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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

15:00 Fiesp/Ciesp: Indicadores industriais - INA e NUCI (mai)

- CNI: Indicadores industriais (mai)

- Bacen: Reunião do Conselho Monetário Nacional

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

10:45 EUA: Índice dos gerentes de compras de Chicago (jun) 50,3 

Melhora da confiança do comércio e do setor de serviços se manteve em junho
Mantendo a tendência dos últimos meses, a retomada disseminada da confiança entre os diversos setores 
da economia sustenta a estabilização da economia que temos observado neste segundo trimestre. 
Divulgados há pouco pela FGV, os índices de confiança do comércio e do setor de serviço confirmam esse 
movimento, com avanços 2,8 e 1,9 pontos, respectivamente, entre maio e junho. No caso da sondagem 
do comércio, a melhora foi puxada tanto pela avaliação da situação corrente como das expectativas, 
cujos índices subiram 2,4 e 3,3 pontos no período. Na mesma direção, a alta da confiança de serviços 
foi impulsionada pelo avanço de 3,0 pontos do índice de expectativas e de 1,0 ponto da avaliação da 
situação atual. Com isso, nota-se recuperação mais forte das expectativas quando comparamos com 
o desempenho da situação corrente. Para o segundo semestre, entendemos que teremos sinais mais 
notáveis do retomada da atividade econômica, reforçados pela confiança em níveis mais favoráveis.  

IBGE: a despeito da alta da taxa de desemprego em maio, notamos moderação da queda da 
ocupação
A taxa de desemprego nacional atingiu 11,2% no trimestre encerrado em maio, de acordo com a Pnad 
Contínua divulgada ontem pelo IBGE. Descontada a sazonalidade, a desocupação subiu de 10,6% para 
10,8% entre abril e o mês passado. Na comparação interanual, houve elevação de 3,1 pontos percentuais. 
Após dois meses de quedas intensas, a retração da população ocupada no mês passado foi mais 
moderada, ao cair 1,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Já a População Economicamente 
Ativa (PEA) cresceu 2,0% em maio, ritmo maior que o crescimento de 1,8% observado entre janeiro e 
abril. O rendimento médio nominal total devolveu parcialmente a desaceleração registrada em abril, ao 
mostrar variação positiva de 6,4% na comparação interanual, acima da alta de 5,8% verificada no mês 
anterior e abaixo do ganho de 6,8% de março. Acreditamos que a aceleração do rendimento nominal 
observada em maio deve ser lida como um movimento pontual. Assim, mantemos nossa expectativa de 
que os ganhos salariais seguirão sua trajetória de moderação nos próximos meses, contribuindo para 
a continuidade da desaceleração da inflação, principalmente dos preços de serviços. Já o rendimento 
médio real chegou a R$ 1.982,00 no período, o equivalente a uma queda interanual de 2,7%. Esperamos 
continuidade do enfraquecimento do mercado de trabalho neste ano, mas moderação no ritmo de 
destruição líquida de empregos até o fim do ano, conforme apontado pelos dados de emprego formal 
do Caged, que têm apresentado contrações cada vez menores. Além disso, os sinais crescentes de 
estabilização do PIB já no segundo trimestre podem contribuir para a diminuição do ajuste total do 
mercado de trabalho, tendo em vista a melhora da confiança dos empresários à frente.

Abras: vendas reais do setor supermercadista ficaram estáveis em maio
As vendas reais do setor supermercadista ficaram estáveis na margem em maio, de acordo com os 
dados divulgados ontem pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e dessazonalizados pelo 
Depec-Bradesco, sucedendo alta de 1,0% em abril. Na comparação interanual, houve queda de 2,1%, 
menos intensa que o recuo de 2,5% observado no mês anterior, na mesma métrica. Em termos nominais, 
as vendas cresceram 7,0% em relação ao mesmo período do ano passado. Com isso, esperamos que 
as vendas do varejo restrito também tenham registrado variação próxima à estabilidade no período. 
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Fiscal

Setor Externo

Abimaq: faturamento da indústria de máquinas e equipamentos recuou em relação a maio de 2015
O faturamento da indústria de máquinas e equipamentos somou R$ 5,52 bilhões em maio, recuando 28,8% ante 
o mesmo mês do ano passado, segundo os dados divulgados ontem pela Associação Brasileira da Indústria 
de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). No mesmo sentido, o consumo aparente e as importações também 
mostraram queda em comparação com o mesmo mês do ano anterior, de 32,2% e 25%, respectivamente, em 
oposição ao desempenho das exportações, com aumento de 9,9% na mesma base de comparação. À medida 
que a retomada da economia se consolide, acreditamos que a demanda interna por máquinas e equipamentos 
voltará a crescer, em linha com os investimentos. 

BC: saldo do fluxo cambial foi positivo na quarta semana de junho
O fluxo cambial registrou superávit de US$ 2,230 bilhões na semana compreendida entre os dias 20 e 24 de 
junho, conforme divulgou ontem o Banco Central. O componente mais expressivo vem da conta comercial, que 
teve um resultado positivo de US$ 1,881 bilhão, decorrente, por sua vez, de uma contratação de câmbio para 
exportações no montante de US$ 4,406 bilhões, frente a uma saída de câmbio para importações de US$ 2,525 
bilhões. O saldo da conta financeira também foi superavitário no período, em US$ 349 milhões, resultado da 
entrada de divisas da ordem de US$ 9,287 bilhões contra saída de US$ 8,938 bilhões. Com esse resultado, o 
fluxo cambial acumula déficit de US$ 4,978 bilhões no ano.

BC: setor público consolidado registrou déficit de R$ 18,1 bilhões em maio
O resultado do setor público consolidado alcançou déficit de R$ 18,1 bilhões em maio, segundo as informações 
divulgadas ontem pelo Banco Central. O resultado foi composto pelo saldo negativo de R$ 17,8 bilhões das 
contas do governo central, de R$ 212 milhões dos governos regionais e de R$ 147 milhões das empresas 
estatais. Com isso, nos últimos doze meses, o déficit primário do setor público consolidado somou R$ 150,5 
bilhões, o equivalente a 2,51% do PIB. Os gastos com juros, por sua vez, somaram R$ 42,5 bilhões em maio, 
acumulando em doze meses R$ 454 bilhões (7,57% do PIB). Por fim, a dívida bruta do governo geral subiu 0,9 
p.p. no mês e alcançou 68,6% do PIB no mês passado.

Internacional

Área do Euro: inflação ao consumidor apresentou ligeira aceleração em sua leitura preliminar em junho
O índice de inflação ao consumidor na Área do Euro registrou alta de 0,1% em junho, em termos anualizados, 
de acordo com sua leitura preliminar divulgada hoje pela Eurostat. O resultado sucede uma queda de 0,1% 
observada em maio. A aceleração do indicador foi impulsionada pelos maiores preços de alimentos, com alta 
de 0,9% neste mês, ante estabilidade. Além disso, os preços de energia apresentaram menor deflação, caindo 
6,5% no período (após queda de 8,1% em maio). No mesmo sentido, o núcleo do índice, que exclui alimentação 
e energia, subiu 0,9% no período, sucedendo elevação de 0,8%. Parte do movimento foi impulsionada pela 
aceleração dos preços de serviços, que passaram de um avanço de 1,0% para outro de 1,1%, entre maio e junho. 
Apesar da ligeira alta em junho, a moderação da atividade ainda sugere continuidade da baixa inflação no bloco. 
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Assim como na véspera, o clima de menor aversão ao risco predomina nos mercados internacionais nesta 
quinta-feira. Na Ásia, as bolsas asiáticas encerraram o pregão em nova alta. No continente europeu, os mercados 
revertem a queda registrada no início do dia. Os índices futuros norte-americanos são novamente cotados no 
campo positivo. 

O ambiente mais positivo no exterior continua fortalecendo as principais divisas em relação ao dólar, com 
exceção do rand (que corrige parcialmente a forte apreciação do dia anterior), do peso mexicano e do rublo. 
Entre as commodities, os preços do petróleo voltam a cair, a despeito da confirmação de queda dos estoques 
semanais norte-americanos, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Departamento de Energia dos 
EUA. Em contrapartida, as cotações dos metais industriais e das principais agrícolas sobem nesta manhã. No 
Brasil, o mercado aguarda a decisão da Reunião do Conselho Monetário Internacional, que definirá a meta de 
inflação do País para os próximos dois anos. Adicionalmente, a continuidade do enfraquecimento do dólar e o 
desempenho positivo dos papéis nos mercados internacionais podem levar o real a apresentar nova valorização 
e a bolsa brasileira deve manter a tendência de alta observada ontem. 

Tendências de mercado
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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

29/06/16 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) (*) 13,29 0,08 -0,03 -1,05

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 3,04 -0,17 0,15 1,23

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,89 0,04 0,20 -0,14

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,82 0,14 -0,17 -0,52

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.905,42 -0,75 25,50 251,71

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.951,00 -25,37 115,38 248,27

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 332,75 -12,92 -17,11 74,61

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,22 -2,50 -10,82 3,30

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 51.002 1,99 3,98 -3,80

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 21.136 1,89 4,23 -3,86

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.695 1,64 -1,00 0,56

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 219,58 2,98 -6,74 -15,73

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 15.567 1,59 -7,53 -22,59

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.932 0,65 3,92 -27,67

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,52 0,05 -0,34 -0,81

Euro - US$/€ (**) 1,11 0,5 0,1 -1,0

Iene - ¥/US$ (**) 102,83 0,1 -6,8 -16,1

Libra - US$/£ (**) 1,34 0,6 -8,2 -14,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,48 -1,9 0,0 17,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,64 -0,2 1,1 6,9

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 194,64 3,1 8,5 -28,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 50,61 4,2 2,2 -24,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.327 0,7 9,1 13,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.145 -0,5 5,3 21,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 373 -3,2 -9,7 -9,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 156 -0,2 -1,4 -1,7


