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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

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

12:30 Bacen: Fluxo cambial (semanal)

- CNI: Índice de Confiança do Empresário Industrial - ICEI 
(jun)

09:30 EUA: Índice Empire Manufacturing de atividade (jun) -4,95 

10:15 EUA: Produção industrial (mai) -0,2% (m/m)

10:15 EUA: Utilização da capacidade instalada (mai) 75,2%

15:00 EUA: Banco Central anunciará decisão de política 
monetária 0,50% Mercado espera manutenção da taxa básica de 

juros.
17:00 EUA: Fluxo de capitais estrangeiros (abr)

Aceleração do IGP-10 em junho foi explicada pela maior alta dos preços agropecuários
O IGP-10 apresentou variação de 1,42% em junho, de acordo com os dados divulgados há pouco pela 
FGV. A aceleração em relação ao mês passado, quando o indicador cresceu 0,60%, foi impulsionada, 
majoritariamente, pela maior elevação do IPA agropecuário, que oscilou de um avanço de 1,97% para 
outro de 4,91% no período. O IPA industrial também registrou maior crescimento entre maio e junho, 
ao apontar expansão de 0,70%, 0,63 p.p. acima do observado anteriormente. Em contrapartida, o IPC 
desacelerou no período, ao passar de 0,60% para 0,49%, refletindo as menores altas em quatro de 
seus oito itens. Por fim, o INCC avançou 0,49% (ante 0,33% no mês anterior). Acreditamos que o IPA 
agropecuário continuará pressionando o índice cheio do IGP, que deverá seguir rodando ao redor de 
1,40% nas próximas divulgações.

IBGE: vendas do varejo restrito cresceram 0,5% em abril
As vendas do comércio varejista restrito cresceram 0,5% em termos reais na passagem de março para 
abril, descontada a sazonalidade, de acordo com a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada 
ontem pelo IBGE. O resultado veio em linha com as expectativas do mercado e ligeiramente abaixo da 
nossa estimativa, as quais apontavam crescimentos de 0,5% e 0,7%, respectivamente, segundo coleta 
da Bloomberg. Na comparação interanual, houve recuo de 6,7%. Setorialmente, três dos oito segmentos 
apresentaram variação positiva no período, com destaque para outros artigos de uso pessoal e doméstico, 
cuja alta de 2,8% na margem reverteu o recuo de 1,9% observado no mês anterior. Além disso, o volume 
de vendas de combustíveis e lubrificantes ficou estável no período. Já o setor de equipamentos e material 
de escritório, informática e comunicação registrou queda de 4,9% em abril, sucedendo elevação de 
6,3% ocorrida em março (vale destacar que essa série é bastante volátil). Os níveis das vendas reais 
já sinalizam alguma estabilidade da atividade varejista nos quatro primeiros meses deste ano. Quando 
analisamos o crescimento semestral anualizado, a receita nominal, por exemplo, avançou 6,0% no 
período, sugerindo alguma retomada do consumo das famílias à frente. Na margem, a alta foi de 1,2%, 
após a leve retração de 0,2% verificada em março.  Entretanto, o volume de vendas do comércio varejista 
ampliado, que contempla todos os setores, recuou 1,4% na margem em abril, também excetuados os 
efeitos sazonais. O desempenho inferior ao do varejo restrito se deveu às fortes contrações de 6,6% 
e 4,0% dos segmentos de veículos e motos, partes e peças e material de construção, nessa ordem. 
De modo geral, os sinais advindos da PMC desde o início do ano se somam aos apresentados por 
diversos indicadores antecedentes e coincidentes já divulgados, reforçando nossa expectativa de alguma 
estabilização da atividade econômica no segundo trimestre deste ano. A melhora recente da confiança 
dos consumidores e a redução do ritmo de crescimento da taxa de desemprego nos próximos meses 
deverá impulsionar, em alguma medida, a elevação do consumo das famílias à frente. Dessa forma, 
projetamos estabilidade do IBC-Br em abril (proxy mensal do PIB calculada pelo Banco Central), tendo 
em vista inclusive a modesta alta de 0,1% da produção industrial no período. Cabe ressaltar que os 
dados do setor de serviços, a serem divulgados hoje, ainda podem alterar o nosso número. 
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Internacional

Secovi: mercado imobiliário paulistano manteve o processo de ajuste dos estoques em abril, 
trajetória que deve persistir ao longo do ano
As vendas de imóveis na cidade de São Paulo somaram 1.182 unidades em abril, o equivalente a uma 
queda de 46% ante o mesmo período no ano passado, segundo os dados divulgados ontem pelo Sindicato 
da Habitação de São Paulo (Secovi-SP). Já os lançamentos alcançaram 695 imóveis, conforme pesquisa da 
Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp), representando uma queda de 77% na comparação 
interanual. Como resultado, os estoques recuaram de 25,8 mil unidades em março para 25 mil unidades em 
abril. Nos últimos doze meses, o mercado imobiliário da cidade acumula retração de 39% dos lançamentos e 
de 6,5% das vendas. A perspectiva de elevação adicional da taxa de desemprego e as concessões de crédito 
mais limitadas deverão manter a demanda por imóveis residenciais enfraquecida nos próximos trimestres. Com 
isso, e devido à necessidade de ajuste dos estoques, os lançamentos imobiliários também deverão continuar 
reduzidos ao longo do ano.

EUA: atividade varejista manteve desempenho positivo em maio
A atividade varejista norte-americana avançou 0,5% na passagem de abril para maio, descontada a sazonalidade, 
de acordo com os dados divulgados ontem pelo Departamento do Comércio dos EUA. A alta, ligeiramente acima 
da esperada pelo mercado (0,3%), e que sucede elevação de 1,3% observada no mês anterior, foi generalizada 
dentre os setores pesquisados, com destaque para a elevação de 2,1% do segmento de combustíveis, após 
variação positiva de 2,5% no mês passado. Na comparação interanual, as vendas totais subiram 2,4%. Dessa 
forma, o resultado sugere aceleração do consumo das famílias norte-americanas, o que deve impulsionar o 
PIB do segundo trimestre. 

Tendências de mercado

Os mercados operam hoje com menor cautela, em dia de anúncio da decisão de política monetária dos EUA. 
Ainda que os analistas esperem manutenção da taxa básica de juros norte-americana, o comunicado e a entrevista 
a ser concedida pela presidente do Fed (banco central dos EUA), Janet Yellen, devem trazer sinais acerca dos 
próximos passos da política monetária do país. No continente asiático, as bolsas encerraram o pregão desta 
quarta-feira em alta, lideradas pelas ações chinesas, que reverteram as quedas dos últimos dias, a despeito do 
adiamento da inclusão de papéis chineses no índice MSCI. Os mercados europeus também operam no campo 
positivo nesta manhã, amenizando as perdas dos dias anteriores. Parte do movimento pode ser explicada pelo 
resultado mais forte da balança comercial da Área do Euro em abril. No mesmo sentido, os índices futuros 
norte-americanos são cotados com ligeira elevação.

A melhora no clima dos mercados enfraquece o dólar ante as principais divisas neste momento, com exceção 
do franco suíço e do iene, sendo que este último devolve parcialmente a forte apreciação recente. Entre as 
commodities, os preços do petróleo seguem em baixa nesta manhã, após as estimativas do American Petroleum 
Institute sugerirem aumento dos estoques norte-americanos na última semana. Já as metálicas industriais e as 
agrícolas, com exceção do milho e da soja, são cotadas em alta. No mercado doméstico, os principais ativos 
deverão reagir ao resultado do IGP-10 de junho, em dia de carregada agenda de indicadores. Adicionalmente, 
o mercado estará atento ao noticiário político.
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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).

14/06/16 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) (*) 13,18 0,05 0,01 -1,05

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 3,14 0,08 0,73 1,31

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,74 0,04 0,17 -0,14

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,69 0,03 0,06 -0,59

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.905,18 1,40 27,57 269,83

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.911,86 9,67 -48,91 169,48

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 354,65 9,66 28,05 112,44

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,48 0,01 -1,48 11,59

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 48.648 -2,04 -6,09 -8,81

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 20.112 -2,02 -5,83 -9,03

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.675 -0,33 0,80 -1,25

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 216,25 -1,80 -4,21 -17,77

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 15.859 -1,00 -3,37 -22,29

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.842 0,32 0,53 -44,99

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,61 0,00 -0,09 -0,78

Euro - US$/€ (**) 1,12 -0,8 -0,9 -0,5

Iene - ¥/US$ (**) 106,10 -0,2 -2,3 -14,0

Libra - US$/£ (**) 1,41 -1,1 -1,7 -9,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,93 0,5 4,2 22,9

Yuan - RMB/US$ (**) 6,60 0,2 1,0 6,3

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 192,21 -0,7 9,7 -31,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 49,83 -1,0 4,2 -22,0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.286 0,1 1,0 9,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.170 0,0 10,9 24,4

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 437 1,5 14,3 23,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 158 0,2 1,8 7,5


