
1

Boletim Diário Matinal
27 de Julho de 2016

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Pe

sq
ui

sa
s 

e 
Es

tu
do

s 
Ec

on
ôm

ic
os

Agenda do dia

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

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

12:30 Bacen: Fluxo Cambial (semanal)

16:00 Caged: Geração de emprego formal (jun) -50 mil

- Seade/Dieese: Pesquisa de Emprego e Desemprego 
(jun)

09:30 EUA: Encomendas de bens duráveis (jun) - preliminar -1,1% (m/m)

11:00 EUA: Vendas de imóveis pendentes (jun) 1,8%(m/m)

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

Espaço para corte de juros depende de melhoras adicionais nas projeções de inflação, 
conforme indicado na ata do Copom
A ata da reunião de política monetária do Banco Central, divulgada ontem, enfatizou que o espaço para 
corte de juros depende de melhoras adicionais nas projeções de inflação, especialmente no modelo 
com as premissas de mercado. O recado central da ata do Copom é de que há incertezas na condução 
da política monetária e, por isso, o Comitê considera importante conduzi-la de modo que as projeções 
de seus modelos indiquem que a inflação encontra-se no centro da meta. O Comitê também vê como 
risco o processo inercial decorrente de um longo período de inflação acima da meta, o que tende a 
produzir maior persistência de juros elevados. Logo, infere-se desse diagnóstico que o corte de juros 
explicitado nas projeções do Focus, da ordem de 3,25 p.p., não é compatível, hoje, com a convergência 
da inflação para o centro da meta, uma vez que gera uma projeção de 5,3% para o IPCA de 2017.  Além 
disso, o Comitê se diz insatisfeito com os avanços observados até agora no processo de desinflação, 
apesar de reconhecer melhora corroborada pela queda das expectativas. Do lado mais favorável do 
balanço de riscos, o Copom avalia que a desinflação de serviços pode surpreender, dada a ociosidade 
na economia, e os preços dos alimentos podem ceder mais rapidamente. Em relação ao cenário 
macroeconômico, o Comitê identifica alguma estabilização da atividade no curto prazo, com destaque 
para a esperada interrupção da queda dos investimentos e da produção industrial. Somado a isso, as 
projeções do Copom evoluíram favoravelmente desde sua última reunião e devem seguir nessa trajetória, 
o que deve contribuir para que o ciclo de corte comece em 2016. Em seu balanço de riscos, ganhou 
novamente destaque a política fiscal, na qual a implementação de ajustes constitui, simultaneamente, 
um risco e uma oportunidade para o processo desinflacionário. Segundo o Banco Central, a percepção 
de postergação da aprovação e adoção de medidas fiscais, ou mesmo seu abandono, teria impacto 
negativo na trajetória de convergência à meta. Em contrapartida, caso os ajustes sejam aprovados e 
implementados, poderá ocorrer melhora da confiança e redução das expectativas de inflação. Diante 
disso, o Comitê, por unanimidade, optou pela manutenção da taxa Selic em 14,25% na reunião da 
última semana, reconhecendo os avanços no processo de desinflação, mas ainda preocupado com a 
não convergência das projeções, segundo o modelo de mercado, para o centro da meta em 2017. Com 
isso, acreditamos que o Copom deva optar pela manutenção da Selic na próxima reunião, atentando-se à 
evolução do cenário. No entanto, a expectativa de melhora da inflação acumulada em doze meses, bem 
como das expectativas, os avanços esperados na tramitação das reformas fiscais e alguma estabilização 
da taxa de câmbio reforçam nossa visão de que o comitê deverá iniciar um novo processo de redução da 
taxa Selic a partir de outubro. Assim, esperamos que a taxa básica de juros termine este ano em 13,25%.
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Setor Externo

Atividade

FGV: confiança do comércio apresentou nova elevação em julho, ainda que em menor magnitude que 
nos meses anteriores
O índice de confiança do comércio atingiu 74,9 pontos em julho, de acordo com os dados divulgados há pouco pela 
FGV. O resultado é equivalente a uma alta de 1,2 ponto na margem, marcando a terceira elevação consecutiva 
do indicador. Apesar disso, houve redução do ritmo de melhora da confiança do comércio, visto que, em maio 
e em junho, as altas tinham sido de 4,3 e 2,8 pontos, respectivamente. As avaliações da situação atual e das 
expectativas contribuíram igualmente para o crescimento da confiança neste mês, subindo 1,2 ponto. Assim, 
os dados sugerem melhora da atividade do setor à frente, embora em menor magnitude que a apresentada 
pela indústria. 

Abras: vendas de supermercados cresceram em junho, sugerindo queda menos intensa da atividade 
varejista no período
As vendas de supermercados, ajustadas pelo deflator da PMC, cresceram 0,3% na passagem de maio para 
junho, de acordo com os dados dessazonalizados pelo Depec-Bradesco e divulgados ontem pela Associação 
Brasileira de Supermercados (Abras). Na comparação interanual, a mesma série apresentou recuo de 0,8%. 
E, em termos nominais, as vendas subiram 10,7% em relação ao mesmo período de 2015. O desempenho 
positivo do setor supermercadista no mês passado, juntamente com os indicadores coincidentes já divulgados, 
sugerem contração menos intensa da atividade varejista em junho quando comparamos com o observado em 
maio (quando a PMC apontou variação negativa de 1,0% do varejo restrito). 

BC: contas externas continuam sugerindo ajuste muito significativo do déficit externo 
O saldo em transações correntes ficou negativo em US$ 2,5 bilhões em junho, conforme divulgado ontem pelo 
Banco Central. O resultado foi inferior à nossa projeção e à mediana das expectativas do mercado, de déficits de 
US$ 1,3 bilhão e US$ 1,4 bilhão, respectivamente, segundo coleta da Bloomberg. Com isso, nos últimos meses, 
o déficit acumulado é de US$ 29,4 bilhões, o equivalente a 1,7% do PIB. As principais diferenças em relação 
às nossas  projeções ficaram concentradas em serviços: aluguéis de equipamentos, viagens e outros serviços. 
A balança comercial contribuiu favoravelmente, ao registrar superávit de US$ 3,8 bilhões no mês passado. Em 
contrapartida, as contas de serviços e de renda primária apresentaram déficits no período, de US$ 3,6 bilhões e 
US$ 2,9 bilhões, nessa ordem. Na conta financeira, o Investimento Direto no País apresentou entradas líquidas 
de US$ 3,9 bilhões em junho, montante superior ao necessário para cobrir o déficit externo. Assim, em doze 
meses, essa conta acumulou superávit de US$ 78 bilhões, o equivalente a 4,4% do PIB. Ou seja, representa 
mais que o dobro do déficit externo em 12 meses. Os investimentos em carteira no País mostraram ingresso em 
junho de US$ 3,2 bilhões, mudança significativa em relação à saída de US$ 5,9 bilhões verificada em maio: houve 
entrada de US$ 1,1 bilhão em títulos de renda fixa,  revertendo fortes saídas registradas nos meses anteriores, 
e os investimentos em ações somaram US$ 2,2 bilhões, após saída de US$ 700 milhões apurada em maio. Já a 
taxa de rolagem da dívida externa chegou a 110% em junho, bastante acima da registrada nos meses anteriores 
(visto que acumula apenas 50% neste ano), sugerindo melhora das captações externas e condições gerais de 
funding externo. Apesar da surpresa negativa com o resultado do mês passado, não mudamos nossa leitura 
de continuidade do ajuste das contas externas iniciado em meados do ano passado. O déficit acumulado no 
primeiro semestre deste ano, por exemplo, chegou a US$ 8,4 bilhões, bastante abaixo do observado no mesmo 
período de 2015, de US$ 37,9 bilhões. Para o segundo semestre, teremos déficits um pouco mais elevados 
do que os verificados no primeiro, por conta da estabilização da atividade econômica e apreciação cambial 
recente. Esperamos que o déficit externo atinja US$ 22,7 bilhões em 2016, nível substancialmente inferior ao 
verificado nos últimos dois anos (lembrando que acreditamos que a taxa de câmbio encerrará em R$/US$ 3,20 
em dezembro deste ano).
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EUA: indicadores sugerem redução do ritmo de crescimento do consumo das famílias no terceiro 
trimestre
Os indicadores divulgados ontem apontam para alguma desaceleração do crescimento do consumo das 
famílias no início deste terceiro trimestre. O índice de confiança do consumidor atingiu 97,3 pontos em julho, o 
equivalente a uma ligeira retração de 0,1 ponto na margem, conforme reportado pelo Conference Board. Já o 
índice PMI do setor de serviços norte-americano caiu de 51,4 para 50,9 pontos na passagem de junho para este 
mês, de acordo com a Markit. A queda refletiu o recuo da atividade do setor, bem como do número de novos 
pedidos. Por outro lado, a confiança e o nível de emprego subiram em julho. Apesar da retração do indicador 
PMI de serviços, o índice PMI composto avançou de 51,2 para 51,5 pontos, impulsionado pela alta da indústria 
manufatureira (que passou de 51,3 para 52,9 no período).

Tendências de mercado

Os mercados no exterior registram ganhos nesta quarta-feira.  No continente asiático, as bolsas, com exceção 
das ações em Shanghai, encerraram o pregão de hoje em alta. Destacaram-se os papéis em Tóquio, que 
interromperam a queda dos últimos dias, refletindo o anúncio de um pacote de estímulos fiscais de ¥ 28 trilhões, 
bastante acima do esperado pelo mercado. Na Europa, os mercados também operam no campo positivo, 
diante do resultado do PIB do Reino Unido do segundo trimestre, que mostrou alta de 0,6% na margem no 
período, ligeiramente acima do previsto (0,5%). Vale lembrar que o resultado ainda não contempla os possíveis 
impactos do Brexit, visto que o referendo ocorreu no final de junho. Além disso, também contribui para o clima 
de menor aversão ao risco no continente europeu a resiliência da confiança do consumidor alemão em julho, 
cujo índice apresentou apenas modesta queda, ao passar de 10,1 pontos em junho para 10,0 pontos neste mês. 
Assim, espera-se que, pelo menos no curto prazo, o consumo das famílias na Alemanha não será afetado pela 
decisão do Reino Unido de sair da União Europeia. Por fim, as cotações dos índices futuros norte-americanos 
registram elevação nesta manhã, em dia de decisão de política monetária no país. Ainda que a expectativa 
seja de manutenção da taxa de juros nessa reunião, o mercado aguarda sinais para os próximos passos da 
autoridade monetária nos EUA.

A surpresa positiva com os estímulos japoneses anunciados faz com que o iene apresente forte depreciação 
ante o dólar. O movimento é acompanhado, em menor intensidade, pela libra, pelo rublo e pelo ringgit malaio, 
refletindo, no caso das duas últimas divisas, o desempenho negativo da maioria das commodities neste momento. 
Em contrapartida, o euro, o rand sul-africano e a lira turca apreciam em relação à moeda norte-americana. Os 
preços do petróleo seguem em queda nesta manhã, apesar do recuo dos estoques semanais nos Estados 
Unidos, conforme sugerido pelo American Petroleum Institute. As metálicas industriais também são cotadas 
em baixa, puxadas pelo cobre, enquanto as principais agrícolas, com exceção do trigo, apresentam avanço em 
seus preços. No Brasil, as menores preocupações no exterior deverão impulsionar a cotação da bolsa brasileira. 
Além disso, o mercado aguarda a divulgação, às 16h, do resultado da geração líquida de empregos formais do 
Caged, referentes a junho. Nossa expectativa é que esses dados mostrem que o ajuste em curso do mercado 
de trabalho comece a perder força, o que implica dizer que as demissões acontecerão em menor intensidade 
neste segundo semestre.
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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).

Equipe Técnica
Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos
Fernando Honorato Barbosa – Superintendente Executivo
Economistas:  Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / Constantin Jancso / Daniela Cunha de Lima / Ellen Regina Steter / Estevão Augusto 

Oller Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Marcio Aldred Gregory / Myriã Tatiany Neves Bast / Priscila Pacheco Trigo / Regina Helena 
Couto Silva / Thomas Henrique Schreurs Pires

Estagiários:     Bruno Sanchez Honório / Carlos Henrique Gomes de Brito / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Mariana Silva de Freitas / Rafael 
Martins Murrer  

Indicadores do Mercado

(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

26/07/16 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) (*) 13,29 0,01 0,19 -0,99

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,27 -0,15 -0,90 -0,02

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,97 0,03 0,28 0,10

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,85 0,03 0,21 -0,47

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.930,85 0,50 19,35 256,52

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.051,08 26,66 111,79 481,35

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 292,24 6,19 -52,89 6,18

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,28 -0,31 -2,98 -2,35

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 56.783 -0,16 13,33 15,30

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 23.517 -0,20 13,26 14,12

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.169 0,03 6,47 4,31

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 229,05 0,09 5,58 -14,07

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.383 -1,43 9,57 -20,26

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.050 1,14 6,86 -25,07

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,56 -0,01 0,00 -0,70

Euro - US$/€ (**) 1,10 -0,1 -1,2 0,0

Iene - ¥/US$ (**) 104,66 -1,1 2,4 -15,5

Libra - US$/£ (**) 1,31 -0,1 -4,0 -15,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,77 0,0 -0,8 15,4

Yuan - RMB/US$ (**) 6,67 0,0 0,8 7,5

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 181,22 -0,1 -7,5 -23,8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 44,87 0,3 -7,3 -17,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.321 0,1 0,1 21,7

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 994 1,0 -9,9 0,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 333 -0,7 -13,5 -15,3

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 155 0,2 -1,4 10,2


