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Agenda do dia

Destaques da semana

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

22:30 China: Índice de preços ao consumidor (jun) (*) 1,8% (a/a)

22:30 China: Índice de preços ao produtor (jun) (*) -2,5% (a/a)

Expectativas para o IPCA de 2017 continuaram caindo na última semana 
O mercado seguiu com importantes ajustes em suas projeções para a inflação e a taxa de câmbio, 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 08 de julho, divulgado 
há pouco pelo Banco Central. A mediana das expectativas para o IPCA caiu de 7,27% para 7,26% para 2016 e 
recuou de 5,43% para 5,40% para 2017. A mediana das projeções para a taxa Selic permaneceu em 13,25% 
e 11,00% para o final de 2016 e 2017, respectivamente. Já a estimativa para o PIB foi novamente ajustada, 
passando de uma queda de 3,35% para outra de 3,30% para este ano, e seguiu mostrando crescimento de 
1,00% para 2017. Por fim, as estimativas para a taxa de câmbio também foram revisadas, de R$/US$ 3,46 
para R$/US$ 3,40 ao final deste ano e de R$/US$ 3,70 para R$/US$ 3,55 ao final do ano que vem.

Indicadores de atividade deverão apontar estabilidade da economia em maio 
Diante da melhora da confiança dos agentes, acreditamos na estabilização da economia já no trimestre 
passado. Na agenda de indicadores domésticos desta semana, os diversos dados de atividade econômica, 
referentes a maio, deverão reforçar essa nossa expectativa. Na terça-feira, o IBGE divulgará a Pesquisa 
Mensal do Comércio (PMC), com projeção de estabilidade do varejo restrito na margem. Já o resultado 
da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) será conhecido na quarta-feira, enquanto o IBC-Br será divulgado 
no dia seguinte – que deverão apontar a mesma direção do varejo. Além disso, a CNI divulgará o índice 
de confiança do empresário, na sexta-feira, sendo esse o primeiro indicador de confiança da indústria 
deste mês. Por fim, o IGP-10 de julho também será divulgado no último dia útil da semana, para o qual 
projetamos alta de 1,35%. 

No exterior, a agenda também estará concentrada em indicadores de atividade econômica, com destaque 
para os dados referentes às economias chinesa e norte-americana. Na quinta-feira, será conhecido o 
resultado do PIB da China do segundo trimestre, que deve mostrar crescimento levemente acima de 
6,5%, bem como os dados de produção industrial, de investimentos em ativos fixos e de vendas do 
varejo de junho. No dia seguinte, a agenda internacional contempla a divulgação do índice de preços 
ao consumidor, de atividade industrial e de vendas varejistas dos EUA, todos do mês passado. Também 
merece atenção o anúncio da decisão de política monetária do Reino Unido, na quinta-feira, lembrando 
que essa será a primeira reunião desde a decisão de sua saída da União Europeia.

Indicadores coincidentes de junho sugerem alta da produção industrial no período
Os indicadores coincidentes divulgados na última sexta-feira, assim como os dados de produção de 
veículos automotores conhecidos na semana passada, apontam para elevação da atividade industrial 
em junho. As vendas de papelão ondulado somaram 275.849 toneladas no mês passado, conforme 
reportado pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO). O resultado corresponde a uma alta 
de 2,0% na margem, descontados os efeitos sazonais, marcando sua quarta expansão consecutiva. Na 
comparação interanual, as vendas subiram 3,4%. Já o fluxo total de veículos recuou 1,3% na passagem 
de maio para junho, de acordo com os dados dessazonalizados e divulgados pela Associação Brasileira 
de Concessionárias de Rodovias (ABCR). A queda foi puxada pela movimentação de veículos leves, 
que caiu 2,9% no período. Já o fluxo de veículos pesados subiu 2,0% na margem, reforçando, assim, 
nossa expectativa de crescimento da produção industrial acima de 1% no mês passado, segundo as 
informações já divulgadas. Em relação ao mesmo mês de 2015, o fluxo total de veículos apresentou 
retração de 5,9%, refletindo os declínios de 6,9% e 2,9% dos veículos leves e pesados, respectivamente.
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Inflação

Internacional

CNI: confiança do consumidor corrigiu em junho a forte alta observada no mês anterior 
O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (INEC) atingiu 101,0 pontos em junho, conforme divulgado na 
sexta-feira pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O resultado corresponde a uma queda de 1,9% na 
margem, de acordo com os dados dessazonalizados pelo Depec-Bradesco, revertendo apenas parcialmente 
a forte alta de 7,1% verificada em maio. A variação negativa foi impulsionada, principalmente, pela avaliação 
desfavorável dos consumidores em relação à inflação, cujo indicador caiu 12,0% ante maio. No mesmo sentido, 
os índices de desemprego e renda própria recuaram 6,5% e 3,1%, respectivamente (lembrando que as retrações 
significam expectativa de maior desemprego e de menor renda). Ainda assim, o INEC subiu 5,0% na comparação 
interanual, sustentando nossa visão de melhora generalizada da confiança dos agentes econômicos. Dessa 
forma, acreditamos que o recuo do indicador deve ser lido como uma correção da elevação registrada em maio, 
lembrando que o índice de confiança do consumidor, mensurado pela FGV, apresentou melhora nesse período.  
 

IBGE: desaceleração do IPCA em junho se deu de forma generalizada, com melhora dos núcleos de 
inflação 
O IPCA subiu 0,35% em junho, de acordo com os dados divulgados na última sexta-feira pelo IBGE. O resultado 
marcou uma desaceleração em relação à elevação de 0,78% registrada em maio. Dessa forma, a variação 
acumulada em doze meses do IPCA arrefeceu de 9,32% em maio para 8,84% no mês passado. A desaceleração 
do indicador foi generalizada, com sete dos nove grupos exibindo elevações menos intensas no período, com 
destaque para habitação, que passou de um avanço de 1,79% para outro de 0,63%. O movimento refletiu a 
dissipação dos reajustes das tarifas de água e esgoto. Além disso, saúde e cuidados pessoais também registraram 
desaceleração importante, oscilando de 1,62% para 0,83% no período, diante do menor efeito dos reajustes de 
medicamentos. Já o grupo alimentação e bebidas apresentou alta muito próxima à verificada em maio (0,71%, 
ante 0,78%). Chama atenção o movimento dos indicadores de inflação subjacente, com forte desaceleração 
no mês passado. O índice de difusão, por exemplo, caiu de 63,0% para 55,2%, abaixo da média histórica 
pela primeira vez desde o fim de 2014.  No mesmo sentido, o núcleo por exclusão acumulou alta de 6,8% 
nos últimos doze meses, inferior à variação de 7,2% verificada em maio. Por fim, o hiato negativo do produto 
continuou mostrando seu efeito desinflacionário sobre os preços de serviços, cuja variação positiva de 0,32% 
veio ligeiramente abaixo da observada em maio, de 0,36%, ficando 0,14 ponto percentual abaixo das nossas 
estimativas. Para o próximo mês, esperamos aceleração do IPCA, para uma alta de 0,48%, refletindo a maior 
pressão vinda dos preços de alimentos e a alta sazonal de serviços. A despeito disso, esse resultado nossa 
expectativa de desaceleração da inflação ao longo deste ano, refletindo a retração da atividade econômica e, 
mais recentemente, a apreciação cambial. 

EUA: surpresa positiva com os dados de mercado de trabalho norte-americano de junho reduziu as 
preocupações em torno da economia do país
A economia norte-americana gerou 287 mil postos de trabalho em junho, segundo os dados divulgados na sexta-
feira pelo Departamento do Trabalho dos EUA. O resultado ficou bastante acima da mediana das expectativas 
do mercado, de saldo positivo de 180 mil vagas, reduzindo as preocupações em torno da economia dos EUA, 
derivada dos dados mais fracos mostrados na divulgação anterior. Ainda assim, tais números foram revisados 
para baixo, com a criação de postos em maio passando de 38 mil para 11 mil. Setorialmente, as maiores variações 
positivas no mês passado foram observadas em lazer e saúde, com saldos de, respectivamente, 59 mil e 58 
mil. Em contrapartida, a indústria extrativa manteve sua tendência de queda, reduzindo 6 mil postos no período. 
A despeito da aceleração do ritmo de criação de empregos nos EUA, a taxa de desemprego apresentou leve 
elevação, de 4,7% para 4,9%. Por fim, apesar da surpresa positiva com os dados de mercado de trabalho, as 
incertezas em torno da saída do Reino Unido da União Europeia e seus possíveis impactos na economia e nos 
mercados internacionais devem fazer com que o banco central norte-americano (Fed) mantenha a taxa de juros 
inalterada em sua próxima reunião. 
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China: inflação seguiu comportada em junho, mantendo a estabilização do crescimento como foco das 
políticas econômicas
O índice de inflação ao consumidor mostrou alta de 1,9% em junho, ficando levemente acima das expectativas 
(1,8%), mas abaixo da variação registrada em maio (2,0%). Destaque para o alívio dos preços de alimentos, que 
passaram de uma alta de 5,9% em maio para outra de 4,6% em junho. Os preços não ligados à alimentação, 
por outro lado, aceleraram de uma elevação de 1,1% para outra de 1,2% no período, puxados por serviços de 
saúde, de transporte e recreação. Além disso, a deflação no atacado vem arrefecendo, com o índice de preços 
ao produtor mostrando queda de 2,6% em junho, ante recuo de 2,8% registrado em maio, mas frustrando as 
expectativas (de retração de 2,5%). Esse movimento, em grande medida, se deve à recuperação dos preços das 
commodities. Dessa forma, as atenções seguem voltadas à estabilização do crescimento econômico no segundo 
trimestre e, diante disso, acreditamos que o governo continuará dosando os estímulos fiscais e monetários no 
curto prazo para evitar uma desaceleração mais pronunciada. 

Tendências de mercado

Os mercados internacionais iniciam a semana no campo positivo, diante das menores preocupações em torno da 
economia norte-americana, após a surpresa positiva com os dados de mercado de trabalho (payroll), conhecidos 
na última sexta-feira. No continente asiático, as bolsas encerraram o pregão desta segunda-feira em alta, lideradas 
pela forte elevação dos papéis japoneses, diante da expectativa de concessão de novos estímulos fiscais com 
a vitória do partido do governo na eleição local. Os mercados europeus e os índices futuros norte-americanos 
acompanham o movimento das ações asiáticas, em dia de fraca agenda de indicadores na Europa e nos EUA. 
 
Apesar do clima de menor aversão ao risco, o fortalecimento do mercado de trabalho norte-americano registrado 
em junho fortalece o dólar ante a maioria das moedas nesta manhã, com destaque para a depreciação do 
iene. Em contrapartida, o won sul-coreano e o ringgit malaio mostram-se valorizados em relação à divisa 
norte-americana. Entre as commodities, as metálicas industriais são cotadas com ganhos neste momento, 
seguidas pelas principais agrícolas. Já os preços do petróleo registram queda, diante do aumento do número 
de equipamentos de exploração nos EUA, de acordo com dados divulgados na última sexta-feira. No Brasil, a 
ausência de divulgação de indicadores econômicos relevantes deve fazer com que a bolsa brasileira acompanhe 
a alta das cotações das commodities e dos mercados acionários no exterior. Ademais, o fortalecimento do dólar 
e a retomada dos leilões de swap reverso do Banco Central podem levar a uma desvalorização do real. 



4DEPEC

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

08/07/16 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) (*) 13,20 -0,11 0,23 -0,86

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,49 -0,10 -0,37 0,52

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,89 -0,02 0,30 0,23

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,69 -0,09 0,21 -0,35

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.918,32 0,54 24,64 250,53

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.987,93 68,23 73,77 332,90

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 322,64 4,42 -5,13 58,98

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,30 -1,98 -1,82 2,04

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 53.141 2,16 2,93 2,62

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 22.019 2,10 3,47 1,97

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 18.147 1,40 0,79 3,60

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 220,03 1,57 -5,22 -12,60

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 15.107 -1,11 -10,24 -23,46

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.988 -0,95 2,08 -14,80

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,36 -0,03 -0,34 -0,83

Euro - US$/€ (**) 1,11 -0,1 -3,0 -0,2

Iene - ¥/US$ (**) 100,55 -0,2 -6,0 -16,7

Libra - US$/£ (**) 1,30 0,3 -10,7 -15,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,50 -1,8 2,1 16,7

Yuan - RMB/US$ (**) 6,69 0,1 1,9 7,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 187,17 1,5 -8,6 -28,1

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 46,76 0,8 -11,0 -18,0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.358 -0,3 7,8 16,8

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.090 3,4 -7,5 8,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 350 4,2 -18,9 -16,0

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


