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Agenda do dia

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

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

15:00 MDIC: Balança comercial mensal (jul) US$ 5,0 
bilhões

- CNI: Indicadores industriais (jun)

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

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

11:00 EUA: Índice ISM da indústria de transformação (jul) 53,0

Expectativas para o IPCA de 2017 continuaram caindo na última semana 
Por mais uma semana, o mercado seguiu com importantes ajustes em suas projeções para a inflação 
e para a taxa de câmbio, com destaque para a variação do IPCA para 2017, cuja mediana passou de 
5,29% para 5,20%, conforme apontado pelo Relatório Focus, com estimativas coletadas até o dia 29 
de julho, divulgado há pouco pelo Banco Central. Já a mediana das expectativas do IPCA para 2016 
ficou estável em 7,21%. A mediana das projeções para a taxa Selic subiu de 13,25% para 13,50% para 
este ano e seguiu em 11,00% para o final 2017. A estimativa para o PIB foi novamente ajustada, de 
uma queda de 3,27% para outra de 3,24% para este ano, enquanto o crescimento esperado para 2017 
permaneceu em 1,10%. Por fim, as estimativas para a taxa de câmbio  foram revisadas para o final de 
2016, de R$/US$ 3,34 para R$/US$ 3,30, e foram mantidas em R$/US$ 3,50 para 2017.

Resultado da produção industrial de junho, que será conhecido nesta semana, deverá reforçar 
nossa expectativa de estabilização do setor
O resultado da produção industrial de junho, a ser divulgado nesta terça-feira na Pesquisa Industrial 
Mensal (PIM), será o destaque da agenda doméstica desta semana. Esperamos elevação de 1,3% na 
margem que, caso se confirme, marcará o quarto mês consecutivo sem retração da atividade da indústria, 
reforçando, assim, nossa expectativa de estabilização desse segmento. Nesse sentido, os dados do 
setor automotivo referentes a julho também serão importantes, por serem as primeiras informações de 
atividade deste terceiro trimestre: os emplacamentos de veículos da Fenabrave serão divulgados amanhã, 
enquanto os dados de produção e vendas da Anfavea serão conhecidos na sexta-feira. Ademais, a 
agenda ainda contempla o indicador de atividade do comércio de julho da Serasa Experian, no último 
dia útil da semana, bem como o resultado da balança comercial deste mês, a ser conhecido hoje, para 
o qual projetamos superávit de US$ 5,0 bilhões, mostrando continuidade do ajuste das contas externas.

Após a frustração com o resultado do PIB norte-americano do segundo trimestre, o mercado aguardará 
a divulgação dos dados de mercado de trabalho dos EUA de julho, na sexta-feira. Um ritmo mais fraco 
de geração de vagas poderá levar os analistas a alterarem suas expectativas de elevação da taxa de 
juros norte-americana do país neste ano, depois que a autoridade monetária deixou a porta aberta para 
um aumento em sua próxima reunião, diante do fortalecimento do consumo e da melhora do emprego. 
Além disso, na quinta-feira, o Reino Unido divulgará sua decisão de política monetária, para a qual o 
mercado espera adoção de estímulos, para conter possíveis efeitos da saída do país da União Europeia. 
Por fim, as leituras finais dos índices PMIs de julho dos EUA, da Área do Euro, da China e do Reino 
Unido serão conhecidas ao longo da semana – começando hoje. 
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Inflação

IBGE: taxa de desemprego manteve sua trajetória altista em junho
A taxa de desemprego nacional chegou a 11,3% no segundo trimestre deste ano, segundo os dados divulgados 
sexta-feira pela Pnad Contínua do IBGE. Em termos dessazonalizados, a desocupação subiu de 10,8% para 
11,0% na passagem de maio para o mês passado. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve 
elevação de 3,0 pontos percentuais. A população ocupada caiu 1,5% na comparação interanual, devolvendo 
parte da redução do ritmo de queda observada anterior. Boa parte do movimento se deu pela retração de 4,1% 
no número de empregados com carteira assinada no período (lembrando que as informações do Caged de junho 
surpreenderam negativamente, ao mostrarem saldo negativo de 91 mil postos de trabalho). Já a População 
Economicamente Ativa (PEA) cresceu 1,8%, ante 2,0% no mês anterior, voltando a apresentar a mesma 
velocidade dos quatro primeiros meses do ano. A taxa de participação, por sua vez, tem se mantido estável, em 
61,5%, desde meados de 2015. O rendimento médio nominal total apresentou desaceleração importante em junho, 
ao registrar aumento de 4,8% em relação ao mesmo mês de 2015, após ter crescido 6,4% em maio. Ainda que a 
série seja volátil, a média móvel dos últimos três dados aponta para alta de 5,6%, bastante inferior ao ganho de 
8,5% registrado em junho do ano passado e de 7,7% em janeiro. Além disso, as informações, que contemplam 
também os trabalhadores informais e autônomos, também ficaram abaixo da expansão de 8,5% dos salários 
médios dos admitidos do Caged (que abrange apenas os profissionais formais com carteira assinada). Assim, 
a desaceleração reforçou nossa expectativa de que os ganhos salariais seguirão sua trajetória de moderação 
nos próximos meses, contribuindo para a continuidade do processo desinflacionário, principalmente dos preços 
de serviços. Já o rendimento médio real habitual chegou a R$ 1.972,00 no período, o equivalente a uma queda 
interanual de 4,2%. Apesar da queda mais forte da ocupação e da surpresa negativa com os dados de emprego 
formal do Caged em junho, mantemos nossa expectativa de redução do ritmo de enfraquecimento do mercado de 
trabalho neste segundo semestre. Ainda que a melhora do emprego se dê de forma mais defasada em relação 
à atividade, a elevação da confiança e os sinais de estabilização de alguns setores da economia, com destaque 
para o industrial, podem contribuir para a redução do ajuste total do mercado de trabalho através da quantidade 
de emprego. Em contrapartida, acreditamos na continuidade da desaceleração dos ganhos salariais nominais, 
que deverão impactar negativamente o consumo das famílias até o final deste ano, embora corroborem para a 
desinflação em curso dos preços de serviços. 

CNI: confiança do consumidor recuou em julho, corrigindo parte da forte alta observada em maio
O Índice Nacional de Expectativas do Consumidor (INEC) atingiu 101,2 pontos em julho, segundo os dados 
divulgados na última sexta-feira pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Descontada a sazonalidade, 
o resultado é equivalente a uma queda de 1,9% na margem, puxada pelo recuo em quatro dos seus seis 
componentes. Destacou-se a contração de 3,9% do indicador que mensura a avaliação dos consumidores em 
relação à situação financeira. Esse desempenho mais fraco da confiança do consumidor, indicado pelo INEC, 
deve ser lido como uma correção após forte elevação de 7,3% observada em maio. Reforçando nossa avaliação, 
lembrar que o Índice de Confiança do Consumidor da FGV mostrou alta na passagem de junho para julho.

Atividade

IBGE: inflação ao produtor desacelerou em junho, puxada para baixo pela deflação dos preços da 
indústria extrativa
O Índice de Preços ao Produtor (IPP) mostrou elevação de 0,52% em junho, desacelerando em relação à alta 
de 0,90% observada em maio, conforme reportado na sexta-feira pelo IBGE. A menor alta refletiu a deflação 
de 1,72% dos preços da indústria extrativa, após forte elevação de 11,37% no mês anterior. Já os preços da 
indústria de transformação praticamente mantiveram o ritmo de expansão no período, ao passarem de uma 
variação positiva de 0,59% para outra de 0,60%. Com isso, o IPP acumula alta de 5,67% nos últimos doze 
meses e deflação de 0,08% neste ano. Esperamos continuidade da desaceleração do indicador, de acordo 
com o sugerido pelo IPA industrial (medido pelos IGPs da FGV), em certa medida, refletindo a apreciação da 
taxa de câmbio.
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BC: resultado primário do governo consolidado foi deficitário em R$ 10 bilhões em junho
O Banco Central divulgou que o resultado primário do governo consolidado ficou deficitário em R$ 10 bilhões 
em junho, com o governo central registrando saldo negativo de R$ 1,045 bilhão e os governos regionais, um 
pequeno superávit de R$ 98 milhões. Em 12 meses, o déficit primário chegou a R$ 51,2 bilhões, o que representa 
2,5% do PIB. O déficit nominal, que inclui a despesa com juros, atingiu R$ 600,5 bilhões nos últimos doze 
meses (9,96% do PIB). De fato, a despesa com juros chegou a R$ 449,2 bilhões ou 7,45% do PIB. No caso 
dos governos regionais, o resultado no ano é superavitário em R$ 11 bilhões, mas uma piora dessas contas é 
esperada para os próximos meses, refletindo a liberação de aproximadamente R$ 15 bilhões da renegociação da 
dívida com a União. Dessa forma, acreditamos que nos próximos meses o resultado primário consolidado seguirá 
apresentando fracos resultados, lembrando que a meta de déficit para o governo central é de R$ 170 bilhões. 

Internacional

EUA: PIB do segundo trimestre frustrou as expectativas, com crescimento 1,2% em termos 
anualizados
O PIB do segundo trimestre mostrou crescimento de 1,2% frente ao trimestre anterior, em termos anualizados, 
frustrando as expectativas do mercado, de expansão de 2,5%. Essa surpresa negativa foi decorrente, em 
grande medida, da queda nos investimentos (de 9,7%), que foi bastante disseminada: máquinas e equipamentos 
(-3,5%), estruturas (-7,9%) e setor residencial (-6,1%). Vale ressaltar que houve substancial retração dos 
estoques (contabilizados como queda de investimentos) das empresas. Esse fator contribuiu negativamente 
com 1,1 ponto percentual de PIB no segundo trimestre. De fato, se houvesse estabilidade dos estoques, o PIB 
teria crescido 2,3%, e não 1,2%. Cabe dizer que, em episódios de queda acentuada de estoques, é comum 
que haja recomposição de estoques, ao menos parcial, nos trimestres subsequentes. Do lado positivo, houve 
expansão forte do consumo, de 4,2%. Assim, essa frustração com o resultado do PIB do segundo trimestre nos 
fez reavaliar discretamente a expectativa para o crescimento de 2016, de 1,7% para 1,6%.      

China: economia chinesa seguiu praticamente estável em julho
Ainda respondendo aos estímulos monetários adotados no início do ano, a economia chinesa seguiu praticamente 
estável em julho. O índice PMI da indústria de transformação, calculado pelo escritório de estatísticas da China, 
recuou de 50,0 para 49,9 pontos, entre junho e julho ficando levemente abaixo do esperado (50,0). O indicador 
para o setor de serviços, por sua vez, subiu de 53,7 para 53,9 pontos, no período. Ainda vale comentar que, 
contrariando o padrão dos últimos anos, o índice para a indústria, calculado pela Caixin e contemplando uma 
amostra mais centrada em empresas de menor porte, mostrou alta nesse mesmo período, passando de 48,6 
para 50,6 pontos, surpreendendo de forma positiva as expectativas (48,8). Dessa forma, combinando todos 
os resultados, entendemos que a economia chinesa deverá manter sua tendência de desaceleração, a ser 
suavizada pelas políticas fiscal e monetária, ainda frouxas. 

Área do Euro: leitura final do índice PMI da indústria de transformação de julho mostrou resistência 
da economia do setor ao Brexit
O índice PMI da indústria manufatureira da Área do Euro alcançou 52,0 pontos em julho, de acordo com sua 
leitura final divulgada hoje pela Markit. O resultado, que ficou ligeiramente acima da prévia (51,9 pontos), marcou 
queda de 0,8 ponto em relação ao mês anterior. O recuo refletiu a desaceleração do crescimento de novos 
pedidos, bem como a menor criação de emprego no período. Ainda assim, a geração de vagas na indústria 
do bloco se encontra dentre os melhores resultados dos últimos cinco anos. Dentre os países, o indicador da 
Alemanha também registrou desempenho levemente acima da leitura preliminar, ao atingir 53,8 pontos (ante 
53,7 pontos na prévia). Já os índices da Grécia  e da França ficaram abaixo do nível neutro dos 50 pontos, 
sinalizando contração da atividade industrial no período. Apesar da retração do indicador da Área do Euro em 
julho, o número sugere alta da produção industrial no mês passado. Com isso, a economia do bloco tem se 
mostrado resiliente à decisão de saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit). Em contrapartida, o índice 
PMI da indústria de transformação do Reino Unido apresentou forte retração entre junho e julho, ao passar de 
52,4 para 48,2 pontos. O resultado foi ainda mais baixo que o sugerido previamente (de 49,1 pontos), atingindo, 
assim, seu menor patamar desde fevereiro de 2013. Parte do movimento pode ser atribuída à contração da 
produção, que foi generalizada dentre as categorias de uso, marcando o declínio mais intenso desde outubro de 
2012. No mesmo sentido, a criação de postos de trabalho recuou pelo sétimo mês consecutivo. Dessa forma, 
os dados refletem as incertezas do empresariado industrial em relação ao Brexit, lembrando que levaremos 
alguns meses para mensurar os impactos concretos sobre as economias da região. 
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Colômbia: Banco central elevou a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, mas sinalizou que ciclo de 
alta pode ter chegado ao fim
O Banco central da Colômbia (Banrep) elevou a taxa de juros de 7,50% para 7,75% na última sexta-feira, em 
linha com a mediana das expectativas do mercado. Com mais essa elevação, o ciclo de aperto de juros, iniciado 
em setembro de 2015, acumulou 3,25 p.p. de alta. Porém, diferentemente das outras decisões, em seu último 
comunicado, o Banrep reconheceu que os sinais de desaceleração da atividade econômica ganharam força desde 
a última reunião. Por conta disso, a autoridade monetária colombiana reduziu suas projeções de crescimento 
do PIB para 2016, de 2,50% para 2,30% e sua estimativa de déficit em conta corrente de 5,90% para 5,30%. 
Também reconheceu que, apesar do efeito inflacionário da greve de caminhoneiros terminada em meados de 
julho, as expectativas de inflação doze meses à frente continuam dentro da meta. Adicionalmente, na decisão 
da última sexta-feira, mais de um membro do comitê votou pela manutenção da taxa de juros. Desse modo, 
levando todos esses fatores em consideração, consideramos que o ciclo de juros de elevação chegou ao fim. 
Com isso, acreditamos que a taxa básica de juros deve encerrar o ano em 7,75%.

Tendências de mercado

Os mercados  no exterior mais uma vez apresentam tendências distintas nesta segunda-feira, em dia de 
divulgação dos resultados dos índices PMI da indústria de transformação referentes a julho. Na Ásia, a elevação 
do indicador da indústria chinesa Caixin verificada no mês passado e a alta apresentada pelo índice japonês (que 
passou de 48,1 para 49,3 pontos entre junho e julho, sugerindo queda menos intensa da atividade industrial no 
período), impulsionaram as bolsas asiáticas, que encerraram em alta o primeiro pregão de agosto. Soma-se a 
isso a expectativa de que o pacote fiscal japonês de ¥ 28 trilhões comece a ser implementado nesta semana, 
após a frustração com os estímulos monetários anunciados pelo BoJ (banco central do Japão) na última sexta-
feira. Em contrapartida, os papéis em Shanghai fecharam o dia em baixa, diante das preocupações em torno 
de novos IPOs. No continente europeu, a queda mais intensa que a observada na leitura preliminar do índice 
PMI da indústria manufatureira do Reino Unido, bem como o desempenho negativo de diversos bancos no teste 
de estresse realizado na semana passada, contribuem para que a maioria dos mercados europeus opere em 
queda nesta manhã, com destaque para as ações de bancos. Por fim, a despeito do crescimento aquém do 
esperado do PIB norte-americano no segundo trimestre (conhecido na última sexta-feira), os índices futuros 
norte-americanos apresentam ganhos no momento.

Entre as commodities, a continuidade da expansão do número de plataformas petrolíferas em atividade nos EUA, 
de acordo com os dados divulgados sexta-feira pelo Baker Hughes, leva os preços do petróleo a registrarem novo 
declínio neste momento, acompanhados pelas cotações das principais agrícolas, com exceção do trigo. Já as 
metálicas industriais, lideradas pelo zinco e pelo níquel, mostram elevação em seus preços, após a divulgação 
do resultado positivo do índice PMI Caixin da indústria chinesa. As preocupações com a atividade econômica 
no Reino Unido e a nova baixa nas cotações do petróleo fazem com que a libra e o rublo depreciem em relação 
ao dólar nesta manhã. No sentido oposto, a maioria das moedas se fortalece ante a divisa norte-americana, 
após os dados fracos do PIB dos EUA reduzirem a probabilidade de elevação da taxa de juros norte-americana 
neste ano. No Brasil, o enfraquecimento do dólar no exterior deve levar o real a apresentar alguma apreciação, 
contribuindo para o fechamento da curva de juros futuro, principalmente em seus vencimentos mais curtos. 
Além disso, o mercado aguarda a divulgação do resultado mensal da balança comercial de julho, para o qual 
esperamos superávit de US$ 5 bilhões. 
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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).

Indicadores do Mercado

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

Equipe Técnica
Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos
Fernando Honorato Barbosa – Superintendente Executivo
Economistas:  Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / 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:     Bruno Sanchez Honório / Carlos Henrique Gomes de Brito / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Mariana Silva de Freitas / Rafael 
Martins Murrer  

29/07/16 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

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

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 13,30 -0,05 0,01 -0,97

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,28 -0,19 -0,76 -0,06

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,98 -0,02 0,09 0,14

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,83 -0,08 0,01 -0,52

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.933,86 0,94 28,44 254,50

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.089,40 1,32 138,40 505,63

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 296,12 4,08 -36,63 5,78

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,25 -1,29 0,86 -2,45

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 57.308 1,13 12,36 14,06

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 23.766 1,23 12,44 13,31

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.174 0,16 4,97 3,08

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 229,58 0,71 4,55 -13,74

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.569 0,56 6,44 -18,39

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.979 -0,50 1,63 -21,37

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,45 -0,05 -0,06 -0,83

Euro - US$/€ (**) 1,12 0,9 0,5 1,7

Iene - ¥/US$ (**) 102,07 -3,0 -0,7 -17,6

Libra - US$/£ (**) 1,32 0,5 -1,5 -15,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,76 -0,7 1,5 15,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,64 -0,3 0,0 7,1

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 181,01 1,8 -13,6 -24,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 42,46 -0,6 -16,1 -20,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.349 1,3 1,7 23,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.033 2,9 -9,8 5,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 335 1,0 -10,3 -9,0

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 154 -0,1 -1,1 9,3


