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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

10:00 Markit: Índice PMI composto (jul) 

12:30 Bacen: Fluxo Cambial (semanal)

12:30 Bacen: Índice Commodities Brasil (IC-Br) (jul)

09:15 EUA: Geração de vagas de trabalho - pesquisa ADP (jul) 168 mil

11:00 EUA: Índice ISM do setor de serviços (jul) 56,2 

Emplacamentos de veículos subiram em junho, sugerindo desempenho menos negativo das 
vendas do varejo ampliado no período
O emplacamento de veículos, exceto máquinas agrícolas, somou 260.527 unidades em junho, conforme 
reportado ontem pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). 
Descontada a sazonalidade, o resultado representa uma alta de 6,2% na margem, após duas quedas 
consecutivas. O desempenho positivo foi generalizado dentre as categorias de veículos, com os 
automóveis e os comerciais leves crescendo 5,8% e 5,5%, respectivamente. Chama atenção a forte 
elevação dos emplacamentos de veículos pesados no período: os de caminhões cresceram 12,0%, ao 
passo que os de ônibus subiram 63,2%. Na comparação interanual, houve queda de 22,3% do total de 
veículos emplacados (também excetuadas as máquinas agrícolas). Dessa forma, os dados sugerem 
retração menos intensa das vendas do varejo ampliado no período, informação a ser conhecida apenas 
no próximo mês. 

IBGE: resultado positivo da produção industrial em junho sugere alta do PIB industrial no 
segundo trimestre
A produção industrial subiu 1,1% entre maio e junho, descontados os efeitos sazonais, de acordo com a 
Pesquisa Industrial Mensal (PIM) divulgada ontem pelo IBGE. Com isso, tivemos o quarto mês consecutivo 
sem queda na margem da atividade industrial. No segundo trimestre, a produção acumulou expansão de 
0,6%, sugerindo desempenho positivo do PIB industrial no período. Na comparação interanual, contudo, 
houve retração de 6,0%, acumulando declínio de 9,8% nos últimos doze meses. Dezoito dos vinte e 
quatro setores pesquisados mostraram crescimento na produção em junho, com destaque para a forte 
elevação de 8,4% do segmento de veículos automotores, reboques e carrocerias, conforme apontado 
pelas informações de fabricação de veículos da Anfavea referentes ao mesmo período. Em contrapartida, 
a produção de celulose, papel e produtos de papel caiu 2,0%. Dentre as categorias de uso, houve alta 
generalizada. Os bens intermediários subiram 0,5%, após queda de mesma magnitude no mês anterior. 
No mesmo sentido, os bens de consumo semiduráveis e não duráveis cresceu 1,2%, revertendo quase 
toda retração de 1,3% de maio. Por fim, os bens de consumo duráveis apresentaram expansão de 1,1%, 
sucedendo intensa alta de 6,0%. Novamente, merece destaque o desempenho positivo da produção 
de bens de capital, com crescimento de 2,1% na margem, marcando a sexta elevação consecutiva. Em 
relação ao mesmo mês de 2015, o declínio foi de 3,9%, bastante acima dos -11,4% observados em maio. 
Além disso, a produção dos insumos típicos da construção civil subiu 0,3%, seguindo praticamente no 
mesmo patamar desde o início deste ano. Esses dados apontam para variação positiva da formação 
bruta de capital fixo no segundo trimestre. Apesar disso, a produção industrial deverá encerrar 2016 
em queda, em parte refletindo a contração do início do ano e o carregamento estatístico dos fortes 
recuos do ano passado. A rápida e expressiva melhora da confiança nos últimos meses, conforme 
apontado pela FGV e CNI, juntamente com o processo de normalização dos estoques, deve colaborar 
para melhores resultados da produção industrial no curto prazo. Por fim, vale destacar que, apesar da 
contribuição positiva do setor industrial e dos investimentos no PIB do segundo trimestre, a continuidade 
do enfraquecimento do consumo das famílias seguirá pressionando a atividade econômica para baixo 
(esperamos contração de 0,3% na margem do PIB no período). 
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Inflação

Internacional

EPE: queda do consumo de energia em junho foi puxada pela demanda comercial e residencial
O consumo de energia elétrica somou 37.174 GWh em junho, o equivalente a uma queda de 0,1% na margem, 
de acordo com os dados divulgados na ontem pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e dessazonalizados 
pelo Depec-Bradesco. A retração na passagem de maio para junho foi decorrente tanto da redução do consumo 
comercial, de 1,5%, quanto do residencial, que caiu 1,0% no período. Em contrapartida, a energia consumida 
pela indústria avançou 0,2%, marcando o quinto mês consecutivo sem apresentar desempenho negativo. Na 
comparação interanual, houve um avanço de 0,2% do consumo total de energia, que foi impulsionado pelo 
consumo residencial e por outros setores, que apresentaram um crescimento de 3.5% e 5,3%, respectivamente. 
Já o consumo industrial teve um recuo de 3,2% na mesma base de comparação.   A recuperação gradual da 
indústria nos faz acreditar em trajetória ascendente do consumo de energia desse segmento nos próximos 
meses, o que deverá impulsionar o consumo total de energia.

FipeZap: preços de imóveis residenciais mostraram discreta alta em julho
Os preços de imóveis residenciais no País subiram 0,06% na passagem de junho para julho, conforme divulgado 
pela Fipe, em parceria com a empresa de busca eletrônica Zap, em pesquisa realizada em 20 municípios 
brasileiros. Com isso, o preço médio do metro quadrado atingiu o valor de R$ 7.637,00 no último mês. Destaque 
para a queda nominal dos preços em junho em São Paulo (-0,05%), Rio de Janeiro (-0,10%), Distrito Federal 
(-0,070%), Recife (-0,05%), São Caetano do Sul (-0,03%), Niterói (-0,15%) e Goiânia (-0,47%). Nos últimos 
doze meses, a variação dos preços em nível nacional ficou negativa em 0,09%, em termos nominais – o que 
implica uma queda mais forte se descontarmos a inflação do período. Esse comportamento tem refletido o 
enfraquecimento do mercado imobiliário em grande parte das cidades pesquisadas. Para o restante do ano, 
acreditamos que os preços de imóveis residenciais manterão tendência de queda em termos reais, como reflexo 
dos ajustes dos estoques.

EUA: desempenho dos gastos com consumo pessoal em junho aponta para nova alta do consumo e 
sugere também ligeira redução da taxa de poupança
Os dados de orçamento das famílias em junho apontaram para uma nova alta dos gastos pessoais, de 0,4% 
na margem em junho, mais que proporcional ao crescimento dos rendimentos no mês (0,18%). Com isso, 
houve redução na taxa de poupança das famílias, de 5,5% para 5,3%. Boa parte da alta de consumo esteve 
concentrada no setor de serviços e em bens essenciais (eletricidade, gastos com saúde e bens não duráveis), 
enquanto houve retração dos gastos com veículos. Os índices de preços subiram 0,1% no mês, tanto o cheio 
(que acumula 0,9% nos últimos 12 meses) quanto o núcleo (que acumula 1,6% nos últimos 12 meses). A alta 
de 0,4% nos gastos nominais, combinada com 0,1% de alta no deflator, resulta em uma alta real do consumo 
em junho, de 0,3%. Esses dados já estavam presentes no PIB da última sexta-feira e não trazem novidade 
com relação à leitura de que o consumo firme permanece sendo a maior força de sustentação do crescimento 
americano neste momento.      

Área do Euro: leitura final do índice PMI composto mostrou ligeiro avanço em julho
O índice PMI do setor de serviços na Área do Euro atingiu 52,9 pontos em sua leitura final, conforme reportado 
hoje pela Markit. O resultado ficou ligeiramente acima do sugerido pela prévia (52,7 pontos) e do observado 
no mês anterior (52,8 pontos), e foi puxado pelo crescimento do indicador alemão, que passou de 53,7 para 
54,4 pontos entre junho e o mês passado. Com isso, o índice PMI composto do bloco também se elevou em 
0,1 ponto, ao alcançar 53,2 pontos. Apesar dos dados reforçarem o desempenho do indicador da indústria de 
transformação no período, sinalizando resiliência da economia da Área do Euro à saída do Reino Unido da 
União Europeia, sugerem alta de apenas 0,3% da atividade econômica da região no terceiro trimestre. Em 
contrapartida, o índice PMI do setor de serviços no Reino Unido caiu de 52,3 para 47,4 pontos na passagem de 
junho para julho, alcançando o menor patamar desde fevereiro de 2009. Esses dados refletem as incertezas 
dos empresários do setor em relação ao Brexit, lembrando que levaremos alguns meses para mensurar os 
impactos concretos sobre as economias da região.  
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Indicadores do Mercado

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

02/08/16 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 0,00 0,09 -0,67

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,29 -0,03 -0,18 -0,28

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,98 0,01 0,11 0,55

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,82 0,02 0,10 -0,08

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.937,63 1,78 28,83 241,45

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.092,04 -11,65 132,57 505,49

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 293,71 3,94 -22,70 5,99

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,26 -0,18 0,74 -4,74

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 56.162 -1,05 7,52 10,42

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 23.334 -1,00 7,95 9,70

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.157 -0,64 2,57 2,53

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 225,15 -1,33 0,81 -15,83

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.391 -1,47 4,52 -20,37

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.971 0,61 1,32 -18,90

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,56 0,03 0,11 -0,62

Euro - US$/€ (**) 1,12 0,6 0,8 2,2

Iene - ¥/US$ (**) 100,90 -1,5 -1,6 -18,6

Libra - US$/£ (**) 1,34 1,4 0,6 -14,5

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,93 0,4 3,1 17,6

Yuan - RMB/US$ (**) 6,63 -0,2 -0,5 6,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 177,32 -0,9 -16,9 -25,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 41,80 -0,8 -17,0 -19,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.364 1,0 1,9 24,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 985 -1,1 -15,7 0,5

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 324 -0,5 -8,1 -12,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 153 0,0 -3,1 8,3

Tendências de mercado

O clima de maior aversão ao risco predomina nos mercados internacionais nesta manhã. No continente 
asiático, com exceção das ações em Shanghai, as bolsas encerraram o pregão em baixa. No Japão, os 
papeis apresentaram a terceira queda consecutiva, refletindo o fortalecimento do iene observado na véspera 
e a frustração com o pacote de estímulos fiscais divulgados ontem. Já os mercados europeus operam sem 
tendência definida nesta manhã, a despeito da surpresa positiva com o índice PMI composto da Área do Euro. 
Os índices futuros norte-americanos, por sua vez, são cotados no campo negativo, à espera da divulgação do 
índice ISM do setor de serviços. 

Entre as commodities, os preços do petróleo registram ligeira alta nesta manhã, diante da redução dos estoques 
semanais nos EUA, conforme apontado pelo American Petroleum Institute. Ainda assim, o tipo WTI segue 
cotado abaixo de US$ 40/barril. As metálicas industriais também apresentam recuo em seus preços, enquanto 
as principais agrícolas são cotadas com ganhos. As maiores preocupações no exterior fortalecem o dólar 
neste momento, com exceção do rublo e da libra. No Brasil, a fraca agenda de indicadores econômicos deve 
levar os principais ativos a acompanharem o movimento no exterior, com queda da bolsa brasileira e alguma 
depreciação do real. 
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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).

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  


