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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pnad Contínua (jun) Esperamos que a taxa de desemprego alcance 
11,2% no período.

09:00 IBGE: Índice de Preços ao Produtor - indústrias de 
transformação (jun)

10:30 Bacen: Nota à Imprensa - Política Fiscal (jun) - R$ 22 
bilhões

- CNI: Índice Nacional de Expectativa do Consumidor 
(jul)

09:30 EUA: PIB (2° tri.) - preliminar 2,6% (tri/tri)

10:45 EUA: Índice dos gerentes de compras de Chicago (jul) 53,5 

11:00 EUA: Índice de confiança da Universidade de Michigan 
(jul) - final 90,4 

Resultado das contas públicas de junho sugere piora do quadro fiscal
O resultado das contas públicas seguiu fraco em junho, reforçando a piora do quadro fiscal que temos 
observado no curto prazo. Esse movimento se deve à forte retração das receitas, por conta da recessão 
econômica, e à dificuldade de promover cortes significativos nas despesas, que têm regras rígidas. A 
arrecadação federal somou R$ 98,1 bilhões em junho, acumulando R$ 617,3 bilhões no ano, segundo 
divulgado ontem pela Receita Federal. No ano, a queda real é de 7,3% em relação ao mesmo período 
do ano passado. Nessa mesma base de comparação, as receitas previdenciárias caíram 5,0%, enquanto 
receitas mais relacionadas à atividade, como IRPJ e CSLL, apresentam queda de 5,9%, e as receitas 
com imposto de importação e IPI vinculado à importação estão caindo 25,7%. Adicionalmente, o Tesouro 
Nacional divulgou o resultado primário do governo central, deficitário em R$ 8,8 bilhões em junho, 
frustrando as expectativas nossas e as do mercado, que apontavam saldos negativos de R$ 10 bilhões 
e R$ 15 bilhões, respectivamente. No mês passado, as receitas foram positivamente influenciadas pelo 
recebimento da segunda parcela com concessões de hidrelétricas (R$ 5,2 bilhões). Apesar disso, a 
receita total caiu 5,9% em relação a junho do ano passado, em termos reais, levando a uma retração 
de 6,1%, no acumulado do ano. Ao mesmo tempo, as despesas recuaram 5% em relação a junho do 
ano passado, ainda crescendo 0,3% no acumulado do ano, já descontando o efeito da inflação. No ano, 
o governo central já acumula déficit de R$ 32,5 bilhões e não esperamos reversão para os próximos 
meses. Vale lembrar que a meta do governo, tanto para este como para o ano que vem, contempla 
déficits de R$ 170,5 bilhões e R$ 139 bilhões, nessa ordem, o que sugere que as contas públicas seguirão 
mostrando resultados fracos no curto prazo, aumentando a pressão para que as reformas estruturais 
sejam endereçadas e avancem nesta segunda metade do ano.

FGV: indicadores de confiança da indústria e do setor de serviços subiram em julho, 
impulsionados pela melhor avaliação da situação atual
O Índice de Confiança da Indústria (ICI) atingiu 87,1 pontos em julho, o maior nível desde novembro de 
2014, de acordo com a leitura final da Sondagem da Indústria da FGV divulgada há pouco. O resultado 
é equivalente a uma alta de 3,7 pontos na margem (ligeiramente acima dos 3,5 pontos sugeridos na 
prévia), refletindo, majoritariamente, a melhora da avaliação da situação atual, cujo indicador subiu 
4,0 pontos no período. No mesmo sentido, o índice de expectativas cresceu 3,3 pontos. O Nível de 
Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) também apresentou elevação entre junho e julho, ao passar 
de 73,9% para 74,3Movimento semelhante foi observado no caso do Índice de Confiança de Serviços, 
que alcançou 76,0 pontos neste mês, conforme apontado pela Sondagem de Serviços da FGV. Esse 
resultado representa variação positiva de 3,6 pontos na margem, puxado pelos indicadores de situação 
atual e de expectativas, que tiveram altas de 3,6 e 3,4 pontos, respectivamente. As sondagens, reforçam, 
assim, nossa expectativa de estabilização da economia à frente. Entretanto, o baixo patamar dos 
indicadores, principalmente o do setor de serviços, continua apontando para queda da atividade nos 
próximos meses, ainda que de menor magnitude. 
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Internacional

Fiesp/Ciesp: desempenho positivo da atividade industrial paulista em junho reforça nossa expectativa 
de alta da produção industrial no período
O Indicador de Nível de Atividade (INA) cresceu 0,8% na passagem de maio para junho, descontada a 
sazonalidade, de acordo com os dados divulgados ontem pela Fiesp/Ciesp. A elevação na margem, que sucedeu 
queda de 1,2%, foi impulsionada pela alta em doze dos dezoito setores pesquisados, com destaque para a forte 
expansão de 8,5% do segmento de produtos farmacêuticos, interrompendo sequência de três recuos consecutivos. 
Já a fabricação de bebidas caiu 10,3%, acentuando sua trajetória negativa. Na comparação interanual, o INA 
apresentou contração de 8,1%. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) também registrou variação 
positiva, ao passar de 74,8% para 75,1% entre maio e junho, descontando os efeitos sazonais. Tais resultados se 
somam aos indicadores coincidentes já divulgados para reforçar nossa expectativa de crescimento da produção 
industrial em junho ao redor de 1,0%, informação a ser divulgada na próxima semana pelo IBGE. 

IBÁ: produção de celulose recuou na margem em junho, mas manteve trajetória altista em relação ao 
ano passado
A produção brasileira de celulose atingiu 1,507 milhão de toneladas em junho, o equivalente a uma alta de 5,4% 
ante o mesmo mês do ano anterior, segundo os dados divulgados ontem pela Indústria Brasileira de Árvores 
(IBÁ). O resultado representa uma queda de 0,7% em relação a maio, de acordo com a série dessazonalizada 
pelo Depec-Bradesco. No mesmo sentido, as exportações subiram 8,8% na margem dessazonalizada e 9,3% na 
comparação interanual. A fabricação de papel também apresentou desempenho positivo no período, ao crescer 
0,8% em relação a junho de 2015 e 4,9% ante maio, descontando os efeitos sazonais. Por fim, a produção 
de celulose acumulou variação positiva de 9,1% no primeiro semestre do ano, enquanto a de papel registrou 
expansão de 0,5% no mesmo período. Ambas foram impulsionadas pelas altas de 16,1% e 7,2% das exportações 
de celulose e papel, respectivamente. Para os meses à frente, as exportações devem continuar crescendo, 
refletindo as demandas chinesa e europeia pela celulose e a demanda por papel da América Latina, permitindo, 
assim, a manutenção do crescimento da produção de celulose (mas em ritmo mais moderado daqui para frente).

Área do Euro: PIB apresentou desaceleração na passagem do primeiro para o segundo trimestre, 
dentro das expectativas
Em linha com as expectativas, o PIB da Área do Euro mostrou alta de 0,3% na passagem do primeiro para o 
segundo trimestre, desacelerando em relação à expansão de 0,6% registrada nos primeiros três meses deste 
ano. Na comparação interanual, a economia europeia cresceu 1,6%, após variação positiva de 1,7% do primeiro 
trimestre. Ainda que a maioria dos países não tenha divulgado o seu próprio resultado e que a abertura do PIB seja 
apenas conhecida no próximo dia 6 de setembro, destacam-se a frustração com o PIB da França (que mostrou 
estabilidade ante expectativa de crescimento de 0,2%, por conta do enfraquecimento do consumo doméstico) 
e a pequena desaceleração do PIB da Espanha, de 0,8% para 0,7% no mesmo período de comparação, dentro 
do esperado. Neste segundo semestre, diante das incertezas ainda presentes acerca da saída do Reino Unido 
da União Europeia, acreditamos que o ritmo de crescimento na região seguirá moderado, com consumo e 
investimento mais fracos. Esse ambiente deve manter o viés para que o Banco Central Europeu siga com uma 
política monetária mais frouxa. Um fator adicional que essa expectativa é o resultado da inflação na região, 
que mostrou alta interanual de 0,2% em julho, ante elevação de 0,1% registrada em junho, levemente acima 
do esperado (0,1%). Essa aceleração foi puxada pelos preços de alimentos. Assim, os riscos para a inflação 
seguem bastante contidos. 

Japão: decisão de política monetária japonesa frustrou as expectativas de redução da taxa de juros 
básica do país
O banco central do Japão (BoJ, na sigla em inglês), optou por manter sua taxa básica de juros em -0,10%, 
conforme anunciado hoje. Essa decisão frustrou as expectativas do mercado, que acreditava em uma redução 
da taxa básica de juros, da ordem de 20 pontos percentuais. O BoJ optou por utilizar outros instrumentos ao 
invés da redução de juros para proporcionar estímulo monetário. Dentre estes, destacamos a ampliação do 
programa de compra de ativos de fundos de índices (ETFs, na sigla em inglês), de 3,3 trilhões para 6 trilhões 
de ienes por ano, e a expansão do programa de empréstimos em prol do crescimento (de US$ 12 bilhões para 
US$ 24 bilhões). Diante desse posicionamento mais cauteloso do BoJ, a aposta do governo para retomar o 
crescimento econômico se volta ao programa de estímulo fiscal, que será anunciado na próxima terça-feira.
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Indicadores do Mercado

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

Tendências de mercado

28/07/16 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) (*) 13,34 0,03 0,13 -0,92

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,47 0,16 -0,74 0,06

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 14,00 0,01 0,15 0,06

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,91 0,07 0,23 -0,50

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.932,92 1,15 26,76 259,63

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.088,08 22,87 111,71 502,04

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 292,03 -2,99 -53,64 -7,19

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,29 0,91 -0,41 -1,95

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 56.667 -0,33 13,32 14,24

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 23.478 -0,31 13,17 13,30

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.170 0,16 6,58 3,67

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 227,97 -0,88 6,91 -13,48

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.477 -1,13 7,53 -18,95

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.994 0,08 2,81 -18,25

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,50 0,01 0,04 -0,75

Euro - US$/€ (**) 1,11 0,2 0,1 0,2

Iene - ¥/US$ (**) 105,27 -0,1 2,4 -14,8

Libra - US$/£ (**) 1,32 -0,4 -1,3 -15,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,90 0,4 0,3 16,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,66 -0,3 0,1 7,2

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 179,21 -0,4 -12,3 -25,2

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 42,70 -1,8 -12,1 -19,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.332 0,4 1,3 21,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.004 -0,7 -12,8 2,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 331 -1,3 -14,0 -11,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 155 -0,2 -1,2 9,3

Os mercados internacionais operam majoritariamente em baixa nesta sexta-feira, diante dos dados de inflação 
e do PIB da Área do Euro e da decisão de política monetária japonesa. Na Ásia, a frustração com os estímulos 
monetários adotados no Japão pressionou para baixo a cotação das bolsas. Ainda assim, as ações japonesas 
registraram leve alta. Em contrapartida, no continente europeu, os mercados operam no campo positivo, 
impulsionados pelos papéis de bancos. Os índices futuros norte-americanos, por sua vez, registram modesta 
perda neste momento. 

O dólar apresenta movimentos sem tendência bem definida nesta manhã, mostrando-se enfraquecido ante o 
iene, o euro, o renminbi e o franco suíço. No sentido oposto, a libra, o ringgit malaio e o rublo depreciam em 
relação à divisa norte-americana. Entre as commodities, os preços do petróleo ampliam as quedas da semana, 
refletindo as preocupações com excesso de oferta global, no que são acompanhados pelas cotações das principais 
agrícolas e das metálicas industriais. No Brasil, o clima de maior aversão ao risco deverá fazer com que a bolsa 
brasileira apresente nova contração. Além disso, o mercado aguarda a divulgação da nota de Política Fiscal do 
Banco Central, referente a junho, bem como os dados da Pnad Contínua do segundo trimestre.
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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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