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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: IPCA (jun) -0,23% (m/m) A deflação no mês refletirá principalmente a queda 
da tarifa de energia elétrica e dos combustíveis.

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

09:30 EUA: Variação na folha de pagamentos (jun) 177 mil 

Surpresa baixista com o IGP-DI de junho reforça expectativa de que a inflação ao consumidor 
seguirá em nível baixo nos próximos meses
Os dados mais recentes de inflação – tanto ao produtor como ao consumidor – têm confirmado a 
continuidade do processo de desinflação, reforçando nossa expectativa de que o IPCA encerrará este 
ano com alta de 3,4%. Nesse sentido, o IGP-DI recuou 0,96% em junho, de acordo com os dados 
divulgados há pouco pela FGV, abaixo da nossa projeção e da mediana das expectativas dos analistas 
do mercado, de queda de 0,85% e 0,70%, respectivamente. A deflação registrada em junho foi mais 
acentuada do que a observada em maio, quando o índice tinha recuado 0,51%. Para tanto, os preços 
dos produtos agropecuários passaram de uma queda de 0,72% em maio para outra de 2,88% em junho. 
O IPA industrial recuou 1,06% em junho (ante variação negativa de 1,24% na leitura anterior), refletindo 
principalmente a retração do preço do minério de ferro e do diesel. O IPC, por sua vez, mostrou queda 
de 0,32% no período, ante alta de 0,52% no mês passado. Por fim, o INCC acelerou, ao passar de uma 
elevação de 0,63% em maio para outra de 0,93% em junho. Com esse resultado, o IGP-DI acumulou 
deflação de 1,51% nos últimos doze meses, ante avanço de 1,06% na leitura anterior. Esperamos que 
o IGP-M de julho apresente deflação de 0,5%. Esse comportamento favorável dos preços no atacado, 
em especial dos produtos agropecuários, sustenta a manutenção da tendência desinflacionária ao 
consumidor esperada para os próximos meses.

Anfavea: a despeito da queda da produção, vendas de veículos registraram alta em junho
A produção total de veículos, excluindo máquinas agrícolas, somou 212.281 unidades em junho, segundo 
os dados divulgados ontem pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), 
o equivalente a uma retração de 7,8% na margem, descontando os efeitos sazonais. Tal resultado refletiu 
as variações negativas das categorias de automóveis, comerciais leves e caminhões, com quedas de 
9,1%, 0,6% e 6,0%, nessa ordem. As vendas ao mercado interno, por sua vez, avançaram na comparação 
com maio, mostrando alta de 2,2% na margem, na série dessazonalizada, com variações positivas em 
todas as categorias. Automóveis, comerciais leves, ônibus e caminhões apresentaram crescimento de 
1,2%, 6,8%, 28,0% e 4,2%, respectivamente, também excetuados os efeitos sazonais. As exportações 
continuam fortes, apesar de uma queda de 2,8% na passagem de maio para junho, acumulando alta 
de 39,0% no primeiro semestre em relação ao mesmo período de 2016.  Dessa forma, os estoques 
apresentaram queda de 1,2% na margem. Para os próximos meses, entendemos que a produção deverá 
avançar, uma vez que os estoques estão relativamente ajustados e a demanda tem superado a oferta.

IATA: demanda por passagens aéreas no Brasil cresceu em maio 
A demanda por passagens aéreas em voos domésticos apresentou crescimento de 2,6% em maio, 
em relação ao mesmo mês do ano passado, conforme os dados divulgados ontem pela Associação 
Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Apesar dessa melhora, a taxa de expansão ficou abaixo da 
variação observada para a América Latina (9,3%) e o mundo (7,7%) para o mesmo período. Nota-se 
assim, dinâmica ainda moderada da atividade aérea no Brasil, refletindo o enfraquecimento da economia, 
impactando a demanda por passagens corporativas e das famílias. À medida que a retomada da atividade 
econômica se consolide no segundo semestre, esperamos recuperação gradual da demanda por voos 
internos e internacionais.
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Tendências de mercado

FGV: indicadores de emprego apresentaram trajetórias divergentes em junho
Os indicadores do mercado de trabalho divulgados ontem pela FGV mostraram tendências divergentes no mês 
passado. O indicador antecedente de emprego recuou de 99,3 para 96,9 pontos entre maio e junho, indicando 
um desaquecimento do mercado de trabalho. Esse recuo foi puxado pela queda de 10,3 pontos no componente 
que mede o ímpeto de contratações na indústria nos três meses seguintes. Já o Indicador coincidente de 
desemprego indicou uma redução da taxa de desemprego ao cair de 97,3 para 96,6 pontos no mesmo período. 
Esse resultado apontado pelo indicador antecedente reforça nossa expectativa de que a taxa de desemprego 
seguirá em alta nos próximos meses, porém de forma menos intensa do que o observado nos últimos meses.

Área do Euro: ata do BCE sinalizou que início da normalização da política monetária está se 
aproximando
A ata da última reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), divulgada ontem, deu destaque 
para a recuperação da economia da região, que tem sido sólida e abrangente entre os membros do bloco. 
Lembramos que essa avaliação levou o BCE, na ocasião, a revisar sua projeção para o crescimento da Área 
do Euro deste ano, de 1,8% para 1,9%. Entretanto, apesar das surpresas positivas com o desempenho da 
atividade econômica, a inflação segue contida. Diante disso, os dirigentes do BCE, que retiraram do comunicado 
a menção a novas reduções da taxa de juros, discutiram a possibilidade de excluir a citação de que, caso 
necessário, o programa de compra de títulos poderia ser ampliado. Dessa forma, o documento reforçou nossa 
expectativa de que a sinalização sobre o início do processo de normalização da política monetária acontecerá 
antes do final do ano.

Os mercados acionários encerram a semana com tendência de queda. As bolsas asiáticas apresentaram queda 
no fechamento do pregão, com destaque para o recuo de 0,5% da bolsa de Hong Kong. As bolsas europeias 
operam no campo negativo, enquanto os índices futuros das bolsas dos Estados Unidos não possuem tendência 
única. No mercado de divisas, o dólar ganha valor ante as principais moedas dos países desenvolvidos, à espera 
dos dados do mercado de trabalho dos EUA, e após o resultado mais moderado apontado pela pesquisa da 
ADP divulgado ontem. Destacamos também a depreciação mais intensa da libra, após surpresa negativa com 
os dados da produção industrial do Reino Unido, divulgados nesta manhã. 

No mercado de commodities, os preços do petróleo recuam, revertendo os ganhos registrados ontem, 
influenciados pelos estoques mais fracos nos EUA, à espera dos dados semanais sobre a perfuração de poços 
de petróleo do país. Mesma tendência de queda é observada no caso das cotações das principais commodities 
agrícolas e dos preços dos metais industriais. 
 
No Brasil, as atenções do mercado estarão voltadas à divulgação do resultado do IPCA de maio, que deve 
confirmar nosso cenário de continuidade de desinflação. Projetamos uma queda de 0,23%, refletindo o recuo 
das tarifas de energia elétrica e do preço dos combustíveis. Além disso, o mercado deve seguir atento aos 
eventos políticos internos. 
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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 / Christian Frederico M. Moraes / Felipe Alves Fêo Emery de Carvalho / Felipe Yamamoto Ricardo da Silva / Gabriela Soares de 
Faria  / Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer

06/07/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 10,25 0,00 0,00 -4,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 8,60 -0,03 -0,60 -4,69

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,23 -0,01 -0,04 -0,38

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 8,80 -0,01 -0,51 -4,00

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 8,74 -0,02 -0,65 -3,67

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.141,03 -1,30 18,60 207,94

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.238,26 2,62 62,60 311,63

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 242,37 0,82 3,84 -78,75

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,30 0,30 0,63 -0,93

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 62.470 -1,08 -0,77 20,36

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 25.981 -1,00 -0,64 20,77

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.410 -0,94 -0,81 14,76

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 255,10 -0,63 -2,33 18,93

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.994 -0,44 0,07 30,01

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.212 0,17 3,56 6,47

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,37 0,04 0,22 1,00

Euro - US$/€ (**) 1,14 0,6 1,3 2,9

Iene - ¥/US$ (**) 113,22 0,0 3,5 11,8

Libra - US$/£ (**) 1,30 0,3 0,5 0,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,25 -0,3 0,1 -2,6

Yuan - RMB/US$ (**) 6,79 0,0 0,1 1,4

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 174,43 0,8 -3,6 -15,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 48,11 0,7 -4,0 -1,4

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.223 0,1 -5,5 -10,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 981 0,5 6,2 -11,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 380 -0,4 0,8 13,3

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 123 -1,0 -3,1 -21,2


