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Inflação

Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:30 EUA: Índice de preços ao consumidor (jul) 0,2% (m/m) Projeção do núcleo do indicador também aponta 
para alta mensal de 0,2%.

Crescimento do fluxo de veículos em estradas pedagiadas reforça expectativa de estabilidade 
da produção industrial em julho
Em linha com nossa expectativa de que a economia começa a se estabilizar nesse segundo semestre, 
os indicadores da indústria já conhecidos sugerem que a produção industrial ficará estável na passagem 
de junho para julho. Nesse sentido, o fluxo total de veículos em estradas pedagiadas subiu 0,1% na 
passagem de junho para julho, na série dessazonalizada, conforme divulgado pela Associação Brasileira 
de Concessionárias de Rodovias (ABCR). O desempenho ligeiramente positivo foi impulsionado por 
veículos pesados, cujo fluxo cresceu 1,1% na margem, ao passo que o de veículos leves registrou alta 
de 0,1% no mesmo período. Na comparação interanual, o fluxo total subiu 2,4%, sendo resultado da 
alta de 2,1% de leves e de 3,1% de pesados. Esse resultado, em conjunto com os demais indicadores 
já conhecidos, corrobora nossa visão de estabilidade da produção industrial entre junho e julho. Para o 
ano projetamos uma alta de 1,4% na produção industrial.

Indicadores de atividade da construção imobiliária continuam apresentando retração em julho, 
sugerindo desempenho ainda fraco para o setor
O Índice de Atividade da Construção Imobiliária (IACI) recuou 1,3% na passagem de junho para julho, 
descontados os efeitos sazonais, conforme divulgado ontem no Monitor da Construção Civil (MCC), 
elaborado pela consultoria Tendências em parceria com a Criactive. O resultado refletiu a retração do 
índice de acabamento, ainda que os segmentos de estrutura e fundação tenham entrado em uma fase 
reversão do ciclo, especialmente por conta de empreendimentos residenciais, refletindo o aumento do 
número de empreendimentos lançados nos últimos meses. Na comparação interanual, a metragem 
da construção civil registrou queda de 21,7%, acumulando recuo de 16,4% nos últimos doze meses. 
No mesmo sentido, o despacho de cimento ficou estável em julho, conforme divulgado ontem pelo 
Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC), na série livre de influências sazonais calculada pelo 
Depec-Bradesco. O resultado representa uma retração de 9,1% em relação ao despacho no mesmo 
mês do ano passado, acumulando queda de 9,9% nos últimos doze meses. Para os próximos meses, 
respondendo à acomodação da atividade econômica, acreditamos em continuidade da expansão dos 
lançamentos de imóveis, favorecendo o índice construtivo de fundação e estrutura. Em sentido contrário, 
o menor volume de imóveis sendo entregues nos próximos meses deve manter o desempenho negativo 
do indicador construtivo de acabamento.

Conab: supersafra de grãos continuará favorecendo a queda dos preços de alimentos  
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou ontem a décima-primeira estimativa para 
a safra de grãos de 2016/17, que está em período de colheita no País. Segundo o relatório, a área 
plantada alcançará 60,7 milhões de hectares, o que representa expansão de 4,0% ante a safra passada, 
e a produção total de grãos deve atingir o nível histórico mais elevado, de 238,2 milhões de toneladas, 
avançando 27,7% em relação à safra anterior. Pelo oitavo mês consecutivo, a Conab revisou suas 
estimativas: na comparação com o mês passado, a produção total foi revisada para cima em 1,0 milhão 
de toneladas, refletindo o aumento da estimativa para a safra de milho. A estimativa para a produção de 
soja, por sua vez, ficou próxima aos números reportados em julho, uma vez que a colheita do produto está 
finalizada nos principais estados produtores. Assim, as duas maiores safras, de milho e soja, atingirão 
os níveis recordes de 97,1 e 114,0 milhões de toneladas, subindo 46,1% e 19,5% ante a safra anterior, 
respectivamente. Dessa forma, a confirmação do forte crescimento da oferta nacional de grãos seguirá 
favorecendo a perspectiva de queda dos preços de alimentos, além de impulsionar a renda agrícola 
nas regiões produtoras de grãos.
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USDA: estimativa para os estoques mundiais de grãos foi revisada para cima, a despeito da 
produtividade menor nos EUA
O USDA (Departamento de Agricultura dos EUA) revisou para cima a expectativa de estoques mundiais 
para os principais grãos, segundo relatório mensal divulgado ontem. Apesar das preocupações em relação à 
produtividade da safra dos EUA, as revisões altistas para outros produtores compensaram a piora da oferta 
norte-americana, mantendo os estoques em níveis bastante elevados. No caso do trigo, para o qual havia maior 
preocupação de possível redução dos estoques, houve aumento de 4 milhões de toneladas na expectativa de 
estoques mundiais. Os estoques de soja também foram revisados para cima, em 4,25 milhões de toneladas. E 
o milho, apesar da queda esperada para a oferta mundial, também teve sua expectativa de estoques revisada 
para cima, em 0,6 milhões de toneladas. De maneira geral, os grãos continuam com cenário confortável de 
estoques em relação à demanda mundial, o que não deve gerar pressões altistas sustentadas para os preços 
nos próximos 3 meses. Após esse período, com o foco do mercado se voltando à safra de 2018, poderemos ter 
algum potencial maior de alta de preços

OPEP: produção de petróleo do grupo aumentou em julho e a expectativa de consumo mundial de 
2018 foi revista para cima
A OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) divulgou ontem seu relatório mensal de oferta e 
demanda mundial de petróleo, no qual mostrou aumento da oferta do grupo em julho. No mês passado, pequenos 
produtores como Líbia e Nigéria voltaram a elevar a produção mensal, já que tentam recuperar o nível de produção 
que apresentavam antes da piora de seus respectivos ambientes políticos. Chama a atenção, no entanto, o 
aumento da oferta da Arábia Saudita, principal produtor e fiador do acordo de redução da oferta do grupo. O 
país, que vinha ofertando abaixo da sua meta, agora está no limite permitido pelo acordo. A sinalização recente 
da Arábia Saudita, no entanto, é de que irá compensar eventuais altas de produção dos produtores menores do 
grupo, de forma a manter a oferta total dentro dos limites acordados. O cumprimento do acordo é fundamental 
para o reequilíbrio do mercado mundial de petróleo, que continua sobreofertado. Além das questões de oferta, 
o relatório ainda mostrou expectativa de maior demanda mundial de petróleo no ano que vem, especialmente 
puxada por países de fora da OCDE. Essa perspectiva melhor é um sinal mais positivo para preços de médio 
prazo, que podem voltar ao intervalo de US$ 55 a US$ 60. 

México: Após 400 pontos de alta, Banco Central encerrou ciclo de aperto monetário iniciado em 
dezembro de 2015
Em reunião de política monetária realizada ontem, o Banco Central do México (Banxico) manteve a taxa básica 
de juros de em 7,00% a.a., em linha com a nossa expectativa e a mediana das expectativas dos analistas de 
mercado. Essa decisão pôs fim ao mais longo e intenso ciclo de aperto monetário no país nos últimos 10 anos. 
No comunicado divulgado após a decisão, o Banxico ressaltou que apesar da inflação corrente ainda se situar 
acima da meta, houve significativa melhora no cenário de risco externo para o país e as expectativas de inflação 
para o próximo ano se estabilizaram próximas ao centro da meta. Diante desse cenário, o Banxico reiterou 
que o patamar atual da taxa é condizente com a convergência da inflação para dentro do intervalo da meta no 
final de 2018, sugerindo que a taxa de juros deve ser mantida em 7,00% a.a. ao menos até o final deste ano. 
Entretanto, na ausência de uma surpresa negativa com a renegociação do NAFTA e de uma guinada populista 
nas eleições de julho de 2018, acreditamos que exista espaço para uma flexibilização dos juros no segundo 
semestre do próximo ano.

Peru: Banco Central manteve juros estáveis em 3,75%, mas indicou possibilidade de corte na próxima 
reunião
O Banco Central do Peru decidiu manter a taxa de juros em 3,75%, em reunião realizada ontem, confirmando as 
expectativas do mercado. O comunicado destacou que a inflação permanece dentro do intervalo da meta e que 
a autoridade monetária espera uma convergência da mesma para 2,0% até o final do ano. Além disso, afirmou 
que o Banco Central está especialmente atento às novas informações para continuar flexibilizando a política 
monetária. Em nossa avaliação, isso sinaliza um corte para a próxima reunião. Acreditamos que, após a possível 
redução da taxa em 0,25 p.p. em setembro, os juros deverão ficar estáveis em 3,50% pelo restante do ano.
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Tendências de mercado

Indicadores do Mercado

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

10/08/17 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) (*) 7,92 -0,01 -0,69 -5,16

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,34 0,00 0,09 0,10

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 8,18 0,01 -0,62 -4,47

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 8,10 0,03 -0,66 -3,99

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.278,78 -1,31 140,92 242,99

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.442,86 -17,62 210,98 294,58

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 200,12 2,37 -42,14 -64,60

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,18 0,64 -2,46 1,55

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 66.992 -1,00 6,29 17,70

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 27.815 -1,01 6,13 17,68

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.438 -1,45 0,44 12,08

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 253,01 -0,96 -1,18 9,63

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.730 -0,05 -1,75 17,89

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.262 -0,42 1,53 8,05

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,20 -0,05 -0,18 0,69

Euro - US$/€ (**) 1,18 0,1 3,3 5,3

Iene - ¥/US$ (**) 109,20 -0,8 -4,2 7,8

Libra - US$/£ (**) 1,30 -0,2 0,7 -0,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,97 0,1 0,1 -2,4

Yuan - RMB/US$ (**) 6,65 -0,4 -2,1 0,2

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 178,91 -2,6 6,2 -0,6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 51,90 -1,5 10,7 17,8

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.284 0,8 5,8 -4,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 931 -3,3 -8,8 -8,5

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 357 -4,0 -8,8 10,8

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 132 1,1 6,5 -12,9

Os mercados acionários operam em baixa pelo terceiro dia consecutivo, ainda refletindo as tensões geopolíticas 
entre Estados Unidos e Coreia do Norte. As bolsas asiáticas encerraram a semana no campo negativo, com 
destaque para a queda de 2,0% da bolsa de Hong Kong. As bolsas europeias operam em baixa, enquanto os 
índices futuros dos Estados Unidos sinalizam que as bolsas do país também devem recuar ao longo do dia. No 
mercado de divisas, o dólar ganha valor ante as principais moedas dos países desenvolvidos e emergentes, 
com exceção do iene, à espera dos dados de inflação dos Estados Unidos. 

No mercado de commodities, os preços do petróleo recuam após a divulgação do relatório da Agência Internacional 
de Energia (AIE), que constatou um aumento da oferta mundial do produto, e em função do resultado dos dados 
da OPEP que apontaram aumento da produção do bloco. Hoje serão conhecidas as informações semanais das 
perfurações de poços nos Estados Unidos. As principais commodities agrícolas são negociadas em alta, com 
exceção do milho e do café, enquanto os preços dos metais industriais recuam. 

No Brasil, em dia com agenda de indicadores fraca, o mercado deve acompanhar o movimento do exterior.
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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).
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