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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

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

- Conab: 9º Levantamento da safra de grãos 2015/2016

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

11:00 EUA: Estoques no atacado (abr) 0,1% (m/m)

Comunicado emitido após reunião do Copom ainda não sugere redução dos juros
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu ontem, por unanimidade, manter a 
taxa Selic inalterada em 14,25% ao ano. O comunicado emitido após o encontro também permaneceu o 
mesmo. Nele, a autoridade monetária “reconhece os avanços na política de combate à inflação”, porém 
chama a atenção para o seu nível ainda elevado e para as expectativas distantes da meta. Conclui, 
portanto, que esse quadro não oferece espaço para corte dos juros. Desse modo, e levando em conta 
os riscos para a inflação no curto prazo (em especial, atrelados aos possíveis efeitos do clima sobre os 
preços dos alimentos in natura), alteramos nossa expectativa de redução da taxa Selic, de julho para 
agosto. Vale destacar, porém, que a nova diretoria do BC, que assume hoje, terá inúmeras oportunidades 
de explicitar sua estratégia para a condução da política monetária nos próximos meses – principalmente 
no Relatório Trimestral de Inflação, que será divulgado nas próximas semanas – o que pode nos levar 
a alterar novamente nossa expectativa. De qualquer forma, prevemos agora que a Selic encerre o ano 
em 12,75% (não mais em 12,25% como esperado anteriormente).  

FGV: indicadores antecedente e coincidente do mercado de trabalho mostraram sinais 
divergentes em maio
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) atingiu 79,4 pontos em maio, conforme divulgado há 
pouco pela FGV. O resultado, que é equivalente a uma alta de 3,8% na margem, fez com que o índice 
alcançasse seu maior patamar desde abril de 2014. Já o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) 
registrou 99,5 pontos no mês passado, o maior nível desde dezembro de 2014. Esse movimento fez 
com que o ICD interrompesse uma sequência de quatro quedas consecutivas, ao subir 4,1% em relação 
a abril. Assim, os indicadores sugerem retrações menos intensas na ocupação, mas que não serão 
suficientes para conter a elevação da taxa de desemprego nos próximos meses. 

IBGE: alta da produção industrial em abril foi impulsionada pela expansão em cinco das 
catorze Unidades da Federação pesquisadas
A ligeira alta de 0,1% da produção industrial na passagem de março para abril, descontada a sazonalidade, 
foi impulsionada pela expansão da atividade em cinco dos catorze locais pesquisados no período, de 
acordo com a Pesquisa Industrial Mensal Regional (PIM-Regional) divulgada ontem pelo IBGE. Sob 
essa perspectiva, a evolução da produção industrial em Pernambuco se destacou, ao apresentar forte 
alta de 10,2% na margem. Também merece atenção o avanço de 2,6% da atividade industrial em São 
Paulo. Em contrapartida, no Estado do Amazonas verificou-se queda de 13,5%, revertendo parcialmente 
a alta de 21,8% observada em março. Na comparação interanual, o recuo de 7,2% na produção total 
refletiu a retração em todas as regiões pesquisadas, com exceção do Mato Grosso e do Pará, que 
registraram variações positivas de 2,0% e 8,2%, respectivamente. Já as contrações mais expressivas 
foram observadas no Espírito Santo (-21,9%) e no Amazonas (-21,3%), diante do declínio da produção da 
indústria extrativa, no primeiro caso, e de equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos, no segundo. 
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IBGE: apesar da inflação em maio ainda elevada, indicadores subjacentes reforçam nossa expectativa 
de desaceleração neste ano
O IPCA avançou 0,78% em maio, conforme divulgado ontem pelo IBGE. O resultado ficou ligeiramente acima 
da nossa projeção e da mediana das expectativas do mercado, ambas de 0,75%, de acordo com coleta da 
Bloomberg. A diferença do índice em relação ao nosso número concentrou-se na alta maior que a esperada dos 
preços de energia elétrica no período. Assim, o IPCA acumulado em doze meses apresentou leve aceleração, 
ao passar de 9,28% em abril para 9,32% no mês passado. Quatro dos nove grupos apontaram variações mais 
elevadas no período, com destaque para habitação, que saiu de uma deflação de 0,38% para uma expansão 
de 1,79%. Essa elevação foi impulsionada pelo forte reajuste da tarifa de água e esgoto, item que registrou 
variação positiva de 10,37%. O movimento refletiu o fim da concessão de bônus por redução de consumo no 
Estado de São Paulo. Além disso, como mencionado anteriormente, os preços de energia elétrica mostraram 
alta maior que a esperada por nós, de 2,28%, diante do efeito do reajuste em algumas regiões metropolitanas, 
como Salvador e Recife, e em função da dissipação do impacto da mudança de bandeira tarifária observado 
em abril. Em contrapartida, os preços do grupo de comunicação, que tinham crescido 1,47% em abril, ficaram 
praticamente estáveis em maio (0,01%). Também chama atenção a desaceleração dos itens relativos a 
alimentações e bebidas, de 1,09% para 0,78%. Vale destacar que, ao contrário do movimento observado no 
IPCA-15, os indicadores de inflação subjacente desaceleraram na passagem de abril para maio. O hiato negativo 
do produto continuou mostrando seu efeito desinflacionário nos preços de serviços, cuja alta de 0,36% no mês 
passado foi 0,18 ponto percentual inferior à exibida em abril. No mesmo sentido, o índice de difusão também 
recuou no período, ao passar de 66,8% para 63,0%. Para o próximo mês, esperamos desaceleração do IPCA, 
para 0,39%, refletindo menor pressão dos preços de alimentos e dissipação dos reajustes de água e esgoto, 
além do alívio representado por medicamentos e pelos preços de cigarros. Dessa forma, também acreditamos 
na desaceleração da inflação acumulada em doze meses, como reflexo da atividade econômica em retração e 
da apreciação cambial. Por fim, estimamos que o IPCA encerre 2016 com avanço de 6,50%.

BC: após três deflações consecutivas, preços de commodities em reais voltaram a registrar alta em 
maio
O IC-Br, indicador que mensura os preços das principais commodities em reais, cresceu 1,47% em maio, 
segundo as informações divulgadas ontem pelo Banco Central. Com isso, o índice interrompeu sequência 
de três deflações consecutivas. A maior pressão altista adveio dos preços de energia, que subiram 6,09% no 
mês passado, impulsionados, principalmente, pela maior cotação do petróleo nos mercados internacionais. 
No mesmo sentido, os produtos agropecuários registraram elevação de 1,71% no período, acima da queda 
de 3,88% observada em abril. Já as commodities metálicas exibiram contração de 2,33%. Apesar da recente 
apreciação cambial, esperamos novo avanço do IC-Br nas próximas leituras, diante da elevação dos preços 
de commodities no exterior. 

BC: fluxo cambial em maio foi negativo em US$ 3 bilhões
O movimento de câmbio registrou saídas líquidas de US$ 3 bilhões em, de acordo com os dados divulgados ontem 
pelo Banco Central. Tal número é explicado principalmente pela conta financeira, que no período foi negativa 
em US$ 11,434 bilhões – resultado de compras de US$ 28,898 bilhões e vendas de US$ 40,333 bilhões. Já a 
conta comercial teve desempenho no sentido contrário e registrou, no mesmo período, um superávit de US$ 
8,433 bilhões. Esse valor se deve a US$ 18,225 bilhões de exportações e US$ 9,792 bilhões de importações. 
Com o resultado de maio, somado ao saldo negativo de US$ 937,3 milhões para os três primeiros dias úteis de 
junho, o saldo do fluxo cambial acumulado no ano é de US$ 7,786 bilhões negativos.
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Tendências de mercado

China: indicadores de inflação apresentaram sinais mistos em maio
O índice de inflação ao consumidor chinês cresceu 2,0% em maio, na comparação interanual, de acordo com 
os dados divulgados ontem pelo departamento de estatísticas do país. O resultado surpreendeu para baixo as 
expectativas do mercado, que esperava alta de 2,2%. A desaceleração em relação ao mês anterior, quando a 
elevação foi de 2,3%, foi reflexo, majoritariamente, da desaceleração dos preços dos alimentos, que oscilaram 
de uma expansão de 7,4% para outra de 5,9% no período. Em contrapartida, o índice de preços ao produtor 
apresentou deflação de 2,8% no mês passado, também na comparação interanual, inferior à queda de 3,4% 
observada em abril e à mediana das projeções do mercado, que previa recuo de 3,2%. Os sinais mistos dos 
índices de inflação, juntamente com os dados já divulgados anteriormente, reforçam a estabilização da atividade 
chinesa em maio.

Os mercados novamente operam com maior cautela, diante dos dados fracos de inflação ao consumidor na China 
e da correção dos preços do petróleo. Na Ásia, as bolsas em Shanghai, Hong Kong e Taiwan permaneceram 
fechadas, em dia de feriado local. No Japão, as ações encerraram o pregão de hoje no campo negativo, puxadas 
para baixo pela nova valorização do iene, que atingiu o maior nível em um mês. No mesmo sentido, os mercados 
europeus e os índices futuros norte-americanos são cotados em queda no momento, em dia de divulgação dos 
dados de estoque do atacado nos EUA.

Entre as commodities, o petróleo e as principais agrícolas corrigem o movimento da véspera, enquanto as 
metálicas industriais sustentam a alta do dia anterior. O dólar reverte a tendência observada ontem, mostrando-se 
fortalecido ante as principais moedas, com exceção do iene, do ringgit malaio e do won sul-coreano. No Brasil, 
o mercado deverá reagir à decisão do Copom de ontem, que reduziu a probabilidade de corte da taxa de juros 
na próxima reunião, em dia de fraca agenda de indicadores.
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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 

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

08/06/16 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) (*) 12,97 -0,07 -0,33 -1,02

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,86 0,05 0,31 0,89

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,59 -0,01 -0,09 0,02

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,48 -0,08 -0,32 -0,51

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.893,69 3,73 -57,77 263,64

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.914,16 11,74 22,65 174,47

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 327,76 -1,46 -19,39 77,93

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,36 -2,26 -3,99 8,05

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 51.629 2,26 -0,17 -2,24

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 21.279 2,14 -0,02 -2,90

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 18.005 0,37 1,49 1,34

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 232,14 -0,57 3,64 -10,75

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.831 0,93 4,50 -17,73

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.927 -0,30 0,48 -42,96

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,70 -0,02 -0,08 -0,68

Euro - US$/€ (**) 1,14 0,3 -0,1 0,9

Iene - ¥/US$ (**) 106,99 -0,4 -0,1 -14,1

Libra - US$/£ (**) 1,45 -0,3 0,5 -5,5

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,12 -1,3 1,4 15,9

Yuan - RMB/US$ (**) 6,56 -0,1 1,0 5,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 195,82 3,4 15,9 -27,2

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 52,51 2,1 15,7 -16,2

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.260 1,2 -2,6 7,4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.178 3,2 14,8 24,7

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 431 0,8 14,7 18,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 158 -0,1 3,3 6,9


