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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pesquisa Industrial Mensal (jun) 1,3% (m/m)              
-6,0% (a/a)

Se confirmado, o resultado marcará o quarto mês 
consecutivo sem recuo na margem.

- Fenabrave: Emplacamentos de veículos (jul)

09:30 EUA: Rendimento pessoal (jun) 0,3% (m/m)

09:30 EUA: Gastos pessoais (jun) 0,3%(m/m)

- EUA: Venda total de veículos  (jul)

Balança comercial apresentou forte superávit em julho, refletindo recuo das importações
O saldo da balança comercial brasileira apresentou saldo positivo de US$ 727 milhões na semana de 25 
e 31 de julho, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Desenvolvimento 
e Comércio Exterior (MDIC). Com isso, reforçou o movimento positivo das últimas semanas e registrou 
superávit de US$ 4,578 bilhões no mês, ainda que abaixo da nossa projeção e da expectativa do 
mercado, de US$ 5 bilhões e US$ 4,9 bilhões, respectivamente. Para tanto, as exportações somaram 
US$16,331 bilhões e as importações US$ 11,752 bilhões.  A diferença em relação ao nosso número se 
deu, principalmente, pela redução do ritmo de exportação na última semana. Na comparação com as 
médias diárias de julho do ano passado, os embarques caíram 3,5%, enquanto as compras externas 
registraram queda de 20,3%. Esse resultado é explicado pela queda em valor das exportações de 
produtos básicos (-14,7%), apesar do crescimento das exportações de produtos semimanufaturados 
(10,1%) e manufaturados (7,3%). Já o movimento das importações foi puxado pela queda das compras 
de todas as principais categorias, com destaque para combustíveis e lubrificantes (-40,7%), bens de 
consumo (-29,8%), bens de capital (-21,2%) e bens intermediários (-13,5%). Dessa forma, no ano, a 
balança comercial brasileira acumula superávit de US$ 28,23 bilhões e deve terminar o ano com saldo 
positivo de US$ 47 bilhões.

CNI: maioria dos indicadores industriais registrou crescimento em junho
A maior parte dos indicadores industriais registrou alta na passagem de maio para junho, descontada a 
sazonalidade, de acordo com os dados divulgados ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). 
Destacou-se a elevação na margem de 2,0% do faturamento real, que reverteu parcialmente a intensa 
contração de 4,0% observada no mês anterior. No mesmo sentido, o número de horas trabalhadas cresceu 
0,2% no período, enquanto a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) subiu 0,30 ponto percentual entre 
maio e o último mês do trimestre passado, interrompendo sequência de três contrações consecutivas. 
Em contrapartida, o nível de emprego e a massa salarial real mantiveram suas trajetórias baixistas, ao 
recuarem ambos 0,6%. Dessa forma, a ligeira melhora verificada em junho reforça nossa expectativa 
de desempenho positivo da produção industrial no final do último semestre, informação a ser divulgada 
hoje pelo IBGE.
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Tendências de mercado

Desaceleração do índice PMI global em julho reforça expectativa de crescimento mundial moderado 
na segunda metade do ano
O índice de atividade da indústria global (PMI global) registrou queda de 51,5 pontos para 51,1 pontos, entre 
junho e julho, sugerindo uma desaceleração no ritmo da atividade industrial no período (valores acima de 50 
sugerem crescimento da atividade industrial em relação ao mês anterior). A queda no índice global foi puxada 
sobretudo pela desaceleração do índice de atividade industrial dos EUA (ISM da indústria de transformação), que 
caiu de 53,2 pontos para 52,6 entre junho e julho, contrariando a expectativa de estabilidade dos analistas de 
mercado. Essa queda no indicador de atividade industrial dos EUA reflete em grande parte a piora no componente 
de emprego, que caiu de 50,4 pontos para 49,4 pontos em julho. Ainda dentre as economias desenvolvidas, 
outros países que contribuíram para a desaceleração do índice de atividade global foram a Área do Euro e o 
Reino Unido, com quedas de 0,8, ponto e 4,2 pontos, respectivamente, reflexo da piora na confiança industrial 
ainda em consequência do Brexit. Já entre os as economias emergentes, destaque para Indonésia, Rússia e 
México que registraram as principais quedas. Em suma, essa ligeira queda no PMI global em julho reforça nossa 
expectativa de crescimento global moderado no segundo semestre do ano.

Austrália: banco central australiano reduziu taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, para 1,50%
Em linha com a mediana das expectativas dos analistas o banco central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) 
reduziu sua taxa básica de juros de 1,75% para 1,50%, atingindo o menor patamar histórico para a taxa básica 
do país. Dentre as justificativas dessa redução, destacaram-se: (i) a inflação bem abaixo da meta (alta de 1,0% 
no segundo trimestre deste ano contra mesmo período do ano passado, abaixo do intervalo da meta entre 2% 
e 3%); (ii) a preocupação do RBA com o fortalecimento da moeda australiana e (iii) o menor risco de distorções 
no mercado imobiliário do país (por conta do recente aumento nas restrições ao crédito imobiliário). Diante da 
expectativa de inflação ainda inferior à meta nos próximos trimestres, acreditamos que a autoridade monetária 
australiana manterá a taxa básica de juros inalterada em 1,50% até o final do ano.

Os mercados internacionais operam com maior cautela e no campo negativo nesta terça-feira. Na Ásia, a despeito 
do detalhamento do pacote de estímulo fiscal japonês de ¥ 28 trilhões, a bolsa japonesa encerrou o pregão 
de hoje em baixa, refletindo o forte declínio dos papéis relacionados à energia, após os preços do petróleo 
caírem fortemente na véspera. Em contrapartida, os mercados chineses fecharam o dia em alta, marcando a 
maior elevação em uma semana. Já as bolsas europeias operam novamente em queda nesta manhã, apesar 
da aceleração do índice de preços ao produtor da Área do Euro em junho. O indicador subiu 0,7% no final do 
segundo trimestre, surpreendendo para cima as expectativas do mercado, de alta de 0,4%. O resultado também 
marca uma aceleração em relação ao mês anterior, quando a inflação ao produtor foi de 0,6%. Grande parte do 
movimento foi impulsionada pela alta de 1,8% dos preços de energia, visto que o núcleo, que exclui tais preços, 
apresentou variação positiva de apenas 0,2%. Os índices futuros norte-americanos também são cotados com 
perdas, em dia de divulgação dos dados de rendimento e gastos pessoais de junho.

Apesar da maior aversão ao risco, o dólar perde força ante as principais divisas nesta manhã, com destaque 
para as fortes apreciações do iene e do dólar australiano. Em contrapartida, o rand sul africano, o peso mexicano 
apresentam-se desvalorizados em relação à moeda norte-americana. Entre as commodities, os preços do petróleo 
interrompem a sequência de queda dos dias anteriores, mas seguem próximos de US$ 40/barril, diante da 
renovada preocupação com o excesso de oferta global. As principais agrícolas, com exceção do trigo, são cotadas 
em baixa, enquanto as metálicas industriais registram ganhos em seus preços. No Brasil, o enfraquecimento 
do dólar no exterior pode levar a alguma apreciação do real, o que pode contribuir para o fechamento da curva 
de juros, principalmente em seus vencimentos mais próximos. Ademais, o mercado aguarda a divulgação da 
Pesquisa Mensal da Indústria (PIM) de junho, às 9h. 



3DEPEC

B
ol

et
im

 D
iá

rio
 M

at
in

al

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  

01/08/16 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) (*) 13,28 -0,02 0,09 -0,67

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,32 0,04 -0,14 -0,24

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,98 0,00 0,11 0,55

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,80 -0,03 0,08 -0,10

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.934,29 1,68 26,47 237,76

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.099,67 11,71 143,68 511,18

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 289,77 -6,35 -26,64 2,05

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,27 0,49 0,92 -4,57

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 56.756 -0,96 8,66 11,58

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 23.568 -0,83 9,03 10,80

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.171 -0,13 3,23 3,18

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 228,18 -0,61 2,16 -14,70

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.636 0,40 6,08 -19,19

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.953 -0,87 0,71 -19,39

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,52 0,07 0,08 -0,66

Euro - US$/€ (**) 1,12 -0,1 0,2 1,6

Iene - ¥/US$ (**) 102,39 0,3 -0,1 -17,4

Libra - US$/£ (**) 1,32 -0,4 -0,8 -15,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,86 0,6 2,7 17,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,64 0,1 -0,2 7,0

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 178,21 -2,8 -16,0 -24,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 42,14 -0,8 -16,3 -19,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.351 0,2 0,9 23,4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 996 -3,5 -14,8 1,6

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 326 -2,6 -7,7 -12,2

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 153 -1,2 -3,1 8,3


