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Agenda do dia

Atividade

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

16:00 EUA: Crédito ao consumidor (mai)

Expectativas para a taxa de juros deste e do próximo ano foram revisadas para baixo 
As projeções para a taxa de juros deste e do próximo ano foram revistas para baixo, mesmo movimento 
verificado para o IPCA nos dois períodos e para a expectativa do PIB de 2017, segundo as estimativas 
coletadas até o dia 07 de julho e divulgadas há pouco pelo Relatório Focus do Banco Central. A mediana 
da taxa Selic recuou de 8,50% para 8,25% para o final de 2017 e passou de 8,25% para 8,00% para 
2018. As expectativas para o IPCA recuaram de uma alta de 3,46% para outra de 3,38% para 2017 e 
de 4,25% para 4,24% para 2018. Já a mediana das projeções para o crescimento do PIB passou de 
0,39% para 0,34% para este ano e permaneceu em 2,00% para o ano que vem. Por fim, a mediana das 
expectativas para a taxa de câmbio permaneceu em US$/R$ 3,35 para o final deste ano e foi ajustada 
de R$/US$ 3,40 para R$/US$ 3,45 para o final do próximo ano.

Indicadores de atividade, que serão divulgados na semana que vem, devem apontar para 
estabilidade da economia na passagem de abril para maio
Depois de os índices de inflação conhecidos na última semana terem reforçado a manutenção da tendência 
desinflacionária, o foco do mercado doméstico nesta semana deverá ser a evolução da atividade econômica 
no segundo trimestre. Por ora, os sinais têm sido positivos para maio com alguma correção baixista em 
junho, nos levando a projetar uma retração do PIB de 0,3% no período. Assim, ainda referentes a maio, 
teremos a seguinte sequência de divulgações: (i) Pesquisa Mensal do Comércio, na quarta-feira, que deve 
mostrar estabilidade das vendas do varejo restrito na passagem de abril para maio; (ii) Pesquisa Mensal 
de Serviços do IBGE, na quinta-feira; e (iii) IBC-Br, proxy mensal do PIB calculada pelo Banco Central, 
na sexta-feira, que deve mostrar estabilidade da atividade econômica entre abril e maio. Além disso, 
conheceremos os resultados mais atualizados da safra agrícola (que serão divulgados no levantamento 
da Conab na terça-feira) e do emprego industrial de junho, segundo a Fiesp, na quinta-feira.

Na agenda externa, diante dos sinais de melhora da economia dos EUA e da aceleração da atividade 
na Área do Euro em junho, destacamos a divulgação dos indicadores de atividade das duas regiões na 
semana que vem. Na sexta-feira, conheceremos os dados de junho das vendas no varejo e da produção 
industrial nos Estados Unidos. No mesmo dia, será divulgada a inflação ao consumidor no país no mesmo 
mês. O mercado deverá também ficar atento ao discurso de Janet Yellen, presidente do Fed, em busca 
de indicações sobre os próximos passos da política monetária.  Na Europa, vale chamar atenção ao 
resultado da produção industrial de maio, na quarta-feira. Nesse mesmo dia, o USDA divulgará o relatório 
com as projeções para a oferta e demanda global dos principais grãos. Na China, esperamos que os 
dados que serão divulgados nesta semana – com destaque para a balança comercial, na quarta-feira – 
reforcem o sinal dado pelo índice PMI, de discreta aceleração da atividade na passagem de maio para 
junho. Por fim, teremos as decisões de política monetária no Chile e no Peru, na quinta-feira. Esperamos 
que a taxa de juros chilena fique estável em 2,5% a.a. e que o Banco Central peruano opte pela redução 
dos juros em 0,25 p.p., levando-os a 3,75% a.a.

ABPO: vendas de papelão ondulado cresceram na passagem de maio para junho
As vendas de papelão ondulado somaram 282.252 toneladas em junho, de acordo com os dados 
divulgados na última sexta-feira pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO). Com isso, houve 
crescimento de 0,4% entre maio e junho e de 2,4% na comparação com mesmo mês do ano passado. A 
despeito do desempenho positivo do setor de papelão ondulado em junho, esperamos que ligeira queda 
da produção industrial no período, levando em conta o resultado de outros indicadores já conhecidos.
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Internacional

IBGE: IPCA registrou queda de 0,23% em junho, acumulando alta de 3,0% nos últimos doze meses
O resultado do IPCA de junho manteve a tendência desinflacionária dos últimos meses, reforçando a importante 
desaceleração em curso da inflação ao consumidor. O IPCA mostrou queda de 0,23% em junho, segundo os dados 
divulgados na última sexta-feira pelo IBGE. Com isso, a elevação acumulada em doze meses recuou de 3,60% 
para 3,00%, ficando abaixo do centro da meta estabelecida pelo Banco Central, de 4,50%. A desaceleração ante 
maio, quando o índice tinha subido 0,31%, foi explicada, em grande medida, pelo comportamento das tarifas de 
energia elétrica – com queda de 5,5% em junho, revertendo a alta de 9,0% de maio. Os preços dos alimentos, 
por sua vez, registraram queda mais intensa de 0,9% ante variação negativa de 0,6% em maio. Vale lembrar 
que os preços dos produtos agropecuários no atacado seguem em deflação apontando para a continuidade do 
comportamento favorável desse grupo do IPCA nos próximos meses. Os preços de serviços, por outro lado, 
mostraram pequena aceleração, acumulando variação positiva de 5,87% nos últimos doze meses ante avanço 
de 5,75% verificado até maio. Para julho, esperamos que o IPCA volte para o campo positivo, com elevação 
de 0,18%. Esse resultado será impulsionado pela alteração de bandeira tarifária para amarela no mês. Apesar 
desse efeito, esperamos continuidade da deflação em alimentação no domicílio e também redução do preço 
de combustíveis. Com base nessa expectativa, a variação acumulada em doze meses continuará arrefecendo, 
chegando a uma alta de 2,65% em julho.

EUA: resultados positivos do mercado de trabalho sustentam nossa expectativa de continuidade da 
normalização da política monetária
Após recente frustração com o desempenho da economia norte-americana, os indicadores de junho têm sugerido 
uma retomada mais disseminada da atividade. Assim, destacamos o resultado do mercado de trabalho referente 
ao mês passado, quando foram criadas 222 mil vagas de trabalho, de acordo com os dados divulgados na última 
sexta-feira. Com isso, houve uma surpresa positiva, uma vez que as expectativas do mercado apontavam para 
178 mil novas vagas no período. Além disso, os dados dos meses anteriores foram revisados para cima. A taxa 
de desemprego, no entanto, subiu de 4,3% para 4,4% na passagem de maio para junho, refletindo o aumento 
da taxa de participação no mercado de trabalho. Ainda vale destacar que, mesmo com o aquecimento do 
mercado de trabalho, os salários continuam contidos, com alta de 2,5% acumulada nos últimos 12 meses, não 
trazendo preocupações para o cenário prospectivo da inflação. De todo modo, entendemos que as condições 
mais favoráveis do mercado de trabalho seguirão suportando a estratégia do Fed de continuar a normalização 
da política monetária, de forma gradual, no segundo semestre, ainda que a variação da inflação siga em níveis 
baixos, ao redor de 1,5%.

China: estabilização da inflação em junho deve manter o foco da política monetária no crescimento e 
na gestão dos riscos financeiros 
Sem pressões vindas dos preços, a condução da política econômica chinesa deve se manter focada na 
administração dos riscos financeiros e na manutenção do crescimento econômico, em ritmo acima de 6,5%. Em 
junho, o índice de preços ao consumidor mostrou alta de 1,5% em relação ao mesmo período do ano passado, 
mantendo a mesma variação registrada em maio e em linha com as expectativas. Para tanto, os preços de 
alimentos passaram de uma deflação de 1,6% para outra de 1,2% no período, resultante da aceleração dos 
preços de vegetais e queda dos de carne suína. Ao mesmo tempo, o índice de preços ao produtor registou 
avanço interanual de 5,5% no mês passado, levemente abaixo do esperado (5,6%) e seguindo com a mesma 
variação do mês anterior. Entendemos que os preços ao atacado devem permanecer estáveis nos meses à 
frente, diante da relativa acomodação da cotação dos preços internacionais das commodities.
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Tendências de mercado

Indicadores do Mercado

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

07/07/17 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) (*) 8,61 0,02 -0,61 -4,69

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,25 0,03 -0,03 -0,34

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 8,79 -0,01 -0,52 -3,99

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 8,79 0,05 -0,61 -3,58

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.133,82 -7,20 12,54 203,86

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.228,45 -9,80 40,19 304,70

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 245,54 3,18 8,50 -72,68

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,28 -0,55 0,32 -2,61

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 62.322 -0,24 -1,34 19,82

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 25.926 -0,21 -1,25 20,21

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.425 0,64 -0,33 15,60

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 254,86 -0,09 -2,43 17,65

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.929 -0,32 -0,28 30,46

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.218 0,17 2,47 6,67

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,39 0,02 0,21 1,00

Euro - US$/€ (**) 1,14 -0,2 1,3 3,1

Iene - ¥/US$ (**) 113,89 0,6 3,7 13,0

Libra - US$/£ (**) 1,29 -0,6 -0,5 -0,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,09 -0,9 -0,8 -4,0

Yuan - RMB/US$ (**) 6,79 0,1 0,2 1,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 172,56 -1,9 -3,1 -13,1

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 46,71 -2,9 -2,8 0,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.210 -1,1 -6,2 -11,2

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 996 1,6 7,0 -5,5

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 382 0,5 -0,6 13,9

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 124 0,6 -2,0 -20,2

Os mercados acionários iniciam a semana com tendência de alta. As bolsas asiáticas fecharam o pregão com 
ganhos, com exceção de Shanghai, cujo índice se manteve praticamente estável. As bolsas europeias também 
operam no campo positivo, enquanto os índices futuros dos Estados Unidos indicam que suas ações devem 
avançar ao longo do dia. No mercado de divisas, o dólar ganha valor ante as principais moedas dos países 
desenvolvidos, após resultados positivos do mercado de trabalho dos EUA divulgados na última sexta-feira. 
 
No mercado de commodities, os preços do petróleo recuam, refletindo o aumento da perfuração de poços 
de petróleo nos Estados Unidos, conforme divulgado na sexta-feira. As cotações das principais commodities 
agrícolas avançam, enquanto os preços dos metais industriais operam com tendência de queda.
 
No Brasil, o mercado deve reagir à evolução das projeções contidas no Relatório Focus, divulgado há pouco pelo 
Banco Central, enquanto permanece atento ao cenário político. Na agenda de indicadores, serão divulgados 
os dados semanais da balança comercial.
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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).

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


