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Agenda do dia

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

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

09:30 EUA: Índice de preços ao produtor (jun)

19:00 Chile: Banco Central anunciará decisão de política 
monetária 3,50% Mercado espera manutenção da taxa básica de 

juros.

20:00 Peru: Banco Central anunciará decisão de política 
monetária 4,25% Mercado espera manutenção da taxa básica de 

juros.
23:00 China: Produção industrial (jun) 5,9% (a/a)

23:00 China: Vendas no varejo (jun) 10,2% (a/a)

23:00 China: Investimento em ativos fixos (jun)

23:00 China: PIB (2° tri.) 6,6% (a/a)

- Coreia do Sul: Banco Central anunciará decisão de 
política monetária 1,25% Mercado espera manutenção da taxa básica de 

juros.

IBC-Br recuou em maio, frustrando as expectativas
O IBC-Br, proxy mensal do PIB, apresentou queda de 0,5% na passagem de abril para maio, descontada 
a sazonalidade, conforme divulgado há pouco pelo Banco Central. O resultado frustrou a expectativas 
(nossas e as do mercado), que apontavam queda de 0,2%. Na comparação interanual, houve queda 
de 4,9%, fazendo com que o indicador acumule contração de 5,4% nos últimos doze meses. A despeito 
dessa queda em maio, esperamos recuperação da indústria e do setor de serviços em junho, reforçando 
nossa expectativa de estabilidade da atividade no trimestre passado.

Atividade

IBGE: atividade do setor de serviços apresentou ligeira queda em maio 
O volume de vendas do setor de serviços apresentou leve queda de 0,1% na passagem de abril para 
maio, descontada a sazonalidade, conforme divulgado ontem na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) 
do IBGE. O resultado sucedeu retração de 1,6% no mês anterior. Apesar do discreto recuo, apenas o 
segmento de serviços de informação e comunicação, que entra no cálculo do PIB, registrou declínio no 
período de 0,2%. Dentre as demais categorias que são utilizadas para o cômputo do PIB, transportes, 
serviços auxiliares aos transportes e correio subiram 0,5% na margem, enquanto outros serviços 
cresceram 1,2%. Na comparação interanual, o volume total de serviços caiu 6,1%, acumulando variação 
negativa de 4,8% nos últimos doze meses. Assim, os dados até agora apontam para ligeira queda do 
PIB de serviços no segundo trimestre. Vale destacar que o setor é um dos mais resilientes da economia 
e, por conta disso, os sinais de estabilização da atividade aparecem nele com maior defasagem. 

Abramat: indústria de materiais de construção apresentou retração das vendas em junho
As vendas da indústria de materiais de construção recuaram 5,1% na passagem de maio para junho, 
segundo dados divulgados ontem pela Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção 
(Abramat) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. O resultado reverteu boa parte do avanço de 6,0% 
observado em maio. A queda no mês passado foi influenciada tanto pela retração de 2,2% de produtos 
básicos como de 6,9% de materiais de acabamento. Na comparação com o mesmo período do ano 
passado, as vendas totais recuaram 10,8%. Dessa forma, o indicador sugere continuidade, ainda que 
em menor intensidade, da queda na atividade no setor de construção civil.
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Internacional

Setor Externo

BC: fluxo cambial foi negativo na segunda semana de julho
A semana compreendida entre os dias 4 e 8 de julho registrou saída líquida de US$ 1,313 bilhão no movimento 
de câmbio brasileiro, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco Central. O resultado foi puxado 
pela conta financeira, com déficit de US$ 2,260 bilhões, refletindo as entradas de US$ 5,205 bilhões e saídas de 
US$ 7,465 bilhões. A conta comercial, por sua vez, fechou a semana superavitária em US$ 947 milhões – por 
conta de US$ 3,147 bilhões contratados para exportação, que superaram os US$ 2,200 bilhões contratados 
para importação. Com esse resultado, o fluxo cambial acumula saldo negativo de US$ 12,154 bilhões neste ano.

Reino Unido: banco central optou pela manutenção da taxa de básica de juros, frustrando as expectativas
Contrariando as expectativas de redução da taxa de juros, o Banco da Inglaterra (BoE) optou pela manutenção 
dos juros em 0,5% ao ano, com oito votos favoráveis (e um voto contrário), mesmo diante das incertezas vindas 
da decisão de saída do Reino Unido da União Europeia. Também foi decidida a manutenção do programa de 
compras de ativos em £ 375 bilhões. A justificativa apresentada pelo comitê, para não flexibilizar a política 
monetária, se deve à ausência de pioras adicionais para o balanço entre crescimento e inflação. Ainda assim, 
aguardando os desdobramentos futuros da decisão, os membros deixaram as portas abertas para uma redução 
em agosto. Na avaliação do BoE, os mercados reagiram de forma resiliente ao resultado do referendo, ainda 
que reconheçam que a economia deverá enfraquecer daqui para frente, com a postergação das decisões de 
investimentos e contratação de pessoas. Por fim, a maioria dos membros deverá optar pela queda dos juros 
na reunião de agosto, quando informações adicionais serão conhecidas e serão levadas em conta as reações 
dos mercados financeiros.

Tendências de mercado

Mesmo com a decisão Banco da Inglaterra (BoE), anunciada há pouco, optando pela manutenção da taxa 
básica de juros, a expectativa de adoção de novos estímulos à economia japonesa faz com que os mercados 
internacionais registrem ganhos nesta quinta-feira. Na Ásia, com exceção das ações em Shanghai, as bolsas 
encerraram o pregão de hoje novamente no campo positivo. No mesmo sentido, os mercados europeus operam 
em alta, embora em menor magnitude que a observada no início do dia – ressaltando que há um risco de 
reversão dessa tendência mais positiva, uma vez que a frustração com a decisão do BoE ainda pode repercutir 
os mercados. Os índices futuros norte-americanos também apresentam elevação em suas cotações, em dia 
de discurso de três dirigentes do Fed (banco central dos EUA).

Os preços do petróleo avançam nesta manhã, após os dados oficiais apontarem redução dos estoques de 
petróleo nos Estados Unidos, ao contrário do sugerido pelas informações preliminares. As commodities metálicas 
industriais também são cotadas com ganhos, lideradas pelo níquel. As cotações das principais agrícolas também 
sobem, ainda refletindo o relatório do USDA. O desempenho positivo dos mercados internacionais e das 
commodities enfraquece o dólar ante as principais moedas, com destaque para o rand sul-africano e para a libra, 
após a decisão do Banco da Inglaterra. Em contrapartida, o iene e o dólar neozelandês depreciam ante a divisa 
norte-americana. No Brasil, o mercado seguirá atento ao noticiário político, com a definição do novo presidente 
da Câmara dos Deputados. Ademais, o clima de menor aversão ao risco no exterior pode impulsionar a cotação 
da bolsa brasileira para cima. Por fim, o real continua sofrendo pressões distintas, com o enfraquecimento do 
dólar impulsionando sua valorização, enquanto os novos leilões de swap reverso do Banco Central tendem a 
limitar essa tendência vinda do cenário externo.
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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 / Bruno Sanches Honório / Mariana Silva de Freitas / Christian Frederico M. Moraes

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

13/07/16 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) (*) 13,16 -0,05 0,03 -0,80

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,66 1,38 -0,40 0,79

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,86 -0,02 0,15 0,30

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,68 -0,02 0,02 -0,27

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.921,92 0,76 18,14 249,45

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.001,57 78,63 99,38 345,62

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 293,96 -11,73 -51,03 38,60

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,26 -0,95 -6,26 4,18

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 54.598 0,63 9,94 2,78

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 22.621 0,59 10,20 2,34

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 18.372 0,13 3,61 2,19

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 225,50 -0,35 2,40 -15,73

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.231 0,84 1,32 -19,21

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.061 0,37 8,03 -22,91

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,47 -0,04 -0,14 -0,98

Euro - US$/€ (**) 1,11 0,3 -1,8 0,8

Iene - ¥/US$ (**) 104,48 -0,2 -1,7 -15,3

Libra - US$/£ (**) 1,31 -0,8 -7,9 -15,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,37 0,1 -2,5 17,0

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

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 188,59 -1,6 -4,3 -29,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 46,26 -4,6 -8,1 -20,0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.344 0,6 4,6 16,3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.128 1,9 -3,5 7,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 366 4,6 -14,9 -15,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 156 -0,2 -0,7 9,9
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