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Agenda do dia

Destaques da semana

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

11:00 EUA: Confiança do construtor (jul) 60 

17:00 EUA: Fluxo de capitais estrangeiros (mai)

Expectativas para o IPCA de 2017 continuaram caindo na última semana
Por mais uma semana, o mercado seguiu com importantes ajustes em suas projeções para a inflação e a taxa 
de câmbio, com destaque para a variação do IPCA do ano que vem, em linha com a expectativa de uma taxa 
de câmbio mais apreciada, conforme apontado pelo Relatório Focus, com estimativas coletadas até o dia 15 
de julho, divulgado há pouco pelo Banco Central. A mediana das expectativas para o IPCA seguiu em 7,26% 
para 2016 e recuou de 5,40% para 5,30% para 2017. A mediana das projeções para a taxa Selic permaneceu 
em 13,25% e 11,00% para o final de 2016 e 2017, respectivamente. Já a estimativa para o PIB foi novamente 
ajustada, passando de uma queda de 3,30% para outra de 3,25% para este ano e o crescimento esperado 
para 2017 foi revisado de 1,00% para 1,10%. Por fim, as estimativas para a taxa de câmbio também foram 
revisadas, de R$/US$ 3,40 para R$/US$ 3,39 ao final deste ano e de R$/US$ 3,55 para R$/US$ 3,50 ao final 
do ano que vem.

Nesta semana, o Copom deve optar pela manutenção da taxa de juros, mas poderá reconhecer melhoras 
incrementais no cenário desde sua última reunião 
A agenda de indicadores domésticos desta semana terá como destaque o anúncio da decisão de política 
monetária do Banco Central, na quarta-feira. Apesar de esperarmos manutenção da taxa Selic em 14,25%, o 
Copom poderá reconhecer melhoras incrementais no cenário, que será importante para a definição dos seus 
próximos passos. Nesse sentido, a divulgação do resultado do IPCA-15 de julho também será relevante, na 
quinta-feira, para o qual esperamos alta de 0,42%, cuja aceleração ainda reflete a maior pressão dos preços 
de alimentos. Além disso, teremos a prévia da Sondagem da Indústria da FGV de julho, no último dia útil da 
semana.

No exterior, o mercado aguardará as leituras preliminares dos índices PMIs dos EUA  e da Área do Euro, na 
sexta-feira. Espera-se que os dados incorporem, ao menos parcialmente, as incertezas dos agentes acerca 
da saída do Reino Unido da União Europeia. Também merece destaque a decisão de política monetária da 
Área do Euro, na quinta-feira. 

Fiesp/Ciesp: emprego industrial apresentou nova retração em junho
A atividade industrial paulista apresentou contração líquida de 16.500 trabalhadores em junho, conforme 
divulgado na última sexta-feira pelo sistema Fiesp/Ciesp. O resultado é equivalente a uma queda de 0,5% 
no nível de emprego do setor, de acordo com os dados dessazonalizados, sucedendo recuo de mesma 
intensidade em maio. Vale lembrar que, no mesmo mês de 2015, foram cortados 30.000 postos de trabalho. 
Na comparação interanual, o emprego industrial no estado de São Paulo caiu 9,3%. Setorialmente, tal retração 
aconteceu em 21 dos 22 segmentos pesquisados, com destaque para metalurgia, que apresentou variação 
negativa de 23,6%. Já a categoria de fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos ficou estável no 
período. Dessa forma, os dados sustentam nossa expectativa de desaceleração do ritmo de ajuste do mercado 
de trabalho nos próximos meses. Diante disso, projetamos redução de 50 mil postos de trabalho formais em 
junho, segundo o Caged, fazendo a ressalva de que esses dados ainda não têm data de divulgação definida. 
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Internacional

Tendências de mercado

CNI: confiança dos empresários industriais seguiu em elevação em julho
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) atingiu 47,3 pontos em julho, conforme divulgado na sexta-feira 
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O resultado corresponde a uma alta de 6,4% na margem, marcando 
a sétima elevação consecutiva. A maior expansão foi impulsionada, majoritariamente, pelo avanço de 12,4% do 
indicador de situação atual. As expectativas também apresentaram melhora, ainda que de menor magnitude (4,1%). Na 
comparação interanual, o ICEI avançou 27,2%. Acreditamos que os indicadores de confiança continuarão sinalizando 
estabilização da economia à frente. Já os dados que mensuram a atividade econômica em si deverão exibir sinais 
mistos nos próximos meses, durante essa fase de retomada. 

EUA: dados de atividade e inflação apontam para continuidade do crescimento da economia norte-americana 
no segundo trimestre
Os diversos indicadores de atividade e de inflação de junho referentes à economia norte-americana, divulgados na 
última sexta-feira, confirmaram o resultado positivo apresentado pelos dados de mercado de trabalho no período, 
sugerindo alguma aceleração do PIB norte-americano no segundo trimestre deste ano. A produção industrial, por 
exemplo, subiu 0,6% na margem no mês passado, revertendo a queda de 0,3% observada em maio. Setorialmente, 
destacou-se a alta de 0,9% da produção de bens duráveis. No mesmo sentido, o nível de utilização da capacidade 
instalada avançou de 74,9% para 75,4% no período. As vendas no varejo também apresentaram elevação de 0,6%, 
na passagem de maio para junho, com desempenho positivo generalizado dentre os segmentos pesquisados. Na 
comparação interanual, houve alta de 2,7%. Por fim, o índice de inflação ao consumidor manteve o ritmo de expansão 
do mês anterior, ao subir 0,2% em junho, acumulando avanço de 1,0% nos últimos doze meses. O núcleo do indicador, 
que exclui os preços de alimentação e energia, também mostrou alta de 0,2%. Assim, o bom desempenho da atividade 
em junho, juntamente com a continuidade da elevação do nível de preços no país, reforça a expectativa de aceleração 
do PIB da economia norte-americana no segundo trimestre para cerca de 2,0%, em termos anualizados. Apesar disso, 
as incertezas advindas do cenário global devem levar o Federal Reserve (banco central dos EUA) a manter a taxa 
básica de juros inalterada nas suas próximas reuniões.

China: alta dos preços de imóveis desacelerou em junho
Em resposta ao esfriamento do setor imobiliário e às medidas de restrição à compra de imóveis impostas por algumas 
cidades, os preços dos imóveis residenciais na China perderam força em junho. Assim, após altas respectivas de 
1,03% e 0,84% em abril e maio, os preços subiram 0,71% em junho, no monitoramento feito em 70 cidades. Assim, 
desse total, 55 cidades mostraram elevação dos preços entre maio e junho. Ainda assim, na comparação interanual, 
o preço médio das novas residências avançou 5,52%. Entendemos que o monitoramento do desempenho do setor 
imobiliário – especialmente a dinâmica das vendas e dos lançamentos – será fundamental para definirmos a intensidade 
da desaceleração da economia no restante do ano.  

Os mercados internacionais iniciaram a semana sem tendência definida, refletindo, em parte, as tensões políticas na 
Turquia, que podem aumentar, ao menos temporariamente, a volatilidade dos preços dos principais ativos no exterior. 
No continente asiático, a maioria das bolsas encerrou o pregão desta segunda-feira em alta. A exceção ficou por conta 
do mercado em Shanghai, cuja queda foi puxada pela desvalorização de ações de empresas ligadas aos setores 
industriais e energéticos. Na Europa, as bolsas revertem os ganhos do início do dia, enquanto os índices futuros 
norte-americanos são cotados com ligeira elevação neste momento. 

As preocupações em torno da Turquia também pressionam para baixo os preços do petróleo nesta manhã. No 
mesmo sentido, as commodities metálicas são cotadas em baixa, diante da desaceleração do setor imobiliário chinês, 
sinalizada pelo arrefecimento dos preços dos imóveis. Já as principais agrícolas registram ganhos em seus preços no 
momento. O dólar perde força ante as moedas dos países emergentes, com destaque para a lira turca, que ameniza 
parcialmente a depreciação observada na sexta-feira. Em contrapartida, o renmimbi é cotado em seu menor nível 
desde 2010, mantendo a tendência de depreciação observada nas últimas semanas, acumulando perda de 3,2% 
neste ano em relação ao dólar. Dentre as divisas dos países desenvolvidos, não há uma direção única, com o iene e o 
euro desvalorizando em relação à moeda dos EUA, enquanto a libra e o dólar canadense mostram-se valorizados. No 
Brasil, a fraca agenda de divulgação de indicadores econômicos locais deve levar os principais ativos a acompanharem 
o movimento do exterior, em mais um dia de leilões de swap reverso do Banco Central.
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Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos
Fernando Honorato Barbosa - Superintendente executivo
Economia Internacional:  Fabiana D’Atri / Estevão Augusto Oller Scripilliti/ Felipe Wajskop França / Thomas Henrique Schreurs Pires / Ellen Regina Steter
Economia Doméstica:  Igor Velecico / 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:  Carlos Henrique Gomes de Brito / Bruno Sanches Honório / Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer / 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

15/07/16 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) (*) 13,17 0,04 -0,03 -0,76

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,58 2,96 -0,57 0,67

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,88 0,02 0,13 0,34

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,69 0,02 -0,03 -0,23

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.924,93 1,80 19,21 249,13

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.033,40 39,09 120,29 371,00

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 292,68 -0,83 -65,06 38,33

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,28 0,87 -5,55 4,51

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 55.578 0,18 13,62 5,06

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 23.018 0,16 13,85 4,40

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.162 -0,09 4,36 2,58

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 227,07 -0,23 4,01 -15,97

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.498 0,68 3,63 -19,38

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.054 0,01 5,79 -19,74

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,55 0,02 -0,02 -0,80

Euro - US$/€ (**) 1,10 -0,9 -2,2 0,6

Iene - ¥/US$ (**) 104,91 -0,4 -1,0 -15,2

Libra - US$/£ (**) 1,32 -1,2 -7,2 -15,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,60 1,3 -1,6 17,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,69 0,2 1,7 7,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 188,86 -1,2 -2,9 -27,8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 47,61 0,5 -2,8 -16,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.327 -0,4 3,2 15,7

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.073 -3,5 -7,2 4,6

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 352 -2,8 -17,9 -18,0

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 156 -0,2 -1,2 10,2


