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Agenda do dia

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: PNAD contínua (mai) Projetamos que a taxa de desemprego tenha 
alcançado 11,2% no período.

10:30 Bacen: Nota à Imprensa - Política Fiscal (mai)

12:30 Bacen: Fluxo cambial (semanal)

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

09:30 EUA: Rendimento pessoal (mai) 0,3% (m/m)

09:30 EUA: Gastos pessoais (mai) 0,4% (m/m)

11:00 EUA: Vendas de imóveis pendentes (mai) -1,5% (m/m)

Acreditamos que a taxa de juros começará a cair em outubro
O Relatório Trimestral de Inflação (RTI) do segundo trimestre, divulgado ontem pelo Banco Central 
(BC), trouxe várias condicionantes para o início da redução da taxa de juros. Mesmo entendendo que 
“o cenário central não permite trabalhar com a hipótese de flexibilização das condições monetárias”, 
acreditamos que ao longo dos próximos meses crescerão evidências de avanço favorável da política fiscal, 
do arrefecimento da inflação (diante da dissipação do choque temporário de alimentação) e da queda 
das expectativas de inflação, favorecida pela apreciação da taxa de câmbio. Dessa forma, reavaliamos 
nossa expectativa em relação ao momento do primeiro corte da Selic, passando de agosto para a reunião 
de outubro. Assim, a Selic deverá encerrar este ano em 13,25%. Mantemos, contudo, o ciclo total de 
afrouxamento inalterado, o que significa dizer que a taxa de juros terminará 2017 em 10,25%. Para a 
autoridade monetária, segundo nossa leitura, há elementos que sustentam a expectativa de convergência 
da inflação para o centro da meta em 2017. Há, entretanto, fatores que justificam a cautela para o início 
do ciclo de queda da taxa de juros. Assim, reconhece (i) o choque de alimentação como temporário, (ii) 
o hiato como desinflacionário, o que deve permanecer nos trimestres adiante e (iii) os efeitos residuais 
do realinhamento de preços relativos. Esses elementos  devem garantir o cenário prospectivo para 
a inflação favorável, à medida que as projeções para a inflação em 2017 já estão em torno da meta, 
segundo o cenário de referência. Ao mesmo tempo, o Banco Central parece aguardar a confirmação da 
melhora do cenário fiscal, da queda das expectativas e da estabilização dos mercados internacionais, 
que poderá acentuar a tendência de apreciação da moeda brasileira, para tomar a decisão de redução 
da taxa de juros. Nesse momento, o custo de aguardar a consolidação de condições internas e externas 
mais favoráveis justifica postergar o começo da flexibilização da política monetária. As projeções de 
inflação no cenário de referência (que considera taxa de câmbio a R$/US$ 3,45 e estabilidade da Selic) 
foram revisadas para cima neste ano e para baixo, no próximo – quando comparadas às projeções do 
RTI de março. A expectativa para o IPCA de 2016 subiu de 6,6% para 6,9%. Para 2017, a projeção 
foi ajustada de 4,9% para 4,7%. No cenário de mercado – que considera as expectativas de mercado 
tanto para os juros quanto para o câmbio –, a expectativa para a alta do IPCA também subiu, de 6,9% 
para 7,0% neste ano e de 5,4% para 5,5% no próximo. No cenário de referência a inflação encontra-se 
abaixo do centro da meta no segundo trimestre de 2018 (em 4,2%), enquanto no cenário de mercado a 
inflação para o segundo trimestre de 2018 permanece acima da meta (em 5,5%). Em resumo, diante da 
extraordinária peculiaridade do momento atual, todo processo decisório em relação à política monetária 
se reveste de extrema reponsabilidade e cautela. Nesse sentido, coube uma reavaliação das nossas 
expectativas, contemplando uma postergação do início da redução da taxa de juros. Com isso, a Selic 
encerrará em 13,25% em 2016 e em 10,25% em 2017.
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Atividade

Fiscal

FGV: aceleração do IGP-M de junho foi impulsionada pela maior alta dos preços de produtos 
agropecuários
Em linha com o apresentado em suas leituras preliminares, o IGP-M acelerou em junho, ao passar de uma alta 
de 0,82% para outra de 1,69% entre maio e este mês, de acordo com os dados divulgados há pouco pela FGV. 
O resultado ficou acima da nossa projeção e da mediana das expectativas do mercado, de 1,47% e 1,48%, 
respectivamente. O maior avanço do indicador foi impulsionado pela forte aceleração do IPA agropecuário, cuja 
elevação oscilou de 2,58% para 5,89% no período.  No mesmo sentido, o IPA industrial passou de 0,30% para 
0,75%, enquanto o INCC subiu de 0,19% para 1,52%, puxado pela elevação dos custos com mão de obra. 
Já o IPC desacelerou de 0,65% para 0,33%, refletindo a menor expansão em cinco de seus oito grupos. Com 
isso, o IGP-M acumulou alta de 12,21% nos últimos doze meses. Para as próximas leituras, esperamos alguma 
desaceleração, diante de menor pressão dos preços de produtos agropecuários e da dissipação dos reajustes 
de mão de obra em construção civil.

IBGE: inflação de preços ao produtor acelerou em maio, em linha com o observado no IGP-M do 
período
O Índice de Preços ao Produtor (IPP) avançou 0,90% em maio, de acordo com os dados divulgados ontem 
pelo IBGE e em linha com o sugerido pelas leituras do IGP-M no período. A aceleração do indicador, que havia 
apresentado deflação de 0,34% em abril, refletiu o comportamento dos preços da indústria de transformação, 
que saíram de uma queda de 0,70% para uma elevação de 0,58%. Em contrapartida, os preços na indústria 
extrativa avançaram 11,37%, ante alta de 13,35% registrada em abril. Nos últimos doze meses, o IPP acumulou 
elevação de 5,61%. Para os próximos meses, esperamos que os preços ao produtor continuem pressionados. 

IBÁ: produção de celulose seguiu em alta em maio
A produção brasileira de celulose atingiu 1,530 milhão de toneladas em maio, o equivalente a uma alta de 
13,2% ante o mesmo mês do ano passado, segundo os dados divulgados ontem pela Indústria Brasileira de 
Árvores (IBÁ). Isso representa uma alta de 0,8% ante abril, na série livre de influência sazonal, calculada pelo 
Depec-Bradesco. As exportações de celulose, por sua vez, subiram 22,5% na comparação interanual e caíram 
14,2% na margem. Já a produção de papel somou 850 mil toneladas, o que representa uma variação negativa 
de 1,1% na comparação com maio de 2015 e de 0,5% entre abril e maio deste ano. Dessa forma, a produção 
de celulose acumula aumento de 10,4% nos cinco primeiros meses do ano, ao mesmo tempo em que a de 
papel registrou expansão de 0,8%. Ambas foram impulsionadas pelas altas de 17,7% e 8,2% das exportações 
de celulose e papel, respectivamente. Para os meses à frente, as exportações devem continuar avançando, 
refletindo a demanda chinesa e europeia pela celulose e a demanda por papel nos países da América Latina, 
beneficiando, assim, a manutenção do crescimento da produção de celulose (mas em ritmo mais moderado 
daqui para frente). 

Tesouro: Governo Central registrou déficit de R$ 15,5 bilhões em maio 
O resultado primário do Governo Central registrou saldo negativo de R$ 15,5 bilhões em maio, conforme 
divulgado ontem pelo Tesouro Nacional. No acumulado em 12 meses, o déficit primário chegou a 2,4% do PIB. 
Em termos reais, observamos nova queda das receitas líquidas, de 9,9% em maio, levando a uma retração de 
5,0% no ano. Diante do recuo de 3,0% esperado para o PIB neste ano, a arrecadação seguirá comprometida. 
Apesar disso, nas métricas mais curtas, devemos observar quedas menos intensas da arrecadação daqui para 
frente. Ao mesmo tempo, a rigidez das despesas permanecerá, inibindo o ajuste necessário nas contas públicas. 
Assim, projetamos um déficit primário do Governo Central de 1,9% do PIB para este ano.



3DEPEC

B
ol

et
im

 D
iá

rio
 M

at
in

al
Internacional

EUA: terceira estimativa do PIB norte-americano apontou maior crescimento da atividade no primeiro 
trimestre
O PIB norte-americano cresceu 1,1% na passagem do quarto trimestre de 2015 para o primeiro trimestre deste 
ano, em termos dessazonalizados e anualizados, de acordo com sua terceira leitura. O resultado foi superior às 
expansões de 0,5% e 0,8% registradas nas duas prévias anteriores, respectivamente. Dentre os componentes, 
destacamos a alta de 0,1% na margem das exportações líquidas, ante queda de 0,2% na divulgação anterior. 
Em contrapartida, o consumo das famílias foi revisto para baixo, de um crescimento de 1,9% para outro de 
1,5%. Para o segundo trimestre, esperamos aceleração do PIB, principalmente por conta do crescimento mais 
forte do consumo das famílias. 

Área do Euro: indicadores de confiança apresentaram quedas marginais em junho
O índice de sentimento econômico da Área do Euro caiu de 104,6 para 104,4 pontos na passagem de maio 
para junho, de acordo com sua leitura final divulgada hoje pela Comissão Europeia. A ligeira queda do indicador 
foi puxada, principalmente, pelas retrações dos índices de confiança dos setores de comércio e de serviços 
e construção civil. No mesmo sentido, a confiança do consumidor também caiu, refletindo, principalmente, as 
contrações dos indicadores da Itália e França, respectivamente. Em contrapartida, a confiança industrial subiu 
no período. Acreditamos que as incertezas em torno da recente decisão de saída do Reino Unido da Área do 
Euro devam contribuir para uma nova queda da confiança na Área do Euro em julho. 

Tendências de mercado

O ambiente de menor aversão ao risco observado ontem se mantém nesta manhã no exterior, com os mercados 
devolvendo parcialmente as perdas registradas na sexta-feira passada e no início desta semana. Na Ásia, 
as bolsas encerraram o pregão de hoje no campo positivo, impulsionadas também pela decisão do governo 
da Coreia do Sul em adotar estímulos fiscais e o banco central do país cortar sua taxa de juros, para conter 
os eventuais impactos negativos do Brexit. No mesmo sentido, os mercados europeus operam em alta neste 
momento, seguidos pelos índices futuros norte-americanos.

O dólar se enfraquece novamente ante as principais moedas, lideradas pelo rand sul-africano. Entre as 
commodities, o petróleo é cotado novamente em alta, diante da redução dos estoques nos EUA na última 
semana, conforme sugeriram os dados preliminares divulgados ontem pelo American Petroleum Institute. 
Os preços das metálicas industriais seguem o movimento do petróleo, enquanto as cotações das principais 
agrícolas apresentam ligeiro recuo. No Brasil, os principais ativos deverão reagir ao resultado do IGP-M de 
junho, com surpresa altista puxada pelos preços agropecuários. Por fim, o desempenho positivo dos mercados 
no exterior e o enfraquecimento da divisa norte-americana devem contribuir para elevação da bolsa brasileira 
e apreciação do real. 



4DEPEC

B
ol

et
im

 D
iá

rio
 M

at
in

al

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

28/06/16 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) (*) 13,21 0,19 -0,11 -1,15

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 3,21 0,01 0,32 1,35

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,84 0,19 0,15 -0,21

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,68 0,15 -0,31 -0,67

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.906,16 -7,34 26,24 253,64

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.976,37 5,18 140,75 252,40

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 345,67 0,81 -4,19 89,96

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,31 -2,56 -8,38 5,61

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 50.007 1,55 1,95 -7,42

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 20.745 1,55 2,30 -7,35

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.410 1,57 -2,59 -2,99

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 213,23 2,51 -9,44 -20,40

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 15.323 0,09 -8,98 -26,00

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.913 0,58 3,24 -30,54

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,47 0,03 -0,38 -1,01

Euro - US$/€ (**) 1,11 0,4 -0,5 -0,9

Iene - ¥/US$ (**) 102,76 0,7 -6,9 -17,0

Libra - US$/£ (**) 1,33 0,9 -8,7 -15,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,84 -1,8 2,0 21,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,65 0,0 1,4 7,1

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 191,54 4,0 5,4 -33,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 48,58 3,0 -1,5 -23,2

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.315 -0,5 8,4 12,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.151 1,5 5,9 14,8

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 385 0,0 -6,7 0,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 156 -0,2 0,6 8,4


