
1

Boletim Diário Matinal
07 de Agosto de 2017

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Pe

sq
ui

sa
s 

e 
Es

tu
do

s 
Ec

on
ôm

ic
os

Agenda do dia

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

Expectativas para a taxa Selic deste e do próximo ano foram revisadas para baixo
O mercado revisou para baixo suas projeções para a taxa Selic deste e do próximo ano, segundo as 
estimativas coletadas até o dia 4 de agosto e divulgadas há pouco pelo Relatório Focus do Banco Central. 
A mediana da taxa Selic passou de 8,00% para 7,50% para o final de 2017 e recuou de 7,75% para 
7,50% no final de 2018. Já as expectativas para o IPCA de 2017 foram mais uma vez revisadas para 
cima, de uma alta de 3,40% para outra de 3,45%, e permaneceram em 4,20% para 2018. Já a mediana 
das projeções para o crescimento do PIB ficou inalterada em 0,34% para este ano e em 2,00% para o 
ano que vem. Por fim, a mediana das expectativas para a taxa de câmbio caiu de R$/US$ 3,30 para R$/
US$ 3,25 para o final deste ano e de R$/US$ 3,43 para R$/US$ 3,40 para o final de 2018.

Indicadores de inflação devem reforçar cenário benigno para os preços, mesmo já 
incorporando o impacto da alta recente dos impostos
Após a sinalização do Banco Central de que cortará a taxa Selic em 1 p.p. na próxima reunião para 
8,25% a.a., mantidas as condições atuais, seguimos monitorando a evolução das principais variáveis 
macroeconômicas. Os indicadores de inflação serão os destaques da agenda doméstica desta semana, 
lembrando que, dentre os dados de atividade, continuaremos conhecendo os antecedentes setoriais para 
julho. Os dados de inflação, por sua vez, devem reforçar o cenário prospectivo benigno, com destaque para 
o comportamento dos núcleos. Os efeitos do aumento de impostos sobre combustíveis devem começar 
a ser percebidos nos índices, que ainda assim devem permanecer com variações em patamares baixos. 
Para o IGP-DI de julho, que será conhecido na terça-feira, estimamos queda de 0,42%, incorporando 
uma parte do impacto altista da elevação de PIS/Cofins sobre combustíveis. Apesar disso, os preços 
agrícolas e industriais deverão seguir com variações negativas, contratando mais desinflação para o 
consumidor. O IPCA de julho, a ser divulgado na quarta-feira, deverá registrar alta de 0,15%, também 
refletindo parte do efeito da alta dos preços dos combustíveis. Os núcleos devem continuar em patamar 
bem comportado, assim como alimentação, que deve continuar no campo deflacionário. De fato, não 
vemos pressões altistas da inflação e mantemos nosso cenário de elevação do IPCA de 3,4% neste 
ano. A agenda de indicadores internacionais da semana iniciará com a divulgação dos dados de balança 
comercial da China de julho, cujas exportações e importações deverão manter o ritmo forte de crescimento. 
Além disso, devemos dar atenção aos dados de inflação de julho na China e nos EUA: amanhã, teremos 
os indicadores chineses (tanto do varejo como do atacado) e, na sexta-feira, conheceremos o índice de 
preços ao consumidor norte-americano. Apesar do bom comportamento da inflação na grande maioria 
dos países, a recuperação das cotações das commodities – notadamente metálicas – pode começar a 
impactar os preços aos produtores. Por fim, na quinta-feira, serão anunciadas as decisões de política 
monetária do México e Peru, para as quais esperamos manutenção da taxa de juros.
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Internacional

Atividade

Tendências de mercado

Anfavea: produção de veículos registrou crescimento em julho
A produção total de veículos, excluindo máquinas agrícolas, somou 224.763 unidades em julho, segundo os 
dados divulgados na última sexta-feira pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea). O resultado equivale a um avanço de 1,5% na margem, descontando os efeitos sazonais. Esse 
crescimento se deu de forma generalizada dentre as categorias, com destaque para a expansão de 12,0% da 
produção de ônibus e de 8,0% de comerciais leves. Já as vendas ao mercado interno recuaram na comparação 
com junho, mostrando queda de 3,1% na série dessazonalizada, puxadas pelos segmentos de comerciais leves 
e automóveis, com variações de -7,2% e -2,8%, respectivamente. Apesar do recuo na margem, as vendas 
avançaram 1,9% em relação ao mesmo período de 2016. As exportações, por sua vez, recuaram 1,6% no mês, 
mas seguem fortes em relação ao ano passado, apresentando alta de 42,5% na comparação interanual. Com 
isso, os estoques apresentaram ligeira queda de 0,9% na margem. Dado que os estoques estão relativamente 
ajustados e a demanda continua a superar a oferta, esperamos ligeiro crescimento da produção nos próximos 
meses. 

EUA: surpresa positiva com os dados do mercado de trabalho em julho reforça nossa expectativa de 
normalização gradual da política monetária
Os dados de julho do mercado de trabalho norte-americano, divulgados na última sexta-feira, trouxeram nova 
surpresa positiva, com criação líquida de 209 mil vagas, acima da expectativa do mercado, de 180 mil. Além 
disso, o resultado de junho foi revisto para cima, de 222 mil para 231 mil. A taxa de desemprego, por sua vez, 
recuou de 4,4% em junho para 4,3% em julho, refletindo o aumento da ocupação, uma vez que a taxa de 
participação cresceu. Apesar da queda do desemprego, o aumento dos salários se manteve contido, chegando 
a uma alta de 2,5% na comparação interanual. Tais resultados reforçam nossa expectativa de que os salários 
ainda não são fonte de pressão inflacionária nos próximos meses. Diante disso reforçamos nossa expectativa 
de normalização gradual da política monetária nos EUA, com próxima alta dos juros apenas em dezembro.

Os mercados acionários iniciam a semana sem tendência única. As bolsas asiáticas fecharam o pregão 
com ganhos, com destaque para a alta de 0,5% da bolsa de Tóquio, que subiu impulsionada pelas ações de 
exportadoras. As bolsas europeias operam no campo negativo, enquanto os índices futuros sinalizam 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, com exceção do iene, à espera do discurso de membros do 
Federal Reserve nesta tarde.

No mercado de commodities, os preços do petróleo recuam, enquanto se inicia a reunião da Opep em Abu Dhabi, 
onde será discutido o nível de conformidade do acordo para os cortes da produção. As principais commodities 
agrícolas são negociadas em alta, enquanto os preços dos metais industriais avançam.

No Brasil, o mercado deve reagir à evolução das projeções contidas no Relatório Focus, divulgado há pouco 
pelo Banco Central. Adicionalmente, na agenda doméstica serão conhecidos os dados semanais da balança 
comercial.
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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

04/08/17 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) (*) 7,91 0,02 -0,74 -5,28

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,29 0,03 0,06 1,48

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 8,19 0,00 -0,65 -4,60

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7,99 0,03 -0,81 -4,21

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.286,36 -1,38 141,77 276,02

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.483,17 0,89 249,08 392,39

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 199,97 -3,84 -41,43 -84,86

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,13 0,56 -5,39 -1,94

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 66.898 0,18 5,80 16,15

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 27.812 0,17 5,89 16,35

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.477 0,19 1,97 14,44

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 257,22 1,00 0,33 13,50

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.952 -0,38 -0,40 22,75

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.262 -0,33 2,49 9,38

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,26 0,04 -0,09 0,76

Euro - US$/€ (**) 1,18 -0,8 3,8 5,8

Iene - ¥/US$ (**) 110,69 0,6 -2,3 9,4

Libra - US$/£ (**) 1,30 -0,7 0,9 -0,5

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,89 0,3 -1,7 -5,4

Yuan - RMB/US$ (**) 6,72 0,0 -1,2 1,2

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 180,68 0,0 4,5 -0,7

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 52,42 0,8 5,7 18,4

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.258 -0,7 3,2 -7,4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 949 -0,1 -1,6 -4,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 367 0,8 -3,0 14,3

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 131 -0,1 4,4 -13,6


