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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pesquisa Mensal de Serviços (jun)

09:30 EUA: Índice de preços de produtos importados (jul) -0,3% (m/m)

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

Alívio dos preços de alimentação deve garantir desaceleração do IPCA nos próximos meses, 
após surpresa altista com o resultado de julho
Após surpresa altista com o resultado do IPCA de julho, esperamos desaceleração para uma alta de 
0,36%, considerando o fechamento de agosto, diante da menor pressão vinda dos preços de alimentos, 
como sugerido pelas deflações do IPA agropecuário da FGV. Ou seja, o resultado de julho não altera 
nossa visão de desaceleração da inflação ao longo deste ano, refletindo a retração da atividade econômica 
e, mais recentemente, a apreciação cambial e o alívio da cadeia de alimentação. Conforme divulgado 
ontem pelo IBGE, o IPCA subiu 0,52% em julho, ficando acima da nossa projeção e da mediana das 
expectativas do mercado (de 0,41% e 0,45%, respectivamente) e marcando aceleração em relação 
à alta de 0,35% observada em junho. Em relação ao nosso número, a elevação acima da esperada 
foi decorrente da maior alta dos preços de alimentação. Ainda assim, a variação acumulada em doze 
meses do IPCA apresentou leve arrefecimento em relação ao mês anterior, ao passar de 8,84% para 
8,74%. A aceleração ante junho foi impulsionada pelos aumentos de maior magnitude em quatro dos 
nove grupos pesquisados, com destaque para alimentação e bebidas, que passaram de uma alta de 
0,71% para outra de 1,32%. Apesar disso, a expansão foi ligeiramente menos intensa que a verificada 
no IPCA-15, quando o item tinha mostrado avanço de 1,45%. Acreditamos que alimentação deverá 
apresentar altas menores nas próximas divulgações, diante da desaceleração dos preços no atacado, 
conforme sugerido pelos IGPs. No mesmo sentido, os preços de transportes saíram de uma deflação 
de 0,53% para uma alta de 0,40%, pressionados pelos reajustes das tarifas de ônibus intermunicipais 
e pela alta dos preços de passagens aéreas (movimento esperado, dada a sazonalidade no período). 
Em contrapartida, habitação mostrou deflação de 0,29%, ante elevação de 0,63% em junho, puxada 
para baixo pela queda dos preços de energia elétrica no período. Os indicadores de inflação subjacente 
apresentaram alguma aceleração na passagem de junho para julho, mas ainda apontam para continuidade 
do processo desinflacionário nos próximos meses. O índice de difusão subiu de 55,2% para 59,5% no 
período, mantendo-se abaixo de sua média histórica. Movimento semelhante foi registrado pelos preços 
de serviços, que aceleraram de uma elevação de 0,33% para outra de 0,64%. Nos últimos doze meses, 
os preços do setor acumularam alta de 7,14%, menor que a apresentada no IPCA-15 (7,28%), mas 
superior à variação de 7,03% registrada em junho. Por fim, o núcleo do indicador manteve o ritmo de 
elevação do mês anterior, ao subir 0,41% (ante 0,40%). 

Indicadores coincidentes apontam para nova elevação da produção industrial em julho
Os indicadores coincidentes divulgados ontem sugerem, de forma preliminar, nova alta da produção 
industrial em julho. As vendas de papelão ondulado subiram 1,9% na passagem de junho para o mês 
passado, de acordo com os dados dessazonalizados pelo Depec-Bradesco e divulgados pela Associação 
Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO).  A alta sucede elevação de 1,3% na margem. Na comparação 
interanual, houve variação positiva de 0,3%. No mesmo sentido, o fluxo de veículos pedagiados cresceu 
2,3% ante junho, descontados os efeitos sazonais, conforme reportado pela Associação Brasileira de 
Concessionárias de Rodovias (ABCR). O resultado positivo foi impulsionado pelo aumento de 3,2% 
do movimento de veículos leves no período. Em contrapartida, o fluxo de veículos pesados recuou 
1,2%. Em relação a julho de 2015, o fluxo total caiu 2,5%, refletindo as retrações de 8,1% e de 0,6% 
da movimentação de veículos pesados e leves, respectivamente. Por fim, a produção de motocicletas 
em julho somou 75.233 unidades, o equivalente um aumento de 5,3% em relação a junho, na série livre 
de efeitos sazonais, segundo os dados reportados ontem pela Associação Brasileira dos Fabricantes 
de Motocicletas (Abraciclo) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. No mesmo sentido, as vendas 
apresentaram variação positiva de 3,1% na margem, o que representa a comercialização de 71.760 
unidades. Contudo, vale ressaltar que na comparação com o mesmo período do ano passado, as retrações 
da produção e das vendas continuaram fortes, de 26,6% e 23,4%, respectivamente.  Dessa forma, os 
dados reforçam nossa percepção de estabilização da atividade, principalmente no setor industrial. 
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Setor Externo

Tendências de mercado

IBGE: quatro das quinze regiões pesquisadas registraram alta da produção industrial no primeiro 
semestre do ano
A produção industrial registrou alta em quatro das quinze regiões pesquisas no primeiro semestre deste ano, 
quando comparada ao mesmo período de 2015, conforme os dados divulgados ontem na Pesquisa Industrial 
Mensal Regional do IBGE. Pará, Mato Grosso, Nordeste e Bahia apresentaram altas de 6,8%, 2,7%, 2,6% e 
2,3%, respectivamente. No mesmo período, a produção industrial brasileira recuou 9,1%. Comparando junho 
com o mesmo mês do ano passado, apenas 5 regiões mostraram crescimento, com destaque para o Nordeste e 
o Rio Grande do Sul, com avanços de 10,2% e 6,5%, nesta ordem. As dez demais regiões mostraram variação 
interanual negativa, com destaque para Goiás e Espírito Santo, com recuos de 27,5% e 20,6%, respectivamente. 
Os estados tiveram forte recuo na produção da indústria extrativa (Espírito Santo) e de alimentos e bebidas 
(Goiás). A retomada gradual da indústria de bens de capital e de bens duráveis ao longo dos próximos meses 
deverá favorecer especialmente as regiões Sudeste e Sul, que concentram parte relevante da fabricação desses 
bens.

BC: saldo do fluxo cambial da primeira semana de agosto foi negativo
O movimento cambial da primeira semana de agosto foi deficitário em US$ 2,251 bilhões, segundo divulgou 
ontem o Banco Central. No período compreendido entre os dias 1 e 5 de agosto, as contas comercial e financeira 
apresentaram saldos negativos. A primeira foi a principal responsável pelo resultado, com déficit de US$ 1,959 
bilhão, por conta das vendas de US$ 9,495 bilhões, que superaram as compras de US$ 7,536 bilhões. Já na 
conta comercial, o saldo foi negativo em US$ 291 milhões. Para isso, foram contratados US$ 2,272 bilhões para 
importação ante US$ 1,981 bilhão para exportação. Dessa forma, o saldo negativo da primeira semana de agosto 
contribuiu para aumentar o déficit do fluxo cambial, que acumula saídas líquidas de US$ 11,361 bilhões no ano.

Os mercados internacionais apresentam tendências distintas nesta quinta-feira, diante das oscilações dos preços 
do petróleo. No continente asiático, a maioria das bolsas encerrou o pregão do dia em queda.  A exceção ficou 
por conta das ações em Hong Kong, refletindo a expectativa de que a ligação com o mercado em Shenzhen 
será anunciada em breve. Já a bolsa japonesa permaneceu fechada hoje, em virtude de feriado local. Ainda em 
relação à Ásia, vale lembrar que os dados de produção industrial, vendas do varejo e investimentos em ativos fixos 
da China referentes a julho serão divulgados hoje à noite.  Os mercados europeus, em  contrapartida, operam 
com ligeira elevação nesta manhã, ainda impulsionados pelos resultados positivos de balanços corporativos. 
Os índices futuros norte-americanos também são cotados em alta, à espera do resultado do índice de produtos 
importados do mês passado.

Entre as commodities, os preços do petróleo registram modesto aumento neste momento, após terem apresentado 
recuo de cerca de 1% nesta madrugada. O movimento observado mais cedo refletiu a revisão baixista da 
previsão de demanda por petróleo da Agência Internacional de Energia (AIE), bem como a expansão dos 
estoques norte-americanos na última semana, conforme reportado ontem pelo Departamento de Energia dos 
EUA. As principais agrícolas e as metálicas industriais apresentam retração em suas cotações nesta manhã. A 
alta volatilidade dos preços do petróleo fortalece o dólar ante a maioria das moedas, com exceção para o dólar 
neozelandês e australiano. A despeito do corte da taxa de juros da Nova Zelândia de 2,25% para 2,00% ontem, 
em linha com o esperado pelo mercado, a moeda do país apreciou nesta manhã, à espera de anúncios de mais 
estímulos monetários. No Brasil, o mercado segue acompanhando o noticiário político, enquanto aguarda a 
divulgação da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) de julho, que trará informações importantes acerca do PIB 
do segundo trimestre. Por fim, o fortalecimento da divisa norte-americana e a maior oferta de swap reverso do 
Banco Central podem ocasionar alguma depreciação do real. 
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Indicadores do Mercado

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

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).

Equipe Técnica
Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos
Fernando Honorato Barbosa – Superintendente Executivo
Economistas:  Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / Constantin Jancso / Daniela Cunha de Lima / Ellen Regina Steter / Estevão Augusto 

Oller Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Marcio Aldred Gregory / Myriã Tatiany Neves Bast / Priscila Pacheco Trigo / Regina Helena 
Couto Silva / Thomas Henrique Schreurs Pires

Estagiários:     Bruno Sanchez Honório / Carlos Henrique Gomes de Brito / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Mariana Silva de Freitas / Rafael 
Martins Murrer  

10/08/16 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 14,25 0,00 0,00 0,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 13,08 -0,02 -0,11 -1,30

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) -48,82 0,34 -51,30 -51,56

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,95 0,01 0,06 -0,20

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,65 0,00 -0,04 -1,22

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.952,04 5,60 34,18 266,25

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.158,26 9,39 206,94 680,51

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 264,71 -6,30 -57,92 -64,54

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,13 -0,54 -5,26 -9,02

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 56.920 -1,33 7,11 15,33

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 23.636 -1,29 7,35 14,54

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.175 -0,29 2,14 3,39

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 230,79 -0,25 4,89 -14,44

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.735 -0,18 10,78 -19,58

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.019 -0,23 1,03 -23,16

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,51 -0,04 0,15 -0,72

Euro - US$/€ (**) 1,12 0,5 1,1 1,4

Iene - ¥/US$ (**) 101,29 -0,6 0,7 -18,7

Libra - US$/£ (**) 1,30 0,1 0,4 -16,6

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,41 -0,1 -0,5 13,9

Yuan - RMB/US$ (**) 6,64 -0,3 -0,8 6,9

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 179,55 -1,9 -7,6 -22,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 44,05 -2,1 -5,8 -12,6

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.344 0,4 -1,0 21,7

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.017 -0,5 -6,7 -2,7

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 323 0,1 -7,8 -17,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 152 0,0 -2,2 7,4


