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Agenda do dia

Atividade

Internacional

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

Sem divulgação de dados relevantes.

IBC-Br apresentou alta em junho, mas acumulou contração de 0,5% no segundo trimestre
O IBC-Br, proxy mensal do PIB, apresentou alta de 0,2% na passagem de maio para junho, descontada 
a sazonalidade, conforme divulgado há pouco pelo Banco Central. O resultado ficou acima da nossa 
expectativa, de ligeira contração de 0,1%. A elevação foi puxada, principalmente, pela maior atividade no 
setor industrial, e, em menor medida, pela modesta elevação do varejo restrito no perído. Na comparação 
interanual, houve queda de 3,1%, fazendo com que o indicador acumule contração de 5,6% nos últimos 
doze meses. Apesar do desempenho positivo na margem em junho, no segundo trimestre, o IBC-Br 
acumulou recuo de 0,5% ante os três primeiros meses do ano. Acreditamos que nos próximos meses, 
a estabilização do setor industrial e a retração menos intensa das atividades varejista e do setor de 
serviços devam levar o índice a apresentar melhores resultados. 

IBGE: queda da atividade do setor de serviços em junho reforçou nossa expectativa de 
contração de 0,3% do PIB no segundo trimestre
O volume do setor de serviços caiu 0,5% na margem em junho, excetuados os efeitos sazonais, de 
acordo com os dados divulgados ontem pela Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE. O resultado 
mais que devolveu a alta de 0,2% observada em maio. Dentre os segmentos que entram para o cômputo 
do PIB, outros serviços recuaram 1,5%, também descontada a sazonalidade, ampliando as perdas dos 
meses anteriores. Em contrapartida, transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio e serviços 
de informação e comunicação apresentaram modestos avanços de 0,1% e 0,2%, respectivamente. Com 
isso, a atividade do setor de serviços registrou variação negativa de 1,2%. Em relação ao mesmo período 
de 2015, houve declínio de 3,4%. Dessa forma, os dados reforçam nossa expectativa de contração de 
0,3% do PIB no segundo semestre, informação a ser conhecida no final deste mês.

China: arrefecimento da atividade e do crédito em julho deve aumentar as preocupações com 
a economia chinesa neste início de semestre
Os dados de atividade econômica e, principalmente, do mercado de crédito apontaram para forte 
desaceleração da economia chinesa em julho. A produção industrial mostrou alta interanual de 6,0% 
em julho, ante expectativa de elevação de 6,2% e do ganho registrado em junho (6,2%). As vendas do 
varejo cresceram 10,2% no mês passado, frustrando a alta esperada de 10,5%, ante crescimento de 
10,6% verificado em junho. Os investimentos em ativos, por sua vez, apontaram forte arrefecimento, com 
expansão de 8,1% no acumulado do ano, ante avanço de 9,0% até junho e expectativas de crescimento 
de 8,9%. Para tanto, os investimentos em infraestrutura mostraram significativa perda de ritmo, ao passo 
que as inversões do setor imobiliário seguiram relativamente resilientes. Por fim, merece destaque a 
forte desaceleração observada no mercado de crédito – que vem sendo o canal mais importante de 
estímulo à economia. Os empréstimos concedidos pelo sistema bancário somaram RMB 463,6 bilhões 
em julho, bem abaixo do esperado (RMB 850 bilhões) e do verificado em junho (RMB 1,380 trilhão). Da 
mesma forma, as concessões totais de crédito chegaram a RMB 487,9 bilhões no mês passado, também 
inferior ao emprestado em junho (RMB 1,629 trilhão) e ao esperado (RMB 1,000 trilhão). Dessa forma, o 
início do semestre sugere mais pressões baixistas para a economia do que esperávamos. Diante disso, 
espera-se que o governo intensifique os estímulos fiscais e monetários. Ainda assim, as preocupações 
com os riscos financeiros e a necessidade de avançar nas reformas estruturais e no fechamento de 
capacidade instalada podem limitar esse afrouxamento monetário, aumentando os riscos de que a meta 
de crescimento de 6,5% deste ano não seja cumprida.
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Tendências de mercado

Área do Euro: leitura preliminar do PIB da Área do Euro mostrou desaceleração da atividade do bloco 
no segundo trimestre
A leitura preliminar do PIB da Área do Euro mostrou desaceleração da atividade do bloco no segundo trimestre, ao 
reportar hoje alta de 0,3% na margem, descontada a sazonalidade. O resultado ficou em linha com a expectativa 
do mercado e com a primeira estimativa, que não incluiu o PIB da Alemanha e foi inferior à elevação de 0,6% 
apresentada nos três primeiros meses do ano. A desaceleração foi generalizada dentre os países, com destaque 
para o PIB da França, que passou de um avanço de 0,7% para estabilidade no período, e da Alemanha, que 
oscilou de 0,7% para 0,4%. Na comparação interanual, o PIB total cresceu 1,6%. Também foi divulgado hoje 
o resultado da produção industrial de junho da Área do Euro, com variação positiva de 0,6% ante maio. A 
expansão reverteu apenas parcialmente a queda de 1,2% observada no mês anterior. O melhor desempenho 
da indústria foi impulsionado pelas altas de 1,3% e 1,0% da fabricação dos bens de capital e duráveis, nessa 
ordem. Em contrapartida, a produção de energia manteve sua trajetória baixista, com recuo de 0,6% na margem. 
Em relação a junho do ano passado, a atividade industrial subiu 0,4%. Esperamos continuidade do modesto 
crescimento da atividade econômica da Área do Euro nos próximos meses, diante dos possíveis impactos da 
saída do Reino Unido da União Europeia. 

Decisões dos bancos centrais da América Latina vieram dentro do esperado, com manutenção da 
taxa de juros
Os bancos centrais do Chile, México e Peru mantiveram as taxas de juros estáveis confirmando as expectativas 
do mercado, em reuniões de política monetária ocorridas ontem. No México, as taxas foram mantidas em 
4,25%, depois de terem sido aumentadas em 0,5 p.p. na reunião de junho. No comunicado, o Banco do México 
afirmou que acompanhará de perto a evolução dos determinantes da inflação e, em especial, da taxa de 
câmbio.  O Banco Central de Reserva do Peru apontou como razões para a manutenção da taxa em 4,25%: 
o retorno da inflação para a banda da meta; a redução gradual das expectativas de inflação; o crescimento 
próximo ao seu nível potencial; a reversão dos efeitos de alguns aumentos de preços; e sinais mistos de 
recuperação no resto do mundo com menor volatilidade nos mercados financeiros. No Chile as taxas de juros 
ficaram inalteradas em 3,5%.

Os mercados internacionais apresentam ganhos nesta sexta-feira, a despeito dos dados mais fracos de atividade 
da China e do novo enfraquecimento do petróleo. As bolsas asiáticas encerraram o último pregão da semana em 
alta, com as bolsas chinesas impulsionadas pelos papeis de empresas imobiliárias. No continente europeu, os 
mercados operam próximos à estabilidade, com a nova leitura preliminar do PIB da Área do Euro confirmando 
a desaceleração da atividade no bloco. Os índices futuros norte-americanos, por sua vez, são cotados com 
ligeira elevação, à espera da divulgação dos dados de vendas do varejo e do índice de preços ao produtor 
(ambos referentes a julho).

Os preços do petróleo voltam a registrar queda nesta manhã, revertendo os ganhos observados mais cedo. 
A expectativa de que os produtores da OPEP cheguem a algum acordo de congelamento de produção, na 
reunião a ser realizada em setembro, tende a pressionar as cotações para cima, enquanto o crescimento dos 
estoques e da produção em países não membros da organização, com destaque para os EUA, tem trazido 
preocupações acerca do excesso de oferta global, puxando os preços para baixo. A maioria das commodities 
metálicas industriais registra perdas em suas cotações neste momento, diante da desaceleração da produção 
industrial chinesa em julho. Já as principais agrícolas, com exceção do trigo e da soja, mostram alta em seus 
preços, enquanto o mercado aguarda a divulgação do relatório mensal de grão do USDA. O dólar perde força 
em relação às principais moedas neste momento, exceto em relação ao rublo russo e à libra. No Brasil, o 
enfraquecimento do dólar no exterior e o leilão de 15 mil contratos de swap reverso exercerão pressões opostas 
no real (de apreciação e desvalorização, respectivamente). Além disso, o desempenho positivo das ações 
internacionais pode pressionar a cotação da bolsa brasileira para cima. 
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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).
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Martins Murrer  

11/08/16 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) (*) 13,11 0,03 -0,08 -1,10

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,26 51,07 -0,14 -0,51

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,97 0,02 0,10 -0,06

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,65 0,00 -0,04 -1,08

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.956,13 5,07 36,17 275,83

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.183,82 26,57 262,04 700,08

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 261,54 -3,17 -46,05 -55,41

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,14 0,55 -4,96 -9,49

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 58.300 2,42 8,04 18,80

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 24.195 2,37 8,19 17,87

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.186 0,47 2,28 4,88

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 232,67 0,81 4,04 -12,35

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.735 0,00 6,53 -19,23

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.003 -0,53 0,26 -23,56

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,56 0,05 0,13 -0,58

Euro - US$/€ (**) 1,11 -0,4 0,7 0,9

Iene - ¥/US$ (**) 101,96 0,7 -0,8 -18,5

Libra - US$/£ (**) 1,30 -0,4 -0,3 -16,8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,24 -1,0 -1,3 11,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,63 -0,1 -1,0 4,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 181,99 2,4 -4,7 -17,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 46,04 4,5 -0,5 -6,4

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.343 -0,1 -1,0 21,2

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.022 0,5 -5,6 0,8

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 321 -0,5 -6,6 -14,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 150 -1,0 -3,1 6,2


