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Agenda do dia

Atividade

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

- CNI: Sondagem da Indústria da Construção (mai)

Mercado voltou a melhorar suas expectativas para a queda prevista para o PIB deste ano
O mercado fez alguns ajustes em suas projeções, com destaque para o PIB e o IPCA, conforme apontado 
pelo Relatório Focus, com estimativas coletadas até o dia 17 de junho, divulgado há pouco pelo Banco 
Central. A mediana das expectativas para o IPCA subiu de 7,19% para 7,25% em 2016 e permaneceu 
em 5,50% em 2017. Já as estimativas para o PIB em 2016 passaram de uma queda de 3,60% para 
outra de 3,44% e, para o ano que vem, se mantiveram em uma alta de 1,00% . A mediana das projeções 
para a taxa Selic permaneceu em 13,00% no final de 2016 e em 11,25% no próximo ano. Por fim, as 
estimativas para a taxa de câmbio recuaram de R$/US$ 3,65 para R$/US$ 3,60 no final deste ano e de 
R$/US$ 3,81 para R$/US$ 3,80 no final do ano que vem.

Divulgação do IPCA-15 de junho será o destaque da agenda doméstica desta semana
A divulgação do IPCA-15 de junho, amanhã, será o destaque da fraca agenda doméstica desta semana. 
Esperamos desaceleração do índice para 0,52%, refletindo avanço menos intenso dos preços de 
alimentação, bem como menor efeito do reajuste de medicamentos, água e esgoto e cigarros. No dia 
seguinte, conheceremos os dados preliminares da Sondagem da Indústria da FGV de junho, que, assim 
como os da CNI, deverão apontar melhora na confiança do empresariado industrial na margem. Na sexta-
feira, o Banco Central divulga a nota do setor externo de maio, que deverá mostrar superávit de US$ 1,2 
bilhão em conta corrente no período, impulsionado pelo forte desempenho da balança comercial. Por fim, 
serão conhecidos os dados de mercado de trabalho formal do Caged, sem data definida de divulgação. 

No exterior, as atenções estarão voltadas à divulgação das leituras prévias dos índices PMI de junho 
dos EUA e da Área do Euro, na quinta-feira. Também será conhecida a prévia do índice de confiança 
do Consumidor da Área do Euro referente a junho, na quarta-feira, além dos indicadores antecedentes 
dos EUA de maio, no dia seguinte. 

FGV/Conference Board: indicadores antecedente e coincidente de maio reforçam nossa 
expectativa de estabilização da atividade
O Indicador Antecedente Composto da Economia (IACE) alcançou 93,9 pontos em maio, conforme 
divulgado na última sexta-feira pela FGV, em parceria com o Conference Board. O resultado é equivalente 
a uma forte alta de 2,5% na margem, representando a quarta elevação consecutiva. Seis dos seus 
oito componentes contribuíram positivamente para o avanço do IACE. Já o Indicador Coincidente 
Composto da Economia (ICCE) apresentou estabilidade em relação ao mês anterior, pela segunda vez. 
O desempenho desses indicadores reforça nossa expectativa de estabilização da atividade econômica 
no segundo trimestre deste ano.

CNI: sondagem industrial sugere alta da produção em maio
As informações da Sondagem Industrial, divulgadas na última sexta-feira pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), sugerem novo aumento da produção industrial em maio. O indicador de produção 
subiu 1,7% na margem, descontados os efeitos sazonais, sua segunda elevação consecutiva. No mesmo 
sentido, o número de empregados cresceu 2,3% em relação a abril, também excetuada a sazonalidade. 
Já a Utilização da Capacidade Instalada ficou praticamente estável no período, ao passar de 64,1% para 
64,0% na série dessazonalizada. Por fim, os estoques apresentaram leve elevação de 0,2% na margem.
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Tendências de mercado

Fiesp/Ciesp: nível de emprego industrial paulista manteve trajetória de queda em maio
A indústria paulista cortou 7,5 mil vagas em maio, de acordo com dados divulgados na sexta-feira pelo sistema 
Fiesp/Ciesp. Em termos dessazonalizados, o resultado corresponde a uma queda de 0,6% do nível de emprego 
na margem, marcando a décima sétima contração consecutiva. Na comparação interanual, houve retração de 
9,7%, fazendo com que o emprego na indústria paulista acumulasse declínio de 9,1% nos últimos doze meses. 
Acreditamos que o desempenho negativo do mercado de trabalho no setor industrial persista nos próximos 
meses, ainda que em menor intensidade.

Receita: arrecadação federal somou R$ 95,2 bilhões em maio
A arrecadação de receitas federais chegou a R$ 95,2 bilhões em maio, acumulando R$ 519,1 bilhões no ano, 
segundo divulgação da Receita Federal na última sexta-feira. Com isso, a arrecadação total caiu 7,36% em 
relação ao mesmo período do ano passado, em termos reais. Além disso, a receita previdenciária apresentou 
queda de 5,43% no acumulado do ano em relação a maio de 2015, ao passo que receitas mais relacionadas à 
atividade, como IRPJ e CSLL, registraram recuo de 5,74%. A elevação recente de algumas alíquotas – como o 
IOF para moeda estrangeira – deverá mostrar seu efeito nos próximos meses, mas a tendência de resultados 
fracos na arrecadação no ano continuará a ser observada ao longo do ano.

A divulgação de pesquisa no final de semana mostrando redução da intenção de saída do Reino Unido da União 
Europeia diminui o clima de cautela no exterior nesta segunda-feira. Na Ásia, as bolsas encerraram o pregão 
de hoje no campo positivo. No mesmo sentido, as ações europeias registram fortes altas, de cerca de 3,0%, 
nesta manhã, no que são acompanhadas pelos índices futuros norte-americanos. 

A menor aversão ao risco fortalece as principais moedas em relação ao dólar neste momento, com destaque 
para a libra. Em contrapartida, o iene devolve parcialmente a apreciação observada na semana passada. Entre 
as commodities, o petróleo e as metálicas industriais caminham para a segunda elevação consecutiva, enquanto 
as principais agrícolas são cotadas em queda, puxadas para baixo pelas melhores condições climáticas das 
regiões produtoras de milho nos EUA e de trigo na Rússia. No Brasil, os principais ativos deverão seguir o 
movimento internacional, em dia de fraca agenda de indicadores. 
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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 

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

17/06/16 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) (*) 13,27 0,04 0,04 -0,94

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 3,00 -0,02 0,59 0,82

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,79 0,01 0,14 -0,15

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,78 0,01 0,03 -0,60

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.906,45 1,04 26,23 264,13

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.921,31 7,07 -9,62 178,76

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 350,43 -4,17 21,86 103,44

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,42 -1,46 -2,09 11,77

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 49.534 0,25 -2,57 -6,98

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 20.457 0,21 -2,41 -7,33

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.675 -0,33 0,83 -1,45

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 219,60 1,33 -2,60 -15,21

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 15.600 1,07 -6,32 -22,85

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.885 0,43 1,46 -41,93

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,61 0,03 -0,16 -0,71

Euro - US$/€ (**) 1,13 0,5 -0,3 -0,5

Iene - ¥/US$ (**) 104,16 -0,1 -4,6 -15,6

Libra - US$/£ (**) 1,44 1,1 -0,7 -9,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,84 -0,5 3,1 23,5

Yuan - RMB/US$ (**) 6,58 -0,1 1,0 6,0

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 192,38 3,5 6,5 -31,1

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 49,17 4,2 -0,2 -23,0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.293 -0,3 1,2 9,9

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.160 2,2 7,3 19,7

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 438 2,9 10,3 21,9

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


