divisas, com destaque para o won, o iene e o ringgit. 
Em contrapartida, o peso mexicano, a libra e o rublo mostram-se depreciados ante a moeda norte-americana. 
Entre as commodities, os preços do petróleo apresentam nova queda neste momento, acompanhados pelas 
principais agrícolas e pelo cobre. Já o zinco e o níquel são cotados com ganhos. No Brasil, o mercado deverá 
reagir à decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) de manter a meta de inflação em 4,5% para 2018, 
com redução das bandas, de 2 para 1,5 ponto percentual. Além disso, a realização de swap reverso pelo Banco 
Central tende a levar o real a se depreciar ante o dólar, em dia de carregada agenda de indicadores locais. 
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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:  Wesley Paixão Bachiega / Carlos Henrique Gomes de Brito / Bruno Sanches Honório / Mariana Silva de Freitas

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).

Indicadores do Mercado

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

30/06/16 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 14,25 0,00 0,00 0,50

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 13,40 0,11 0,21 -0,89

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,76 -0,28 -0,12 1,12

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,93 0,04 0,29 -0,01

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,88 0,06 0,07 -0,38

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.903,67 -0,52 25,13 253,72

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.950,94 -0,21 99,93 249,48

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 318,66 -14,09 -31,99 54,10

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,21 -0,29 -10,04 3,49

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 51.527 1,03 5,23 -2,93

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 21.350 1,01 5,49 -3,08

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.930 1,33 0,32 1,76

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 221,44 0,85 -6,09 -13,90

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 15.576 0,06 -8,74 -23,03

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.930 -0,07 3,80 -31,51

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,47 -0,05 -0,38 -0,88

Euro - US$/€ (**) 1,11 -0,2 -0,3 -0,4

Iene - ¥/US$ (**) 103,20 0,4 -7,1 -15,8

Libra - US$/£ (**) 1,33 -0,8 -9,1 -15,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,28 -1,1 -1,1 16,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,64 0,1 0,9 7,0

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 192,57 -2,1 6,4 -34,6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 49,68 -1,8 -0,2 -21,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.321 -0,5 8,8 12,7

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.175 2,7 8,1 11,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 359 -3,8 -13,1 -13,3

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 156 -0,1 0,3 7,8


