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Agenda do dia

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

22:45 China: Índice PMI Markit do setor de serviços (jun)

Expectativa para o IPCA de 2017 mostrou queda importante, abrindo espaço para novas revisões 
baixistas nas próximas semanas
O mercado fez importante ajustes em suas projeções para a inflação, com destaque para a variação do 
IPCA do ano que vem, em linha com a expectativa de uma taxa de câmbio mais apreciada, conforme 
apontado pelo Relatório Focus, com estimativas coletadas até o dia 01 de julho, divulgado há pouco pelo 
Banco Central. A mediana das expectativas para o IPCA caiu de 7,29% para 7,26% para 2016 e recuou 
de 5,50% para 5,43% para 2017. A mediana das projeções para a taxa Selic seguiu em 13,25% e 11,0% 
para o final de 2016 e 2017, respectivamente. Já a estimativa para o PIB foi ajustada, passando de uma 
queda de 3,44% para outra de 3,35% neste ano e seguiu mostrando crescimento de 1% no ano que vem. 
Por fim, as estimativas para a taxa de câmbio também foram revisdas, de R$/US$ 3,60 para R$/US$ 3,46 
ao final deste ano e de R$/US$ 3,80 para R$/US$ 3,70 ao final do ano que vem.

Esperamos desaceleração do IPCA em junho, a ser divulgado nesta semana
O resultado do IPCA de junho, a ser conhecido nesta sexta-feira, será o destaque da agenda de indicadores 
domésticos desta semana. Esperamos desaceleração para 0,37%, refletindo alta de menor magnitude dos 
preços de alimentação, bem como a dissipação dos reajustes de medicamentos e tarifas de água e esgoto. 
Também será divulgado o IGP-DI referente ao mesmo passado, na quarta-feira, para o qual projetamos 
elevação de 1,71%.  A agenda também contemplará a divulgação dos dados de produção e vendas de 
veículos de junho da Anfavea, na quarta-feira e do Índice Nacional de Expectativas do Consumidor da 
CNI, também do mês passado, na sexta-feira.
 
No exterior, as atenções estarão voltadas à divulgação dos dados de mercado de trabalho norte-americano 
de junho, na sexta-feira, após a redução do ritmo de geração de vagas nos últimos dois meses. Também 
merecem destaque as leituras finais dos índices PMI Markit referentes ao mês passado: as informações 
do setor de serviços chinês serão divulgadas hoje à noite e os indicadores compostos da Área do Euro e 
dos Estados Unidos amanhã.

Atividade
IBGE: produção industrial apresentou estabilidade em maio
A produção industrial registrou estabilidade na passagem de abril para maio, excetuada a sazonalidade, 
segundo a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) divulgada na sexta-feira pelo IBGE. Vale destacar que 
pela terceira vez consecutiva a atividade industrial não apresentou desempenho negativo na margem. 
Na comparação interanual, entretanto, houve queda de 7,8%, acumulando recuo de 9,5% nos últimos 
doze meses. Setorialmente, doze dos vinte e quatro segmentos mostraram crescimento da produção 
em maio, com destaque para a elevação de 4,8% de veículos automotores, reboques e carrocerias 
(bastante acima da retração de 3,3% da fabricação de veículos totais exceto máquinas agrícolas da 
Anfavea, referentes ao mesmo período). Em contrapartida, merece destaque a contração de 8,2% de 
coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis. Dentre as categorias de uso, os bens de 
consumo exibiram alta modesta de 0,1%, refletindo o avanço de 5,6% na margem dos bens duráveis, 
ao passo que os semiduráveis e não duráveis caíram 1,4%. Já os bens intermediários devolveram 
a expansão observada em abril, recuando 0,7% em maio. Chama a atenção o desempenho positivo 
da produção de bens de capital, com crescimento de 1,5% na margem, marcando a quinta elevação 
consecutiva. Em relação ao mesmo mês de 2015, o declínio foi de 11,4%. Além disso, a produção dos 
insumos típicos da construção civil subiram 0,4%, seguindo praticamente no mesmo patamar desde 
o início deste ano. Esses dados sugerem, assim, variação positiva da formação bruta de capital fixo 
(FBKF) já neste segundo trimestre, em linha com o melhor desempenho dos indicadores coincidentes 
no período. 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, devem contribuir para melhores resultados da produção 
industrial no curto prazo.
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Setor Externo

EPE: queda do consumo de energia elétrica em maio reverteu parte da expansão dos meses anteriores 
O consumo de energia elétrica somou 38.369 GWh em maio, o equivalente a uma queda de 1,5% na margem, 
de acordo com os dados divulgados na última sexta-feira pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e 
dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Apesar disso, o resultado foi insuficiente para reverter as altas de 
1,5% e 2,4% registradas em março e abril, respectivamente. A retração na passagem de abril para maio foi 
decorrente, majoritariamente, da redução do consumo residencial, de 2,4% no período. No mesmo sentido, o 
consumo comercial caiu 1,1%. Em contrapartida, a energia consumida pela indústria avançou 0,3%, marcando 
o quarto mês consecutivo sem apresentar desempenho negativo. Na comparação interanual, houve elevação 
de 0,8%. Acreditamos que, a despeito da contração no período, o consumo deve ter encerrado o segundo 
trimestre em alta. 

MDIC: saldo da balança comercial registrou superávit de US$ 3,974 bilhões em junho
O saldo da balança comercial brasileira apresentou saldo positivo na semana compreendida entre os dias 27 
e 30 de junho, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio 
Exterior (MDIC) na sexta-feira passada. Com isso, o mês passado encerrou com superávit de US$ 3,974 bilhões. 
Para tanto, as exportações somaram US$ 16,743 bilhões – resultado 18,6% inferior a junho de 2015, quando 
consideradas as médias diárias de cada mês. Por categoria de produto, a maior retração se deu entre os produtos 
básicos, com recuo de 21,7% no período, principalmente devido aos embarques de petróleo em bruto (-36,2%), 
minério de cobre (-32,2%), café em grão (-26,3%) e soja em grão (-24,6%), lembrando a queda dos preços das 
commodities quando comparamos com o mesmo período do ano passado. Em seguida, destaca-se a contração 
de 21% das vendas de produtos manufaturados, puxada por óleos combustíveis (-51,6%), autopeças (-33,1%), 
óxidos e hidróxidos de alumínio (-31,0%), motores para veículos e partes (-26,1%) e laminados planos (-24,6%). 
Por fim, as exportações de semimanufaturados cresceram 3,7%, com destaque para açúcar em bruto (+53,6%), 
ouro em forma semimanufaturada (+24,6%) e óleo de soja em bruto (+14,7%). A conta de importações, por sua 
vez, somou US$ 12,770 bilhões, o que representa recuo de 19,3% ante junho de 2015 pelo critério das médias 
diárias. As quedas mais fortes concentraram-se em combustíveis e lubrificantes (-49,7%), bens de consumo 
(-30,2%) e bens intermediários (-19,9%), enquanto cresceram as compras de bens de capital (+24,4%). Dessa 
forma, no ano, a balança comercial brasileira acumulou superávit US$ 23,635 bilhões e deve terminar 2016 
com saldo positivo de US$ 52,5 bilhões. 

EUA: índices PMI e ISM sugerem melhor desempenho da produção industrial em junho
O Índice PMI da indústria de transformação norte-americana avançou de 50,7 para 51,3 pontos na passagem 
de maio para junho, de acordo com sua leitura final divulgada na última sexta-feira pela Markit. O resultado, 
que veio ligeiramente abaixo do observado na prévia (51,4 pontos) fez com que o indicador atingisse o maior 
patamar dos últimos três meses. A elevação foi impulsionada pela melhora da produção, dos novos pedidos e 
do nível de emprego. No mesmo sentido, o índice ISM industrial alcançou 53,2 pontos no mês passado, subindo 
1,3 ponto em relação a maio. A alta também refletiu a expansão dos indicadores de produção e emprego. Dessa 
forma, os dados sugerem melhor desempenho da produção dos EUA no período. 

Internacional

Tendências de mercado
Assim como no final da semana anterior, os mercados não apresentam tendência única nesta segunda-feira. A 
expectativa de novos estímulos na China impulsionou as bolsas asiáticas, que encerraram o pregão de hoje no 
campo positivo. Merece destaque a bolsa de Shanghai, que atingiram seu maior nível em dois meses. Na Europa, 
a maioria dos mercados opera em queda neste momento. O desempenho negativo das ações em Londres reflete 
o forte recuo do índice PMI Markit do setor de construção civil do Reino Unido de junho, que passou de 51,2 para 
46,0 pontos.  A retração do indicador chama atenção porque a grande parte da pesquisa (80% das entrevistas) 
aconteceu antes da confirmação da saída do Reino Unido da União Europeia. No sentido oposto, os índices futuros 
norte-americanos são cotados em alta, em dia de feriado nos EUA, que pode trazer redução da liquidez global.

As moedas também registram movimentos contrários, com o euro, o iene e o rublo se depreciando ante a divisa 
norte-americana, ao passo que a maioria das moedas dos emergentes e a libra apresentam valorização. Já os 
preços das principais commodities elevam-se nesta manhã.  Em especial, a alta da cotação do petróleo é puxada 
pelo aumento das tensões nas regiões produtoras na Nigéria, maior produtor de petróleo africano. No Brasil, 
os novos leilões de swap reverso podem ocasionar alguma desvalorização do real, em dia de fraca agenda de 
divulgação de indicadores locais. Em contrapartida, a alta dos preços das commodities no exterior e os ganhos 
das ações asiáticas podem impulsionar a bolsa brasileira no pregão de hoje.



3DEPEC

B
ol

et
im

 D
iá

rio
 M

at
in

al

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

01/07/16 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) (*) 13,19 -0,20 0,11 -1,12

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,47 -0,30 -0,31 0,69

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,87 -0,06 0,26 -0,15

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,72 -0,16 -0,02 -0,62

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.908,80 2,15 26,07 260,20

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.959,48 7,31 105,28 279,62

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 316,42 -2,24 -47,99 57,42

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,24 0,72 -10,16 2,72

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 52.233 1,37 6,57 -0,99

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 21.616 1,24 6,67 -1,39

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.949 0,11 0,90 1,08

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 223,35 0,86 -3,70 -14,48

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 15.682 0,68 -7,51 -22,86

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.932 0,10 0,65 -27,66

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,44 -0,03 -0,39 -0,98

Euro - US$/€ (**) 1,11 0,3 -0,5 0,8

Iene - ¥/US$ (**) 102,54 -0,6 -6,4 -16,7

Libra - US$/£ (**) 1,33 -0,3 -7,9 -15,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,36 0,5 -0,8 16,4

Yuan - RMB/US$ (**) 6,66 0,2 1,2 7,4

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 194,26 1,7 7,4 -29,8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 50,35 1,3 1,3 -18,8

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.339 1,4 10,5 14,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.169 -0,5 6,3 11,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 353 -1,6 -14,7 -14,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 157 1,0 -0,4 10,2

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


