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Inflação

Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

11:20 Anfavea: Produção e venda de veículos (jul)

09:30 EUA: Variação na folha de pagamentos (jul) 180 mil 

09:30 EUA: Taxa de desemprego (jul) 4,3%

09:30 EUA: Balança comercial (jun) -US$ 45,6 
bilhões 

Esperamos moderação no ritmo de crescimento da economia global neste terceiro trimestre, 
conforme sugerido pelos primeiros indicadores de julho
Após desempenho bastante favorável da atividade econômica na China, na Europa e nos EUA no 
encerramento do segundo trimestre, esperamos alguma moderação dessas principais economias 
no trimestre corrente. Corroborando essa expectativa, destacamos os resultados dos indicadores 
antecedentes referentes a julho, divulgados nesses últimos dias. Em relação à economia norte-americana, 
o índice ISM do setor de serviços, conhecido ontem, recuou de 57,4 para 53,9 pontos na passagem de 
junho para julho, em linha com a queda registrada pelo segmento industrial no mesmo período. Vale dizer 
que o mercado esperava uma queda mais moderada, para 56,9 pontos, e a frustração se deu de forma 
disseminada entre os componentes, com destaque para a retração da produção, dos novos pedidos e dos 
empregos no setor não industrial no mês passado. Ademais, destacamos o comportamento do componente 
de preços no setor de serviços, que da mesma forma que o indicador industrial, registrou significativa 
alta em julho, saindo de 52,1 pontos para 55,7 pontos. Ao mesmo tempo, o índice PMI da Área do Euro 
do setor do varejo, divulgado nesta manhã, caiu de 53,2 para 51,0 pontos no período, em linha com a 
sinalização do setor industrial e de serviços da região. Por fim, ainda hoje, teremos a divulgação dos dados 
do mercado de trabalho dos EUA, que serão importante variável para a ancoragem das expectativas do 
mercado em relação ao ritmo atual de crescimento da economia norte-americana. A intensidade dessa 
moderação da economia mundial no terceiro trimestre, em conjunto com o comportamento benigno da 
inflação, por sua vez, serão determinantes para os próximos passos da política monetária nos EUA e na 
Área do Euro – por ora, sustentando uma normalização em ritmo bastante gradual. 

Markit: avanço do índice PMI em julho reforça nossa expectativa de retomada gradual da 
economia neste segundo semestre
Os sinais incipientes de gradual retomada da atividade econômica têm se consolidado. Reforçando essa 
visão e em linha com o apontado pelos indicadores de confiança divulgados pela FGV recentemente, 
o índice PMI composto avançou 0,9 ponto na passagem de junho para julho, chegando a 49,4 pontos, 
segundo dados publicados ontem pela Markit. A melhora do indicador foi impulsionada pela alta do 
componente de serviços, que subiu 1,4 ponto, revertendo parte da queda verificada no mês anterior. 
Por outro lado, o índice PMI da indústria de transformação, divulgado nesta terça-feira, registrou nova 
queda, ao passar de 50,5 para 50,0 pontos. 

FipeZap: preços de imóveis residenciais ficaram praticamente estáveis em julho
Os preços de imóveis residenciais brasileiros ficaram praticamente estáveis na passagem de junho para 
julho, ao apresentarem ligeira queda nominal de 0,15%, de acordo com os dados divulgados ontem 
pela Fipe em parceira com a empresa de busca eletrônica Zap, em pesquisa realizada em 25 cidades 
do País. A queda do índice refletiu o recuo dos preços em 15 cidades, com destaque para o Rio de 
Janeiro (-0,53%) e o Distrito Federal (-0,47%). Por outro lado, as maiores altas foram registradas em 
Florianópolis (0,65%), Praia Grande (0,58%) e Recife (0,37%). Já em São Paulo, os preços ficaram 
estáveis em julho, mantendo a tendência observada nos dois meses anteriores. Esperamos que os 
preços de imóveis residenciais sigam praticamente estáveis nos próximos meses, diante do ajuste em 
curso dos estoques e da retomada gradual das vendas dos imóveis. 
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Tendências de mercado

FAO: alta dos preços mundiais de alimentos verificada em julho não deve se manter nos próximos 
meses
Os preços de alimentos no mundo subiram 2,3% em julho na comparação com junho, segundo os dados 
divulgados ontem pela organização das Nações Unidas para a Agricultura (FAO, na sigla em inglês). A elevação 
do índice de preços de alimentos foi explicada pelo comportamento dos preços do açúcar, dos grãos e dos 
laticínios, que avançaram 5,2%, 5,1% e 3,6%, respectivamente. Por outro lado, os óleos vegetais recuaram 1,1% 
e os preços das carnes ficaram estáveis. Para os próximos meses, acreditamos que os preços dos principais 
grãos deverão mostrar certa estabilidade, depois da alta registrada no último mês, que já foram parcialmente 
revertidas. Por fim, vale lembrar que essa tendência global não tem sido observada no mercado brasileiro, cuja 
variação dos preços de alimentação permanece muito baixa.

Os mercados acionários encerram a semana sem tendência única. As bolsas asiáticas fecharam o pregão no 
campo negativo, com exceção de Hong Kong, que avançou 0,12%. As bolsas europeias apresentam movimentos 
distintos, enquanto os índices futuros indicam que as bolsas dos Estados Unidos devem avançar ao longo do 
dia. No mercado de divisas, o dólar deprecia ante as principais moedas dos países desenvolvidos, após a 
surpresa baixista com o índice ISM de serviços dos Estados Unidos e à espera da divulgação do relatório do 
mercado de trabalho do país.
 
No mercado de commodities, os preços do petróleo recuam, impactados pelo aumento da produção dos Estados 
Unidos, a despeito da redução de seus estoques, conforme divulgado na última quarta-feira. Além disso, hoje 
serão conhecidos os dados semanais das perfurações de poços nos Estados Unidos. As principais commodities 
agrícolas são negociadas em alta, com exceção da soja, enquanto os preços dos metais industriais avançam. 
 
Por fim, o mercado doméstico após reagir à ata do Copom e ao ambiente político ao longo desta semana, deverá 
seguir o comportamento externo e atentar-se à agenda doméstica de indicadores. Destacamos a divulgação 
dos dados de produção e venda de veículos, pela Anfavea, já referentes a julho. Vale lembrar que os números 
de emplacamentos reportados pela Fenabrave indicaram alguma moderação das vendas no mês passado. 
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Indicadores do Mercado

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

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
Fernando Honorato Barbosa – Economista Chefe
Economistas:  Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / 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:     Alexandre Stiubiener Himmestein / Felipe Yamamoto Ricardo da Silva / Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer

03/08/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 9,25 0,00 -1,00 -5,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,89 -0,02 -0,77 -5,38

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,26 0,02 0,03 0,10

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 8,19 -0,03 -0,65 -4,65

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7,96 -0,06 -0,85 -4,34

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.287,73 11,73 141,06 286,80

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.482,28 43,94 253,22 391,50

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 203,82 -3,51 -38,11 -88,06

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,11 0,04 -5,66 -3,81

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 66.777 -0,53 5,53 16,99

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 27.765 -0,48 5,65 17,26

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.472 -0,22 1,78 14,25

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 254,67 0,09 -1,00 13,14

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.029 -0,25 -0,13 24,54

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.273 -0,37 2,41 9,89

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,22 -0,05 -0,13 0,68

Euro - US$/€ (**) 1,19 0,1 4,4 6,5

Iene - ¥/US$ (**) 110,05 -0,6 -2,9 8,7

Libra - US$/£ (**) 1,31 -0,7 1,5 -1,4

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,84 0,1 -2,0 -5,5

Yuan - RMB/US$ (**) 6,72 0,0 -1,0 1,3

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 180,65 -1,4 4,5 0,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 52,01 -0,7 4,7 20,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.268 -0,3 4,0 -6,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 951 -1,7 -1,5 -4,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 364 -0,4 -3,8 11,8

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 131 -0,3 5,0 -14,2


