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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

12:30 Bacen: Fluxo cambial (semanal)

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

- Anfavea: Produção e venda de veículos (jun)

- Polônia: Banco Central anunciará decisão de política 
monetária 1,50% Mercado espera manutenção da taxa básica de 

juros. 

09:30 EUA: Balança comercial (mai) -US$ 39,50 
bilhões

10:45 EUA: Índice PMI Markit composto (jun) - final

11:00 EUA: Índice ISM do setor de serviços (jun) 53,5 

15:00 EUA: Divulgação da ata do FOMC

Indicadores de junho sugerem que ajuste do mercado de trabalho se dará em ritmo mais moderado 
daqui para frente
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) atingiu 82,2 pontos em junho, chegando ao maior patamar 
registrado desde abril de 2014, de acordo com os dados divulgados há pouco pela FGV. O resultado 
é equivalente a uma elevação de 2,8 pontos na margem.  No mesmo sentido, o Índice Coincidente de 
Desemprego (ICD) alcançou 97,6 pontos no mês passado, marcando uma queda de 1,9 ponto ante 
maio. Os dados apontam, dessa forma, para saldos cada vez menos negativos de empregos formais 
do Caged, assim como altas mais moderadas da taxa de desemprego daqui para frente. A melhora da 
confiança acumulada nos últimos meses,  assim como os sinais de estabilização da atividade indicados 
por diversos indicadores coincidentes, sustentam nossa expectativa de necessidade de ajustes de menor 
magnitude no mercado de trabalho à frente. 

ANP: produção nacional de petróleo mostrou alta em maio
A produção diária de petróleo somou 2,487 milhões de barris em maio, o que representa uma expansão 
de 8,6% em abril, sem considerar os ajustes sazonais, conforme divulgado ontem pela Agência Nacional 
de Petróleo (ANP). Somente considerando a produção do pré-sal, chega-se a 1,146 milhão de barris 
de óleo em maio, com alta de 15,2% frente a abril, na série original; somente a produção da Bacia de 
Santos representa já 30% do total de petróleo extraído no País. A produção de gás natural, por sua 
vez, totalizou 99,8 milhões de metros cúbicos por dia, subindo 4,2% entre abril e maio. Essa melhora 
da produção, explicada em grande medida pelo retorno após parada de manutenção de plataformas, 
deverá contribuir para a retomada da produção industrial extrativa, como já mostrado no resultado da 
indústria de maio. 

Internacional

Área do Euro: queda do índice PMI do varejo em junho sugere desaceleração do consumo das 
famílias no segundo trimestre
O índice PMI do varejo da Área do Euro recuou de 50,6 para 48,5 pontos entre maio e junho, conforme 
reportado hoje pela Markit. Com isso, o indicador voltou a se situar abaixo do nível neutro dos 50 pontos, 
sugerindo contração da atividade varejista no período. O movimento refletiu, em boa parte, o recuo das 
vendas bem como a elevação dos estoques. No sentido oposto, o nível de emprego apresentou expansão 
de maior magnitude que a observada no mês anterior. Regionalmente, o declínio foi impulsionado pela 
nova baixa do índice italiano, que alcançou 40,2 pontos em junho e, em menor medida, pela retração 
da atividade alemã (cujo indicador se manteve, contudo, acima dos 50 pontos). Por fim, na França, o 
índice registrou a oitava expansão consecutiva. Dessa forma, os dados apontam para desaceleração 
do consumo das famílias na Área do Euro no segundo trimestre.
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Tendências de mercado

O clima de maior aversão ao risco se mantém nos mercados internacionais nesta quarta-feira, ainda refletindo 
as preocupações acerca da economia europeia, diante dos impactos incertos do Brexit, principalmente sobre 
o sistema financeiro do continente. Diante disso, as bolsas fecharam o pregão de hoje em baixa novamente, 
com destaque para a forte queda dos papeis japoneses, que recuaram 1,85%, refletindo o fortalecimento de 
sua moeda na busca por ativos com menores riscos. Em contrapartida, as ações em Shanghai encerraram o 
dia em alta. Na Europa, os mercados operam novamente com forte contração. O movimento é intensificado pela 
surpresa negativa com os dados de encomendas à indústria alemã e com a queda do índice PMI do varejo da 
Área do Euro (lembrando que essas informações, em grande medida, ainda não contemplam o período após 
referendo do Reino Unido). Os índices futuros norte-americanos também são cotados em queda, em dia de 
divulgação da ata do FOMC e do resultado dos índices PMI e ISM do setor de serviços em junho. Nesse contexto 
de cautela externa, merece destaque a nova queda dos juros dos títulos de 10 anos dos EUA, da Alemanha e 
do Japão, que renovaram suas mínimas históricas nesta manhã.

Os preços do petróleo ampliam as perdas neste momento, após o tipo WTI ter caído aproximadamente 5,0% 
ontem. Os dados preliminares de estoques norte-americanos referentes à semana passada serão divulgados 
hoje pelo American Institute of Petroleum. No mesmo sentido, as principais commodities agrícolas e as metálicas 
industriais são cotadas no campo negativo. O dólar continua fortalecido ante as principais moedas, com exceção 
do iene. No Brasil, o mercado estará atento à possível divulgação da meta fiscal de 2017, bem como aos dados 
de vendas e produção de automóveis da Anfavea, referentes a junho. O fortalecimento do dólar deve levar a 
uma depreciação do real, que também poderá refletir os novos leilões de swap cambial, realizados hoje pelo 
Banco Central. Além disso, o desempenho negativo das commodities e dos mercados internacionais deve puxar 
a cotação da bolsa brasileira para baixo. 
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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

05/07/16 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) (*) 13,27 0,05 0,27 -0,84

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) -23,56 24,84 -26,11 -25,55

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,91 0,03 0,35 0,19

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,74 0,06 0,20 -0,30

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.911,71 0,54 25,25 251,46

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.927,37 -29,20 24,39 233,02

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 313,03 -1,01 -38,45 59,22

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,30 1,05 -6,35 5,41

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 51.842 -1,38 2,42 -1,29

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 21.497 -1,20 2,86 -1,69

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.841 -0,61 0,19 0,62

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 218,02 -1,72 -5,27 -15,71

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 15.669 -0,67 -5,85 -23,71

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.006 0,60 2,30 -18,46

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,38 -0,07 -0,33 -1,01

Euro - US$/€ (**) 1,11 -0,7 -2,6 -0,4

Iene - ¥/US$ (**) 101,74 -0,8 -4,5 -17,2

Libra - US$/£ (**) 1,30 -2,0 -10,3 -16,4

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,82 2,1 1,2 19,6

Yuan - RMB/US$ (**) 6,68 0,1 1,9 7,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 189,66 -4,6 1,0 -34,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 47,96 -4,3 -3,4 -20,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.359 1,5 9,6 16,8

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.117 -4,4 -1,3 6,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 344 -2,5 -17,8 -18,0

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 156 -0,4 -1,7 10,2


