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Agenda do dia

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

Divulgação da Ata do Copom e dados de atividade serão os destaques desta semana
O A divulgação da Ata do Copom, na quinta-feira, será um dos destaques da agenda doméstica desta 
semana. A despeito da mudança de diretoria do Banco Central, o documento poderá trazer algum sinal 
dos próximos passos da política monetária, principalmente após a repetição do comunicado na última 
reunião. Além disso, serão divulgados diversos indicadores de atividade ao longo da semana, todos 
referentes a abril, que deverão reforçar nossa expectativa de alguma estabilização do PIB no trimestre 
corrente: (i) amanhã, conheceremos a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), para a qual esperamos alta 
de 0,7% na margem do comércio restrito; (ii) no dia seguinte, teremos a Pesquisa Mensal de Serviços 
(PMS) e (iii) na quinta-feira, o resultado do IBC-Br, para o qual esperamos estabilidade em relação ao mês 
anterior. Adicionalmente, na quarta-feira, conheceremos o Índice de Confiança do Empresário Industrial 
(ICEI) de junho, primeiro indicador de confiança deste mês, e na quinta-feira serão divulgados os dados 
de emprego industrial da Fiesp/Ciesp. Por fim, o IGP-10 de junho será divulgado na quarta-feira e deverá 
exibir alta de 1,36%, refletindo, principalmente, as maiores altas dos preços dos produtos agropecuários. 

No exterior, as atenções estarão voltadas para a decisão de política monetária dos EUA, a ser anunciada 
na próxima quarta-feira. A agenda internacional também contemplará a divulgação dos dados de vendas 
no varejo (amanhã) e produção industrial dos EUA (na quarta), assim como o resultado da atividade 
industrial de abril (amanhã) e a leitura final do índice de inflação ao consumidor de maio (quinta-feira) 
da Área do Euro. 

Mercado voltou a melhorar suas expectativas para a queda prevista para o PIB deste 
ano e apontou crescimento mais alto para 2017
O mercado fez alguns ajustes em suas projeções, com destaque para o PIB, o IPCA, a taxa Selic, 
conforme apontado pelo Relatório Focus, com estimativas coletadas até o dia 10 de junho, divulgado há 
pouco pelo Banco Central. A mediana das expectativas para o IPCA subiu de 7,12% para 7,19% em 2016 
e permaneceu em 5,50% em 2017. Já as estimativas para o PIB em 2016 passaram de uma queda de 
3,71% para outra de 3,60% e, para o ano que vem, subiram de um crescimento de 0,85% para 1,00%. A 
mediana das projeções para a taxa Selic subiu de 12,88% para 13,00% no final de 2016 e permaneceu 
em 11,25% no próximo ano. Por fim, as estimativas para a taxa de câmbio recuaram de R$/US$ 3,68 
para R$/US$ 3,65 no final deste ano e de R$/US$ 3,85 para R$/US$ 3,81 no final do ano que vem.

Atividade

Indicadores coincidentes apresentaram sinais mistos em maio
Os indicadores coincidentes divulgados na última sexta-feira apresentaram sinais distintos para o mês de 
maio. As vendas de papelão ondulado somaram 271.643 toneladas nesse mês, segundo a Associação 
Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO). O resultado é equivalente a uma alta de 0,4% na margem, 
descontada a sazonalidade, representando a terceira elevação consecutiva nessa base de comparação. 
Já na comparação interanual, houve queda de 0,3%. Em contrapartida, o fluxo total de veículos em 
estradas pedagiadas caiu 0,4% na passagem de abril para maio, excetuados os efeitos sazonais, de 
acordo com a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR). A retração refletiu o 
declínio de 2,6% do movimento de veículos pesados no período. Por outro lado, o fluxo de veículos leves 
cresceu 0,4% na margem. Em relação a maio de 2015, o fluxo total apresentou variação negativa de 
3,3%. Apesar da divergência dos indicadores de maio, mantemos nossa expectativa de leve elevação 
da produção industrial no período, conforme sugerido pelos demais índices coincidentes já divulgados.
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USDA reduz a expectativa de estoques de milho e soja
OO USDA divulgou nova estimativa para safras mundiais de grãos, reduzindo a previsão de estoques de 
milho e soja. Entretanto, esse número ainda não incorpora totalmente a quebra de safra do Brasil e o possível 
prejuízo à safra norte-americana que pode ser causado pelo La Niña. Os estoques de milho foram revisados 
para baixo, resultado um pouco pior do que esperado pelo mercado. Se houver La Niña entre junho e agosto, 
esse número poderá sofrer queda ainda maior, já que a produtividade da safra norte-americana poderá ser 
afetada. Movimento semelhante foi observado em relação aos estoques de soja, tanto nos EUA quanto no 
mundo. Apenas os estoques de trigo apresentaram revisão altista, seguindo movimento observado em relatórios 
anteriores. As informações do relatório continuam sugerindo que os preços devem se manter pressionados e 
com atenção voltada para desenvolvimento de La Nina. Em relação ao Brasil, o relatório do USDA também se 
mantém relativamente otimista, quando comparamos com o esperado pela Conab.

EUA: confiança dos consumidores norte-americanos apresentou retração em junho, em função 
de piora das expectativas
O Índice de Confiança dos Consumidores dos EUA alcançou 94,3 pontos em junho, o equivalente a uma queda 
de 0,4% na margem, conforme divulgado na sexta-feira pela Universidade de Michigan. Esse movimento foi 
puxado pela pior avaliação das expectativas, cujo indicador recuou 2,0% no período. Em contrapartida, o 
indicador de situação atual subiu 1,6% na passagem de maio para o mês corrente. Apesar do desempenho 
negativo na margem, o índice de confiança sugere crescimento anual de cerca de 2,5% no consumo das famílias 
norte-americanas em 2016.

China: surpresa negativa com o desempenho dos investimentos em maio sugere desaceleração 
da economia no segundo semestre
Ainda que a produção industrial e as vendas no varejo tenham mostrado estabilidade em maio, o desempenho 
dos investimentos surpreendeu de forma negativa no período, conforme dados divulgados nesta madrugada. 
Assim, a indústria registrou crescimento de 6,0% em maio na comparação com o mesmo mês do ano passado, 
em linha com o esperado e o registrado em abril. Da mesma forma, as vendas nominais no varejo avançaram 
10,0% no mês passado, levemente abaixo do esperado (10,1%) e do verificado em abril (10,1%). Por outro 
lado, os investimentos em ativos fixos registraram expansão de 9,6% no acumulado até maio, ficando abaixo 
do observado até abril (10,5%) e do esperado pelo mercado (10,5%). A abertura dos dados dos investimentos 
apontou perda de ritmo no setor imobiliário e desaceleração das inversões feitas pelo setor privado, embora 
o segmento de infraestrutura tenha seguido firme. Dessa forma, esses resultados sugerem que os estímulos 
intensificados no começo do ano conseguiram interromper a trajetória de desaceleração, mas não foram 
suficientes para impulsionar uma retomada mais sustentável. Para o segundo trimestre, com base nesses 
dados, esperamos crescimento interanual do PIB próximo de 6,5%, após expansão de 6,7% nos três primeiros 
meses deste ano. Já para o segundo semestre, tendo em vista a moderação esperada para as concessões de 
crédito e os sinais de arrefecimento das vendas e dos lançamentos de novos imóveis residenciais, esperamos 
desaceleração mais pronunciada da economia.

Tendências de mercado
Na manhã desta segunda-feira os mercados internacionais permanecem em queda. Não só as bolsas 
asiáticas fecharam em forte contração, como também as europeias e os índices futuros norte-americanos 
operam no campo negativo. Esse mau humor dos mercados se deve principalmente à crescente preocupação 
com a proximidade do referendo do dia 23 no Reino Unido, que decidirá quanto à permanência do país na 
União Europeia. Soma-se a este cenário o desempenho negativo dos investimentos em ativos fixos na China, 
divulgados nesta madrugada, dando a entender que os estímulos governamentais não foram suficientes para 
impulsionar a retomada mais sustentável da economia chinesa.
O dólar se fortalece ante as principais moedas, com exceção do iene e do dólar australiano, refletindo 
movimento de aversão ao risco. Entre as commodities, o petróleo e as metálicas industriais apresentam novas 
perdas, ao passo que as agrícolas operam no campo positivo. No Brasil, esperamos que este cenário de 
elevada aversão ao risco contamine os mercados domésticos, em dia de fraca agenda de indicadores.
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Indicadores do Mercado

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

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).

10/06/16 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) (*) 13,15 0,09 -0,10 -0,97

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,93 0,10 0,39 0,90

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,71 0,03 0,07 -0,05

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,68 0,13 -0,06 -0,57

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.900,65 3,63 -49,68 270,09

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.892,42 -26,20 -34,54 156,00

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 334,40 8,48 -12,44 90,21

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,42 0,55 -1,64 9,69

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 49.422 -3,32 -6,88 -8,27

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 20.419 -3,17 -6,38 -8,54

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.865 -0,67 -0,35 -0,75

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 224,64 -2,34 -1,02 -14,83

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.601 -0,40 0,22 -17,19

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.927 0,00 3,34 -42,67

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,64 -0,05 -0,12 -0,84

Euro - US$/€ (**) 1,13 -0,6 -1,1 -0,7

Iene - ¥/US$ (**) 107,00 -0,1 -2,1 -12,8

Libra - US$/£ (**) 1,43 -1,4 -1,3 -8,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,63 2,1 3,6 20,7

Yuan - RMB/US$ (**) 6,57 0,1 0,8 5,9

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 192,89 -2,2 12,6 -35,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 50,54 -2,7 11,0 -23,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.273 0,3 0,7 7,4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.178 0,2 9,5 24,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 423 -0,8 11,8 18,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 158 -0,2 1,9 7,0


