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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pesquisa Industrial Mensal - Regional (mai)

09:00 IBGE: Levantamento Sistemático da Produção Agrícola 
(jun)

- Conab: 10º Levantamento da safra de grãos 2015/2016

09:15 EUA: Geração de vagas de trabalho - pesquisa ADP 
(jun) 150 mil

09:30 EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal)

20:50 Japão: Conta-corrente (mai)

Aceleração do IGP-DI de junho foi impulsionada por maior alta dos preços de produtos 
agropecuários
O IGP-DI apresentou alta de 1,63% em junho, acima da elevação de 1,13% registrada em maio, conforme 
divulgado há pouco pela FGV.  O resultado ficou abaixo da mediana das expectativas do mercado e da 
nossa projeção, de 1,67% e 1,71%, respectivamente. A aceleração do indicador foi impulsionada pela 
maior elevação do IPA agropecuário no período, que passou de 3,31% para 5,58%. Já o IPA industrial 
manteve seu ritmo de alta, subindo 0,71%. O INCC também registrou aceleração importante, ao passar 
de uma alta de 0,08% para  outra de 1,93%, refletindo os maiores custos com mão de obra. Por fim, o 
IPC desacelerou na passagem de maio para junho, saindo de um avanço de 0,64% para outro de 0,26%, 
diante da menor elevação em seis dos seus oito componentes. Com isso, o IGP-DI acumulou alta de 
12,32% nos últimos doze meses. Para as próximas divulgações, esperamos alguma desaceleração do 
indicador, puxada pela menor pressão vinda dos preços dos produtos agropecuários. 

Anfavea: produção de veículos mostrou expansão de quase 15% na passagem de maio para 
junho, sustentando uma nova elevação da atividade industrial no período
A produção total de veículos, exceto máquinas agrícolas, somou 182.626 unidades em junho, segundo os 
dados divulgados ontem pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). 
O montante equivale a uma forte alta de 14,3% na margem, descontada a sazonalidade, após retração de 
3,2% em maio. Todas as categorias apresentaram elevação no período, com destaque para os comerciais 
leves, cuja fabricação subiu 38,7%.  No mesmo sentido, a produção de caminhões, automóveis e ônibus 
subiram 9,7%, 10,2% e 26,0%, nessa ordem, também excetuados os efeitos sazonais. Na comparação 
interanual, a produção total caiu 3,0%. Embora em menor magnitude, as vendas domésticas avançaram 
0,3% ante maio, enquanto as exportações registraram expansão de 7,8%. A despeito dessa expansão 
expressiva da produção, os estoques totais (que incluem os veículos nas fábricas e nas concessionárias) 
recuaram 3,0% na margem. Dessa forma, os dados apontam para elevação da produção industrial no 
período, informação que, caso se confirme, marcará o quarto mês consecutivo de melhora da atividade 
da indústria.

Serasa Experian: atividade do comércio cresceu em junho, puxada pelas vendas de materiais de 
construção e de supermercados
O Indicador de Atividade do Comércio subiu 1,2% na passagem de maio para junho, excetuados os efeitos 
sazonais, de acordo com os dados divulgados ontem pela Serasa Experian, mais que compensando a 
queda de 0,5% verificada em maio. Todos os segmentos contribuíram positivamente para a expansão, 
com destaque para as altas de 1,3% e 0,9% das vendas de materiais de construção e de supermercados, 
respectivamente. Com isso, no segundo trimestre, o indicador registrou elevação de 1,7% em relação 
aos três primeiros meses do ano. Entretanto, a atividade do comércio ainda acumula recuo de 6,5% 
nos últimos doze meses. O resultado sugere, de forma preliminar, queda menos intensa das vendas do 
varejo em junho quando comparamos com o mesmo mês do ano passado, dado a ser confirmado por 
outros indicadores coincidentes ainda não divulgados.
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Inflação

Setor Externo

Internacional

CNI: indicadores industriais apresentaram desempenho negativo em maio
Apesar da estabilidade da produção industrial em maio, os indicadores industriais medidos pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), referentes ao mesmo período, apresentaram desempenho negativo, segundo 
os dados divulgados ontem. Merece destaque a contração de 3,8% do faturamento real das empresas na 
margem, descontada a sazonalidade, superando os recuos de 1,6% e de 0,5% observados em abril e maio, 
respectivamente. No mesmo sentido, o número de horas pagas caiu 3,6%, ante alta de 0,7% do mês anterior. 
Por fim, a utilização da capacidade instalada ficou praticamente estável, ao passar de 77,1% para 77,0% na 
série livre de influências sazonais.

BC: preços das commodities em reais ficaram praticamente estáveis em junho
O IC-Br, indicador que mensura o preço das commodities em reais, ficou praticamente estável em junho, ao 
subir 0,01%, conforme reportado ontem pelo Banco Central. O resultado sucedeu avanço de 1,47% no mês 
anterior. Os preços agropecuários desaceleraram no período, ao passar de uma alta de 1,71% para outra de 
0,79%. Já o índice de energia apresentou deflação de 3,21%, revertendo parcialmente a forte elevação de 6,09% 
observada em maio. No mesmo sentido, as cotações das commodities metálicas caíram 1,76%, mantendo a 
tendência dos últimos meses. Acreditamos que os preços tendem a continuar próximos à estabilidade, com o 
real e as cotações das commodities nos mercados internacionais mostrando certa acomodação, à medida que 
as incertezas relacionadas à saída do Reino Unido da União Europeia começarem a se dissipar.

BC: fluxo cambial em junho ficou negativo em US$ 3,560 bilhões
O movimento de câmbio em junho registrou saídas líquidas de US$ 3,560 bilhões, de acordo com os dados 
divulgados ontem pelo Banco Central. O resultado refletiu o déficit de US$ 7,492 bilhões da conta financeira 
– decorrente de compras de US$ 40,339 bilhões e vendas de US$ 47,832 bilhões. Em contrapartida, a conta 
comercial apresentou superávit de US$ 3,932 bilhões. Para tanto, foram contratados US$ 15,412 bilhões para 
exportações e US$ 11,480 bilhões para importações. Dessa forma, o saldo total de junho ficou negativo em US$ 
3,560 bilhões. O fluxo cambial do primeiro dia útil de julho manteve a tendência das semanas anteriores, ao 
mostrar saldo negativo de US$ 432 milhões, resultado de déficit de US$ 646 milhões da conta financeira e de 
superávit de US$ 214 milhões da conta comercial. Com isso, o saldo do movimento cambial acumulado neste 
ano é negativo em US$ 10,841 bilhões.

China: reservas estrangeiras subiram em junho
As reservas internacionais chinesas subiram US$ 13 bilhões na passagem de maio para junho, chegando a US$ 
3,210 trilhões, superando as expectativas (US$ 3,170 trilhões). Parte dessa alta se deve ao efeito das moedas, 
lembrando que o iene – presente nas reservas chinesas – tem mostrado forte apreciação, especialmente após 
a confirmação da saída do Reino Unido da União Europeia. Vale lembrar que o país vem perdendo reservas 
desde meados do ano passado e, nos últimos meses, conseguiu estancar a saída de capitais. No entanto, desde 
o começo de julho, a moeda chinesa tem mostrado rápida e expressiva depreciação. Ainda que parcialmente 
isso se deva à resposta dos movimentos das demais moedas, acreditamos que as incertezas do mercado 
devem aumentar em relação ao limite dessa perda de valor do renmimbi e a pressão para saída de capital do 
país poderá se intensificar novamente.
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EUA: indicadores sugerem melhor desempenho do setor de serviços em junho
O índice ISM do setor de serviços avançou de 52,9 para 56,5 pontos em junho, conforme reportado ontem. A 
alta foi generalizada dentre seus componentes, com destaque para a elevação do indicador de negócios, do 
nível de emprego e de novas encomendas. No mesmo sentido, ainda que em menor magnitude, o índice PMI 
do setor também cresceu no período, ao oscilar de 51,3 para 51,4 pontos. Com isso, o indicador PMI composto 
alcançou 51,2 pontos no mês passado, em linha com sua leitura preliminar e acima dos 50,9 pontos registrados 
em maio. Os dados sugerem melhor desempenho do setor de serviços no período. Para o PIB do segundo 
trimestre, os resultados apontam para uma expansão de cerca de 1,0% na margem, em termos dessazonalizados 
e anualizados, mesmo ritmo do observado nos três primeiros meses deste ano.

EUA: ata do FOMC mostrou maior cautela com os dados de mercado de trabalho norte-americanos
O Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) divulgou ontem a ata de sua última reunião de política 
monetária, realizada nos dias 14 e 15 de junho. Vale destacar que o documento é referente a um período antes 
da confirmação da saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit). Assim, o texto apenas ponderou que, 
caso se concretizasse, a decisão aumentaria a incerteza no ambiente externo e requereria algum tempo para 
mensuração dos eventuais impactos. Também merece atenção o destaque dado ao mercado de trabalho. A 
maior parte dos membros do comitê acabou por esperar novas evidências de que o enfraquecimento observado 
nos dados de abril e maio é temporário, antes de votarem por nova alta da taxa de juros. Em contrapartida, 
parte deles acredita que a tendência do mercado de trabalho se mantém positiva, a despeito dessas últimas 
informações. Dessa forma, acreditamos que o Fed seguirá monitorando, agora de forma mais intensa, os 
desdobramentos do Brexit, bem como os novos dados de emprego, a serem divulgados na sexta-feira, antes de 
optar por continuar o processo de normalização da política monetária do país, iniciado no final do ano passado.

Tendências de mercado

No exterior, os mercados operam em clima de menor cautela nesta quinta-feira, refletindo a melhor cotação do 
petróleo e ligeira elevação dos rendimentos dos títulos de 10 anos da Europa, do Japão e dos EUA. Na Ásia, 
entretanto, as bolsas encerraram o pregão de hoje em sentidos opostos, com as ações em Shanghai e em 
Tóquio em queda e os papéis de Hong Kong, em alta. Já os mercados europeus revertem parte das perdas 
da véspera nesta manhã, enquanto os índices futuros norte-americanos são cotados próximos à estabilidade. 

Entre as commodities, o petróleo volta a registrar elevação em seus preços, após os dados divulgados ontem 
pelo American Petroleum Institute apontarem para forte redução dos estoques semanais nos EUA. As principais 
agrícolas, com exceção da soja, acompanham o movimento do petróleo, ao passo que as metálicas industriais 
apresentam nova retração em suas cotações no mercado londrino. O fortalecimento do petróleo impulsiona a 
valorização da maioria das moedas ante o dólar neste momento, com destaque para o won sul-coreano e o dólar 
neozelandês. Em contrapartida, o euro novamente deprecia em relação à divisa norte-americana. No Brasil, o 
mercado estará atento à divulgação da meta fiscal de 2017. Além disso, o alívio nos mercados internacionais 
e a maior cotação do petróleo podem levar a uma alta na bolsa brasileira. Por fim, o comportamento do real 
deverá ser influenciado, por um lado, pelo enfraquecimento do dólar no exterior e, por outro, pela realização de 
novos leilões de swap cambial pelo BC. 
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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

06/07/16 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) (*) 13,28 0,01 0,32 -0,84

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,61 26,16 -0,21 0,56

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,92 0,00 0,35 0,16

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,80 0,06 0,29 -0,25

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.914,30 2,59 26,22 255,93

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.922,53 -4,84 13,84 245,11

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 321,11 8,08 -18,15 68,43

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,33 0,77 -4,59 6,11

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 51.902 0,11 2,91 -0,47

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 21.513 0,07 3,33 -0,98

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.919 0,44 -0,01 1,33

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 214,49 -1,62 -7,09 -16,13

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 15.379 -1,85 -7,24 -23,53

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.017 0,36 2,84 -20,09

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,37 -0,01 -0,37 -0,92

Euro - US$/€ (**) 1,11 0,2 -2,2 0,4

Iene - ¥/US$ (**) 101,31 -0,4 -5,8 -17,3

Libra - US$/£ (**) 1,29 -0,7 -10,4 -17,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,74 -0,4 0,4 19,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,69 0,2 2,1 7,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 189,96 0,3 -1,3 -27,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 48,80 1,8 -3,5 -13,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.367 0,6 9,8 16,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.106 -1,0 -2,8 7,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 336 -2,4 -21,4 -19,8

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 156 -0,1 -1,8 9,6


