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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

- Tesouro: Resultado primário do governo central (jun) - R$ 10 
bilhões

09:30 EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal) 260 mil

09:30 EUA: Balança comercial (mês)

Piora do mercado de trabalho formal em junho foi puxada pelo setor de serviços
O saldo líquido de vagas de emprego formal ficou negativo em 91.032 em junho, conforme reportado 
ontem pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e 
Previdência Social. O resultado surpreendeu de forma negativa as expectativas que apontavam contração 
de 50 e 60 mil postos, segundo as nossas expectativas e a mediana do mercado, respectivamente. Em 
termos dessazonalizados, houve redução de aproximadamente 129 mil vagas, abaixo da destruição 
líquida de 100 mil postos do mês passado. O setor de serviços foi novamente o maior responsável pelo 
fechamento dos postos no período, ao apresentar variação negativa de 42 mil. No mesmo sentido, a 
indústria de transformação registrou declínio de 31 mil vagas. Em contrapartida, a agropecuária gerou 
liquidamente 39 mil postos. Além disso, o salário nominal médio dos admitidos cresceu 8,5% no mês 
passado, na comparação interanual, acelerando em relação ao ganho de 8,1% registrado em maio, 
frustrando as expectativas de desaceleração sugerida pelos dados da Pnad Contínua adiantados em 
seis meses (que guardam forte correlação com as informações do Caged). Ainda assim, esperamos uma 
redução do ritmo de piora do mercado de trabalho neste semestre. Por fim, diante do resultado abaixo 
do esperado, ajustamos nossa projeção para a taxa de desemprego, medida pela Pnad contínua, de 
11,2% para 11,3% no período, informação a ser divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE.

BC: estoque de crédito recuou em junho, com desaceleração das concessões às pessoas 
jurídicas
Após resultado positivo em maio, o estoque total de crédito no Sistema Financeiro Nacional (SFN) recuou 
0,7% em junho – descontados os efeitos sazonais. De acordo com o Banco Central, a carteira total de 
crédito do SFN somou R$ 3,130 trilhões, levando a relação entre crédito e PIB para 51,9%. Esse resultado 
negativo se deu por conta da deterioração da carteira de crédito de pessoa jurídica, que recuou 1,3% na 
passagem de maio para junho, descontados os efeitos sazonais. Tal resultado mais fraco decorre não 
só da importante valorização cambial ocorrida no mês, que influencia as carteiras atreladas à moeda 
estrangeira, como também pelo menor investimento observado nos últimos meses. Apesar do resultado 
negativo da carteira de pessoa jurídica, a carteira de pessoa física apresentou crescimento de 0,2% na 
mesma base de comparação. No ano, o estoque total de crédito acumula queda de 1,3%, influenciado 
pelo fraco desempenho de pessoa jurídica (com queda de 1,2%), ao passo que a carteira de pessoa 
física acumula ligeira retração de 0,1%. Esperamos que neste segundo semestre ocorra uma retomada 
da concessão e melhore o desempenho da carteira de crédito, que deverá responder de forma defasada 
à retomada da atividade em curso. 

Abimaq: faturamento nominal da indústria de máquinas e equipamentos subiu em junho
O faturamento nominal do segmento da indústria de máquinas e equipamentos somou R$ 5,867 milhões 
em junho, o equivalente a um avanço de 2,9% ante maio, segundo os dados divulgados ontem pela 
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) e dessazonalizados pelo 
Depec-Bradesco. O resultado mostrou aceleração em relação ao mês anterior, quando o faturamento 
havia crescido 1,5%.  Já as importações, as exportações e o consumo aparente registraram altas de 
44,1%, 2,2% e 16,0%, respectivamente. Assim, apesar das recentes elevações da produção de bens 
de capital, o setor ainda deverá apresentar faturamentos modestos nos próximos meses. 
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FGV: IGP-M apresentou desaceleração importante em julho, com melhora generalizada dentre seus 
componentes
O IGP-M registrou alta de 0,18% em julho, de acordo com os dados divulgados há pouco pela FGV, surpreendendo 
positivamente o mercado, que esperava elevação de 0,27%. O resultado marcou importante desaceleração em 
relação a junho, quando houve avanço de 1,69%, com melhora generalizada dentre seus itens. O IPA agrícola, 
por exemplo, apresentou deflação de 0,25% neste mês, bastante abaixo do crescimento de 5,89% observado em 
junho. Além disso, o IPA industrial oscilou de uma variação negativa de 0,75% para outra de 0,09%, refletindo, 
em alguma medida, a apreciação cambial recente. Já o IPC subiu 0,29%, ante alta de 0,33% no mês anterior. Por 
fim, o INCC avançou 1,09%, desacelerando em relação aos 1,52% do mês passado, em função da dissipação 
dos reajustes de mão de obra. Para as próximas leituras, esperamos continuidade da descompressão do índice, 
principalmente dos preços de produtos agrícolas. Com isso, o indicador deverá apresentar deflação nas próximas 
leituras, e movimento semelhante de descompressão também será observado em breve no IPCA.

BC: fluxo cambial voltou a registrar entradas líquidas na quarta semana de julho
O fluxo cambial registrou saldo positivo de US$ 1,212 bilhão na semana compreendida entre os dias 18 e 22 de 
julho, conforme divulgado ontem pelo Banco Central. A conta comercial foi responsável por esse resultado, com 
superávit de US$ 1,537 bilhão, refletindo os US$ 3,707 bilhões contratados para exportação, que superaram os 
US$ 2,170 bilhões referentes à importação. A conta financeira, por sua vez, fechou a semana em déficit, com 
saídas líquidas de US$ 325 milhões, em função de um total de compras de US$ 6,539 bilhões e de vendas de 
US$ 6,864 bilhões. Com cinco dias úteis restantes para o término do mês, o fluxo cambial em julho acumulou, 
até agora, entrada líquida de US$ 575,8 milhões, enquanto no ano, o saldo negativo acumulado é de US$ 9,832 
bilhões.

EUA: Federal Reserve melhorou avaliação da economia norte-americana em seu comunicado de 
decisão de política monetária, aumentando a chance de nova alta de juros em 2016
O Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) manteve sua taxa de juros básica inalterada em 0,5% 
ao ano, em decisão anunciada ontem. Apesar disso, alterou sua avaliação em relação à economia dos EUA. 
Considerou que o ritmo de expansão do consumo está forte, em comparação com a percepção anterior de 
que vinha se fortalecendo. Também reconheceu que dados de emprego de junho reverteram toda a fraqueza 
aparente dos relatórios de emprego de abril e maio, dirimindo o risco de que mercado de trabalho estivesse 
enfraquecendo de forma mais acelerada. Por fim, ponderou que os riscos de curto prazo para a atividade têm 
diminuído, apesar do evento recente do Brexit e de suas implicações ainda desconhecidas. Dessa forma, o 
comunicado reforçou nosso cenário de uma elevação de juros neste ano. Acreditamos que, caso surjam dados 
muito fortes nos próximos 45 dias, poderá crescer a discussão de alta de juros já em setembro, embora não 
vejamos esse como o cenário mais provável. Assim, esperamos que a continuidade da normalização da política 
monetária dos EUA se dará em dezembro. 

EUA: encomendas de bens duráveis apresentaram mais uma queda em junho 
Os pedidos de bens duráveis nos Estados Unidos tiveram importante retração em junho, ao recuarem 4,0% 
na margem, conforme divulgado ontem pelo Departamento do Comércio. O resultado veio abaixo da mediana 
das expectativas, de contração de 1,4%. Grande parte da surpresa ficou concentrada no amplo declínio de 
pedidos de aviões (item bastante volátil). Ainda assim, desconsiderando os pedidos de meios de transporte, 
as encomendas caíram 0,5% na passagem de maio para junho, também abaixo do esperado pelo mercado 
(crescimento de 0,3%). Com isso, houve queda de 0,8% nos pedidos no segundo trimestre. Acreditamos que, 
a despeito da continuidade do fraco desempenho da demanda por bens duráveis, o PIB norte-americano deva 
ter crescido cerca de 2,5% no período referente ao trimestre passado, em termos anualizados, sustentado 
basicamente pela expansão do setor de serviços. Vale lembrar que a primeira leitura do PIB do segundo trimestre 
será divulgada nesta sexta-feira. 
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Indicadores do Mercado

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

27/07/16 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) (*) 13,32 0,03 0,29 -0,96

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,31 0,04 -0,90 0,04

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,98 0,01 0,33 0,10

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,84 -0,01 0,31 -0,51

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.931,78 0,93 18,27 257,76

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.065,21 14,13 94,02 490,76

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 295,02 2,77 -49,84 -2,02

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,26 -0,43 -3,84 -3,03

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 56.853 0,12 15,45 16,66

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 23.550 0,14 15,29 15,40

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.167 -0,12 8,30 4,79

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 230,00 0,41 10,57 -11,73

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.665 1,72 8,85 -18,11

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.992 -1,91 3,33 -19,69

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,50 -0,06 0,06 -0,72

Euro - US$/€ (**) 1,11 0,6 0,3 -0,3

Iene - ¥/US$ (**) 105,39 0,7 3,3 -14,5

Libra - US$/£ (**) 1,32 0,7 0,0 -15,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,83 0,3 -1,9 15,5

Yuan - RMB/US$ (**) 6,68 0,1 0,4 7,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 179,62 -1,6 -7,9 -23,1

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 43,47 -3,1 -7,8 -18,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.327 0,4 0,3 21,0

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.011 1,7 -10,8 5,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 336 1,0 -12,8 -10,0

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 155 -0,3 -1,1 9,9

Tendências de mercado

Os mercados internacionais operam com maior cautela nesta quinta-feira, após o comunicado do Fed (banco 
central dos EUA) ter aumentado a probabilidade de elevação da taxa de juros norte-americana neste ano. As 
bolsas asiáticas, por exemplo, com exceção das ações em Shanghai, encerraram o pregão em queda. No Japão, 
o movimento refletiu, em grande medida, a valorização do iene, após forte depreciação observada na véspera. 
Na Europa, os mercados operam no campo negativo, a despeito da alta do índice de sentimento econômico da 
Área do Euro em julho. O indicador oscilou de 104,4 para 104,6 pontos entre junho e o mês atual, contrariando 
as expectativas de contração após a decisão do Reino Unido de sair da União Europeia. O crescimento foi 
impulsionado pela pelo setor de serviços e pelo varejista.  Já os índices futuros norte-americanos registram 
modesto avanço nesta manhã.

O dólar mostra-se enfraquecido ante as principais moedas neste momento. A exceção ficou por conta da libra 
e do rublo (este último refletindo a nova queda dos preços do petróleo). Entre as commodities, as agrícolas e 
as metálicas industriais são cotadas com ganhos, diante do dólar mais fraco. No Brasil, o mercado aguarda o 
resultado primário do governo central de junho, para o qual projetamos déficit de R$ 10 bilhões. Além disso, 
a curva de juros futuro poderá reagir à surpresa positiva relativa ao IGP-M de julho. Por fim, o desempenho 
negativo nos mercados no exterior deve levar a bolsa brasileira a apresentar recuo em sua cotação.
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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).
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Fernando Honorato Barbosa – Superintendente Executivo
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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  


