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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: IPCA (jun) 0,37% (m/m)

- CNI: Índice Nacional de Expectativa do Consumidor - 
INEC (jun)

09:30 EUA: Variação na folha de pagamentos (jun) 180 mil

09:30 EUA: Taxa de desemprego (jun) 4,8%

16:00 EUA: Crédito ao consumidor (mai) US$ 16 
bilhões

Meta para o déficit primário para 2017 foi definida em R$ 139 bilhões 
O governo anunciou na noite de ontem a meta para o déficit primário do governo central, que ficou em 
R$ 139 bilhões para 2017. Considerando o  resultado dos governos regionais e das empresas estatais, 
o setor público deverá apresentar resultado negativo de R$ 143 bilhões no ano que vem. Na nova 
previsão, o governo já considera que estará em vigor a PEC que limita o crescimento do gasto total, 
que não deverá apresentar aumento real em relação ao resultado deste ano. Para as receitas, com a 
expectativa de crescimento do PIB de 1,2%, o governo ainda espera queda real da arrecadação de 
receitas recorrentes. No entanto, com aumento da expectativa para concessões e vendas de ativos, a 
receita total deve crescer em termos nominais no ano que vem, levando a um déficit de R$ 139 bilhões. 
Na entrevista em que anunciaram a nova meta, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que 
eventuais aumentos de impostos não estão descartados para cumprir o resultado. Em relação a meta 
deste ano, que representa quase 2,7% do PIB, a nova meta para 2017 implica uma melhora de 0,6 p.p. 
do PIB. No nosso cenário, esperamos um déficit de R$ 123 bilhões para o ano que vem, partindo de 
um déficit menor deste ano (de aproximadamente R$ 150 bilhões). Com a nova regra do teto do gasto 
e com as despesas menores deste ano, deveríamos ter despesas menores também no ano que vem. 
Isso, por sua vez, na nossa visão implica uma necessidade arrecadatória um pouco menor, explicando 
a diferença entre nossas estimativas e a meta anunciada pelo governo ontem. 

IBGE: a produção industrial recuou em oito das quatorze regiões pesquisadas, na passagem de 
abril para maio
A produção industrial registrou queda na passagem de abril para maio em apenas oito das quatorze 
regiões pesquisadas, descontada a sazonalidade, conforme os dados divulgados ontem pela Pesquisa 
Industrial Mensal Regional do IBGE. Entre os destaques positivos temos o resultado da produção 
industrial no Amazonas, com elevação de 16,0% na margem, revertendo a queda de 13,5% observada 
em abril. Também merece atenção o avanço de 4,4% da atividade industrial no Rio Grande do Sul. Em 
contrapartida, no Paraná verificou-se queda de 3,5%. Enquanto a produção total se manteve estável 
ante abril, na comparação interanual houve um recuo de 7,7%, refletindo a retração em praticamente 
todas as regiões pesquisadas, com exceção do Mato Grosso e do Pará, que registraram variações 
positivas de 14,6% e 7,8%, respectivamente. Já as contrações mais expressivas foram observadas no 
Espírito Santo (-18,9%) e no Paraná (-11,1%), no primeiro caso, impulsionado pelo declínio da produção 
da indústria extrativa, que na comparação com o ano anterior diminuiu pelo sétimo mês consecutivo e, 
no segundo caso, principalmente pela redução da fabricação de produtos de minerais não metálicos.
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Conab: revisão das estimativas da produção de grãos, principalmente de milho e feijão, limitará queda 
de preços na entrada da safra
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou ontem o 10º Levantamento da safra 2015/16 de 
grãos no País. A estimativa de produção de grãos foi revisada para baixo, refletindo as adversidades climáticas 
registradas entre abril e maio nas principais regiões produtoras. A produção total de grãos, antes estimada 
em 196,5 milhões de toneladas, foi revisada para 189,3 milhões, o equivalente a um recuo de 7,2 milhões de 
toneladas ou  de 3,7% ante o levantamento do mês passado, marcando a  quarta revisão baixista consecutiva 
para a safra total. Além disso, a Conab também alterou para baixo suas projeções de milho 2ª safra (-13,9%), 
feijão (-7,8%), arroz (-1,7%), algodão (-1,6%) e soja (-0,1%). As safras de arroz, algodão e soja estão colhidas, 
e, portanto, as revisões refletiram calibragens no nível de produtividade esperada. Já a 2ª safra de milho está 
em fase de colheita e os números mais baixos são decorrentes da estiagem no Centro-Oeste e as geadas no 
Paraná. Já o cultivo de feijão foi afetado pela estiagem no Nordeste, em Mato Grosso e em Minas Gerais. Nos 
próximos meses, ainda poderemos observar revisões nas estimativas de produção de milho 2ª safra e feijão 3ª 
safra, que estarão em fase de colheita. Por fim, a produção de soja, com pequena revisão, está estimada em 
95,6 milhões de toneladas, o que representa um recuo de 0,7% ante a safra anterior, enquanto a projeção para 
a produção total de milho é de 69,1 milhões de toneladas, uma retração de 18,3% ante a safra anterior. Para o 
feijão, a produção total esperada é de 2,7 milhões de toneladas, queda de 16% ante a safra passada. Nesse 
cenário, a oferta interna de milho e de feijão continuará justa. Os preços poderão cair, refletindo a entrada da 
safra, mas a menor oferta interna limitará a queda, impedindo que devolva toda a alta recente. Isso deverá 
continuar pressionando os preços de carnes e de leite á frente.

Tendências de mercado

Com as preocupações relacionadas à saída do Reino Unido da União Europeia se dissipando, as atenções dos 
mercados internacionais se voltam aos dados do mercado de trabalho dos EUA, que serão conhecidos hoje. 
Esses dados da geração de emprego formal são decisivos para as próximas decisões de política monetária 
nos EUA, cujo momento de retomada da subida da taxa de juros está incerto. Com isso, as bolsas europeias 
operam em alta e o mercado acionário também apresenta ganhos nesta manhã. Por outro lado, as bolsas 
asiáticas fecharam em baixa, a despeito da menor cautela no exterior. Em Shanghai, os papéis apresentaram 
a maior queda das duas últimas semanas, enquanto no Japão, o recuo foi impulsionado pela nova apreciação 
do iene ante o dólar. 

Esse ambiente de menor aversão ao risco, por sua vez, sustenta a apreciação da grande maioria das moedas 
em relação ao dólar. Vale chamar atenção para a continuidade do movimento de depreciação da moeda chinesa, 
acumulando uma perda de quase 3% no ano. O preço do petróleo recua em resposta a uma queda dos estoques 
dos EUA menos acentuada do que a esperada. A cotação da maioria das metálicas sobe e entre as agrícolas 
não há direção única. Diante disso, o mercado doméstico deve reagir à melhora do cenário externo, com espaço 
para apreciação do real. Ainda assim, a definição da nova meta fiscal para 2017 e o resultado do IPCA de junho 
– a ser conhecido hoje às 9h – deverão ser importante para o comportamento do mercado de juros futuros.



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

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

07/07/16 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) (*) 13,31 0,02 0,27 -0,79

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,59 -0,01 -0,22 0,57

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,91 -0,01 0,31 0,18

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,78 -0,02 0,22 -0,26

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.917,79 3,49 27,83 252,94

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.919,70 -2,83 17,28 248,03

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 318,22 -2,89 -11,00 57,67

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,37 1,15 -2,10 5,73

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 52.015 0,22 3,02 -0,63

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 21.567 0,25 3,52 -1,17

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.896 -0,13 -0,24 0,67

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 216,62 0,99 -7,22 -13,92

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 15.276 -0,67 -8,39 -25,03

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.017 -0,01 2,75 -19,06

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,39 0,02 -0,33 -0,87

Euro - US$/€ (**) 1,11 -0,3 -2,6 0,5

Iene - ¥/US$ (**) 100,78 -0,5 -6,1 -17,8

Libra - US$/£ (**) 1,29 -0,2 -11,2 -16,5

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,84 0,6 2,6 19,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,68 -0,2 1,7 7,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 185,70 -4,3 -6,7 -29,8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 46,40 -4,9 -9,8 -18,4

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.362 -0,4 9,5 18,2

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.054 -4,7 -7,6 5,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 336 -0,1 -21,6 -19,3

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 155 -0,6 -2,1 9,1


