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Agenda do dia

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

15:00 EUA: Relatório mensal de orçamento (mai)

Expectativas para a inflação e o crescimento do PIB foram revisadas para baixo na semana 
passada
As projeções para a inflação e o PIB deste e do próximo ano foram revistas para baixo na última semana, 
segundo as estimativas coletadas até o dia 9 de junho e divulgadas há pouco pelo Relatório Focus do 
Banco Central. As expectativas para o IPCA recuaram de uma alta de 3,90% para outra de 3,71% para 
2017 e passaram de 4,40% para 4,37% para 2018. A mediana das projeções para o crescimento do 
PIB, por sua vez, também foi calibrada de 0,50% para 0,41% para este ano e de 2,40% para 2,30% para 
ano que vem. Sem alterações em relação às últimas semanas, a mediana da taxa Selic permaneceu 
em 8,50% para o final de 2017 e de 2018. Por fim, a mediana das expectativas para a taxa de câmbio 
permaneceu em US$/R$ 3,30 para o final deste ano e em R$/US$ 3,40 para o final do próximo ano.

Dados de atividade econômica de abril, a serem conhecidos nesta semana, reforçarão nossa 
expectativa de contração do PIB no segundo trimestre
Reforçando nossa expectativa de retração do PIB neste trimestre, os indicadores de atividade, que serão 
conhecidos nesta semana, deverão mostrar que os resultados foram fracos em abril. Na terça-feira, 
teremos a Pesquisa Mensal do Comércio, que deve indicar recuo de 0,7% das vendas do varejo entre 
março e abril. No dia seguinte, a Pesquisa Mensal de Serviços apontará para a mesma direção e, com 
isso, esperamos que o IBC-Br – a ser conhecido na sexta-feira – registre queda de 0,1% em abril ante 
o mês anterior. Após a surpresa baixista com o resultado do IPCA de maio, será divulgado o IGP-10 de 
junho na próxima quarta-feira. Esperamos deflação de 0,62% em junho, favorecida pela redução dos 
preços dos produtos agropecuários. A Receita Federal deve divulgar, ainda sem data definida, o resultado 
da arrecadação de maio, para o qual estimamos montante de R$ 100,4 bilhões, o que representa uma 
alta interanual de 2,0%, em termos reais. O governo pode ainda divulgar nesta semana os dados do 
Caged de maio, que devem mostrar criação líquida de 25 mil postos formais de trabalho. 

Na agenda externa, depois de o Banco Central Europeu ter mantido as taxas de juros inalteradas na 
última quinta-feira, teremos a reunião de diversos bancos centrais nos próximos dias. Destacamos a 
reunião do Fed, na quarta-feira. Acreditamos que a taxa de juros dos Estados Unidos deverá ser elevada 
em 0,25 p.p., para o intervalo de 1,00% a 1,25% a.a.. Na noite de terça-feira, conheceremos os dados 
da China das vendas do varejo, da produção industrial e dos investimentos, referentes a maio. Os 
resultados desses indicadores deverão apontar para estabilidade do crescimento da economia chinesa 
no mês passado, reduzindo as preocupações de uma desaceleração mais acentuada. Nos Estados 
Unidos, teremos os resultados das vendas no varejo, na quarta-feira, e da produção industrial de maio, 
na quinta-feira, que ajudarão a avaliar o ritmo da atividade econômica neste segundo trimestre. Na 
Área do Euro, serão divulgados os dados da produção industrial de abril, na quarta-feira, e o índice de 
preços ao consumidor de maio, na sexta-feira. Além disso, na terça-feira, conheceremos o índice Zew 
de sentimento econômico, já referente a junho.
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Inflação

Atividade

ABCR: esperamos retração da produção industrial em maio, a despeito da elevação do fluxo 
pedagiado de veículos pesados no período
O fluxo pedagiado de veículos apresentou alta de 1,1% na passagem de abril para maio na série livre de efeitos 
sazonais, conforme divulgado na última sexta-feira pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias 
(ABCR). Para tanto, na mesma base de comparação, o fluxo de veículos pesados e o de leves cresceram 2,7% 
e 0,4%, respectivamente. Em relação ao mesmo mês de 2016, o movimento total de veículos avançou 1,2%, 
refletindo os desempenhos positivos de veículos pesados e leves, com altas de 4,0% e 0,3%, nessa ordem. A 
melhora do fluxo de veículos pesados vem refletindo, em grande medida, o escoamento da safra recorde de 
grãos no País. Dessa forma, levando em conta que o fluxo de veículos pesados não está capturando somente 
o desempenho da indústria e considerando os sinais de outros indicadores já conhecidos, mantemos nossa 
expectativa de que a produção industrial recuou no período.

IBGE: oito dos catorze regiões pesquisadas mostraram queda da produção industrial em abril
Ainda que a produção industrial tenha avançado em abril, houve queda em 8 das 14 regiões pesquisadas, 
segundo a Pesquisa Industrial Mensal Regional, divulgada na última sexta-feira pelo IBGE. Entre março e abril, 
as variações negativas da produção industrial foram verificadas nos estados de Amazonas (-1,9%), Rio de Janeiro 
(-1,9%), Paraná (-1,6%), Goiás (-1,3%), Pará (-0,8%), Bahia (-0,7%), Rio Grande do Sul (-0,8%) e São Paulo 
(-0,1%). Por outro lado, houve crescimento da atividade industrial nos estados de Minas Gerais (0,5%), Ceará 
(0,6%), Pernambuco (0,6%), Santa Catarina (1,2%) e na região Nordeste (0,6%). Na comparação interanual, 
as altas mais expressivas foram verificadas em Amazonas (7,49%), Rio de Janeiro (3,25%) e Espírito Santo 
(1,79%), por conta do desempenho positivo da indústria de máquinas e equipamentos, no primeiro caso, e 
metalurgia, nos dois últimos. Neste ano, a recuperação moderada da atividade doméstica levará ao crescimento 
também gradual da indústria nos estados brasileiros, com destaque para os segmentos de veículos automotores, 
máquinas e equipamentos, siderurgia e alimentos.

IBGE: IPCA subiu 3,60% no acumulado dos últimos doze meses até maio 
O resultado do IPCA de maio manteve a tendência dos últimos meses, reforçando a importante desaceleração 
em curso da inflação ao consumidor. A continuidade da descompressão do índice e a surpresa com resultado 
do mês passado, além das calibragens do cenário para a atividade econômica e a taxa de câmbio, motivaram a 
redução da nossa projeção para o IPCA de 2017 e 2018, para altas respectivas de 3,4% e 4,0%. O IPCA subiu 
0,31% em maio, segundo os dados divulgados na última sexta-feira pelo IBGE. Essa variação ficou abaixo das 
expectativas do mercado (0,47%) e da nossa projeção (0,45%). Com isso, a alta acumulada em doze meses 
recuou de 4,08% para 3,60%, ficando abaixo do centro da meta estabelecida pelo Banco Central, de 4,50%. A 
aceleração ante abril, quando a elevação tinha chegado a 0,14%, foi explicada, em grande medida, pela alta 
das tarifas de energia elétrica. A tarifa de energia elétrica, que havia sido reduzida temporariamente em abril, 
voltou para nível anterior contribuindo positivamente com 0,30 p.p. da variação do IPCA no mês passado. Os 
preços dos alimentos, por sua vez, desaceleram ao passar de uma alta de 0,58% em abril para uma queda de 
0,35%. Vale lembrar que os preços dos produtos agropecuários no atacado seguem em deflação, de acordo 
com as últimas leituras dos IGPs, apontando para a continuidade do comportamento favorável desse grupo do 
IPCA nos próximos meses. Os indicadores de núcleo de inflação continuaram desacelerando no acumulado 
em doze meses, sinalizando que a desinflação também tem atingido os componentes mais sensíveis à política 
monetária. Os preços de serviços acumularam variação positiva de 5,78% nos últimos doze meses, abaixo do 
avanço de 6,10% acumulado até abril. A média dos núcleos apresentou alta de 0,22% em maio, ligeiramente 
abaixo da elevação de 0,27% registrada no mês anterior. Para junho, esperamos que o IPCA volte a registrar 
deflação, de 0,10%. Esse resultado refletirá, principalmente, a mudança da bandeira da tarifa de energia elétrica 
e a redução dos preços dos combustíveis. Além desses efeitos pontuais, também esperamos manutenção 
da tendência de arrefecimento dos demais componentes do índice. Com base nessa expectativa, a variação 
acumulada em doze meses continuará declinando, devendo atingir uma elevação de 3,1% em junho.
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Tendências de mercado

USDA: relatório mensal sustenta expectativa de leve elevação dos preços dos grãos no segundo 
semestre
O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) divulgou na última sexta-feira o relatório mensal de oferta e 
demanda de grãos, confirmando o quadro de estoques bem mais ajustados para a próxima safra, com destaque 
para a cultura do milho, cujos inventários têm recuado. De fato, já havia expectativa de uma revisão baixista, 
por conta da menor oferta dos EUA. Somado a isso, para a safra da soja, os sinais vindos desse relatório foram 
neutros, à medida que a revisão das estimativas foi pequena em relação ao mês passado, confirmando estoques 
um pouco mais ajustados do que na safra atual. O mesmo vale para o caso do trigo, com as condições de oferta 
e demanda calibradas. Dessa forma, mantemos nossa expectativa de leve alta dos preços das commodities 
agrícolas no segundo semestre, puxada principalmente pelo milho. 

Os mercados globais iniciam a semana com tendência de baixa. As bolsas asiáticas fecharam o pregão com 
perdas, com destaque para o recuo de 1,2% em Hong Kong. As bolsas europeias também operam no campo 
negativo nesta manhã, enquanto os índices futuros apontam que as bolsas norte-americanas também devem 
registrar queda ao longo do dia. No mercado de divisas, o dólar perde valor em relação às principais moedas. 
Exceção deve ser feita à libra, cuja depreciação ainda reflete as negociações para a formação de um novo 
governo, após o partido Conservador, da primeira ministra, não atingir a maioria absoluta na eleição para o 
parlamento realizada na última semana.
 
Os preços do petróleo são cotados em alta, depois de Arábia Saudita e Rússia afirmarem que os estoques da 
commodity devem cair nos próximos meses. As commodities agrícolas são negociadas em queda, com exceção 
do café e açúcar. Os preços dos metais industriais também operam em queda.
 
No Brasil, na ausência de divulgação de indicadores econômicos relevantes, os mercados devem seguir os 
movimentos globais, permanecendo atentos ao ambiente político local. O mercado de juros futuros deve reagir 
também à evolução das projeções contidas no Relatório Focus, divulgado há pouco pelo Banco Central.
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(*) 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/ Bruno Sanchez Honório / Christian Frederico M. Moraes / Felipe Alves Fêo Emery de Carvalho / Felipe Yamamoto Ricardo da Silva / 
Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer

09/06/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 10,25 0,00 -1,00 -4,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 9,07 -0,15 -0,08 -3,99

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,38 0,05 0,53 -0,46

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,17 -0,15 -0,19 -3,39

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,21 -0,20 0,01 -3,09

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.126,22 2,74 -34,58 179,30

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.199,99 12,73 -144,60 283,37

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 236,83 -2,28 21,72 -89,10

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,30 1,09 3,32 -3,05

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 62.211 -0,87 -6,14 21,70

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 25.863 -0,82 -5,91 22,65

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.432 -0,08 1,45 14,95

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 262,68 0,62 -1,03 14,20

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.013 0,52 0,86 20,07

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.158 0,26 2,53 7,90

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,20 0,01 -0,20 0,51

Euro - US$/€ (**) 1,12 -0,2 3,0 -1,1

Iene - ¥/US$ (**) 110,34 0,3 -3,2 3,0

Libra - US$/£ (**) 1,27 -1,6 -1,4 -11,8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,18 -0,2 -5,2 -0,4

Yuan - RMB/US$ (**) 6,79 0,0 -1,6 3,5

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 176,76 0,7 -0,5 -18,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 48,15 0,6 -1,2 -7,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.269 -0,6 4,3 -0,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 942 0,4 -2,5 -19,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 388 0,5 8,2 -9,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 126 -0,4 -7,1 -20,1


