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Agenda do dia

Atividade

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:30 Tesouro: Relatório mensal da dívida pública federal (mai)

10:30 Bacen: Nota à imprensa - Política monetária e operações 
de crédito (mai)

10:45 EUA: Índice PMI Markit composto (jun) - preliminar

11:30 EUA: Índice de atividade do Fed Dallas (jun) -16

Mercado revisou suas expectativas para o IPCA e Selic 
O mercado fez alguns ajustes em suas projeções, com destaque o IPCA e a taxa Selic, conforme 
apontado pelo Relatório Focus, com estimativas coletadas até o dia 24 de junho, divulgado há pouco 
pelo Banco Central. A mediana das expectativas para o IPCA subiu de 7,25% para 7,29% em 2016 e 
permaneceu em 5,50% em 2017. A mediana das projeções para a taxa Selic subiu de 13,00% para 
13,25% no final de 2016 e recuou de 11,25% para 11,00% ao final do próximo ano. Já as estimativas 
para o PIB permaneceram iguais para 2016 e 2017, apontando uma queda de 3,44% e uma alta de 
1,00%, respectivamente. Por fim, as estimativas para a taxa de câmbio também permaneceram em R$/
US$ 3,60 no final deste ano e de R$/US$ 3,80 no final do ano que vem.

Relatório Trimestral de Inflação será o destaque desta semana, em agenda carregada de 
indicadores 
O Relatório Trimestral de Inflação, a ser divulgado amanhã, será o destaque da carregada agenda 
doméstica desta semana. O documento ganha importância adicional por ser o primeiro a ser lançado 
sob a nova presidência do Banco Central. Também merece destaque a divulgação do resultado final 
do IGP-M de junho, na quarta-feira, para o qual projetamos alta de 1,47%, ainda refletindo as maiores 
elevações dos preços dos produtos agropecuários. Adicionalmente, o resultado da Pesquisa Industrial 
Mensal (PIM) de maio, a ser divulgado na sexta-feira, deverá sinalizar avanço de 0,4% da produção 
industrial na margem, reforçando nossa expectativa de estabilização da atividade neste trimestre. Por fim, 
conheceremos o resultado primário do Governo Central referente a maio amanhã, bem como diversas 
Sondagens da FGV relativas a junho, a serem divulgadas ao longo da semana. 

No exterior, após a surpresa com a saída do Reino Unido da União Europeia, as atenções estarão 
voltadas às divulgações dos resultados finais dos índices PMI dos EUA, da Área do Euro e da China, 
na quinta e sextas-feiras. Adicionalmente, a leitura final do PIB norte-americano do primeiro trimestre 
será conhecida na próxima terça-feira. 

FGV: Sondagens da Construção e do Consumidor apresentaram movimentos distintos em 
junho
O Índice de Confiança da Construção (ICST) atingiu 68,0 pontos em junho, conforme divulgado há pouco 
pela Sondagem da Construção da FGV. O resultado, que representa queda de 1,1 ponto na margem, 
refletiu a pior avaliação das expectativas, cujo indicador caiu 3,0 pontos no período. Em contrapartida, o 
índice de situação atual subiu 0,8 ponto. Já o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) alcançou 71,3 
pontos em junho, o maior patamar desde o mesmo mês do ano passado, de acordo com a Sondagem 
do Consumidor, também da FGV. Com isso, o ICC cresceu 3,4 pontos, impulsionado pelo avanço de 6,0 
pontos do índice de expectativas. No sentido oposto, o índice de situação atual recuou 0,8 pontos entre 
maio e o mês corrente. Apesar dos sinais mistos divulgados hoje, o ICST e o ICC acumularam alta de 
0,4 e 0,8 ponto, respectivamente, neste segundo trimestre. Assim os dados reforçam nossa expectativa 
de estabilidade da atividade econômica neste trimestre. 
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Setor Externo

Tendências de mercado

Caged: saldo menos negativo de vagas formais em maio reforça nossa expectativa de melhora da 
atividade neste trimestre
O mercado de trabalho formal apresentou contração líquida de 72.615 vagas em maio, de acordo com os dados 
do Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na última sexta-feira pelo Ministério do 
Trabalho e Previdência Social. O resultado ficou ligeiramente abaixo do esperado por nós (-60 mil) e surpreendeu 
positivamente o mercado, cuja mediana das expectativas era de corte de -90 mil postos. Setorialmente, merece 
destaque a geração positiva de cerca de 43 mil vagas no setor agropecuário. Em contrapartida, os setores de 
comércio e serviços continuaram apresentando fortes variações negativas, de aproximadamente 29 mil e 37 mil 
postos, respectivamente. Em termos dessazonalizados, o saldo foi negativo em 106 mil vagas, acima das 127 
mil observadas no mês passado, fazendo com que a média móvel trimestral oscilasse de -136 mil para -118 mil. 
O resultado menos negativo reforça nossa expectativa de melhora da atividade neste trimestre. 

BC: em linha com nossa projeção, transações correntes registram saldo positivo de US$ 1,2 bilhão 
em maio
O saldo em transações correntes foi positivo em US$ 1,2 bilhão no mês de maio e o Investimento Direto no País 
alcançou US$ 6,1 bilhões, de acordo com os dados divulgados na última sexta-feira pelo Banco Central. Em linha 
com nossa expectativa, o saldo em transações correntes foi impulsionado pelo saldo da balança comercial, que 
em maio registrou superávit de US$ 2,466 bilhões. Em doze meses, a conta corrente acumula déficit de US$ 29,5 
bilhões. Por outro lado, o Investimento Direto no País surpreendeu positivamente (dada nossa projeção de US$ 
5,5 bilhões), e em doze meses já acumula US$ 79,4 bilhões, o que representa 4,6% do PIB. Os investimentos 
em carteira registraram saídas líquidas, com US$ -5,3 bilhões para títulos negociados no mercado doméstico e 
US$ -0,7 bilhão em ações totais. Por sua vez, a rolagem continuou baixa no período e atingiu 55%. Entretanto, 
acreditamos que as captações externas realizadas em junho deverão promover uma melhora desse quesito no 
mês atual. Com o resultado divulgado, o saldo em transações correntes acumulado no ano é negativo em US$ 
58,882 bilhões e o resultado acumulado do Investimento Direto no País registra US$ 75,075 bilhões.

O comportamento dos mercados internacionais nesta manhã ainda reflete as incertezas acerca dos 
desdobramentos da saída do Reino Unido da União Europeia. No continente asiático, entretanto, a maioria das 
bolsas encerraram o pregão de hoje em alta, revertendo apenas parcialmente as fortes quedas da última sexta-
feira. Os mercados europeus, em contrapartida, operam no campo negativo, ainda que exibam recuos menos 
intensos que os observados na véspera. No mesmo sentido, os índices futuros norte-americanos registram 
perdas neste momento. 

A maior aversão ao risco mantém o dólar fortalecido ante as principais moedas, com exceção do iene, do 
rublo e da rúpia indonésia. Entre as commodities, os preços do petróleo  e das metálicas industriais ampliam 
as quedas dos pregões anteriores, enquanto as principais agrícolas apresentam ligeira alta no momento. No 
Brasil, o mercado estará atento à divulgação do relatório mensal da dívida pública federal e da nota de política 
monetária e operações de crédito, ambos referentes a maio. Adicionalmente, o fortalecimento do dólar deve 
ocasionar alguma depreciação do real. 
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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

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

24/06/16 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) (*) 13,10 -0,02 -0,15 -1,17

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 3,17 0,37 0,38 1,31

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,69 -0,05 0,00 -0,25

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,64 -0,02 -0,23 -0,63

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.911,50 0,71 30,66 257,33

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.939,28 -6,94 44,24 187,81

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 345,13 17,59 -13,86 97,02

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,38 1,18 -5,46 9,00

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 50.105 -2,82 1,54 -6,94

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 20.764 -2,66 1,85 -6,94

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.401 -3,39 -1,72 -3,15

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 216,94 -6,89 -6,42 -19,08

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 14.952 -7,92 -9,37 -28,35

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.854 -1,30 1,16 -39,14

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,56 -0,19 -0,30 -0,81

Euro - US$/€ (**) 1,11 -2,4 -0,2 -0,8

Iene - ¥/US$ (**) 102,20 -3,7 -7,1 -17,5

Libra - US$/£ (**) 1,37 -8,1 -6,5 -12,9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,92 3,8 2,4 22,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,62 0,6 1,0 6,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 188,69 -4,8 5,3 -35,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 48,41 -4,9 -0,4 -23,8

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.320 4,7 7,4 12,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.103 -1,9 4,6 12,4

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 385 -0,7 -3,3 4,9

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 158 -0,3 1,2 8,7


