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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pesquisa Mensal de Comércio (mai) 0,0% (m/m)        
2,7% (a/a)

Esperamos estabilidade das vendas, excluindo 
veículos e material de construção, entre abril e maio.

12:30 Bacen: Fluxo Cambial (semanal)

11:00 Fed: Discurso de J. Yellen

13:15 USDA: Relatório mensal da produção mundial de 
grãos

Preços de alimentos seguirão em patamares baixos, em resposta à safra recorde de grãos 
A confirmação do forte crescimento da oferta nacional de grãos seguirá favorecendo a queda dos preços 
domésticos, aliviando os custos nos segmentos de carnes e de leites e derivados e mantendo os preços de 
alimentos ao consumidor em níveis baixos, além de impulsionar a renda agrícola nas regiões produtoras 
de grãos. Em seu décimo levantamento, divulgado ontem, a Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) atualizou suas expectativas para a safra de grãos de 2016/17, que está em período de colheita 
no País. A área plantada e a produção de grãos chegarão aos seus níveis recordes de 60,6 milhões de 
hectares e 237,2 milhões de toneladas. Assim, haverá expansão de 3,7% e 27,1% ante a safra passada, 
nessa ordem. Pela sétima vez consecutiva, a Conab revisou suas estimativas: a produção total foi revisada 
para cima em 2,9 milhões de toneladas, com destaque para 2,1 milhões de toneladas a mais de milho 
enquanto a estimativa para a produção de soja ficou praticamente estável, quando comparamos com os 
números reportados no mês passado. Com isso, as duas maiores safras, de milho e soja, chegarão aos 
níveis recordes de 96,0 e 113,9 milhões de toneladas, subindo 44,3% e 19,4% ante a safra passada, 
respectivamente. Por fim, a estimativa para produção de arroz também foi ajustada para cima em 1,5%, 
enquanto que a safra de feijão deverá ser 0,8% menor em relação ao levantamento anterior. 

IBGE: crescimento da produção industrial em maio ocorreu em dez dos catorze estados 
pesquisados 
A expansão da produção industrial em maio foi registrada em 8 das 14 regiões pesquisadas, segundo 
a Pesquisa Industrial Mensal Regional, divulgada ontem pelo IBGE. As variações positivas foram 
verificadas nos estados do Ceará (5,9%), Bahia (3,6%), Pará (3,1%), São Paulo (2,5%), Rio Grande do 
Sul (2,5%), Santa Catarina (1,4%), Paraná (1,4%), Goiás (0,8%), Pernambuco (0,1%) e o restante do 
Nordeste (1,3%). Por outro lado, observou-se retração da produção industrial nos estados de Minas Gerais 
(-0,2%), Rio de Janeiro (-1,6%), Espírito Santo (-1,9%) e Amazonas (-3,6%). Na comparação interanual, 
as maiores altas foram verificadas nos estados do Ceará (67,3%), Rio Grande do Sul (65,6%) e Bahia 
(60,6%), refletindo os desempenhos positivos da indústria de metalurgia, fabricação de produtos do 
fumo e preparação de couros, artigos para viagem e calçados, nessa ordem. Por ora, acreditamos que a 
produção industrial, após avanço de 0,8% em maio, deve ter recuado em junho. Para a segunda metade 
do ano, projetamos retomada gradual da indústria, puxada pelos segmentos de veículos automotores, 
máquinas e equipamentos, siderurgia e alimentos.

Secovi: vendas e lançamentos de imóveis residenciais em São Paulo avançaram na passagem 
de abril para maio, comportamento que deve ter se revertido em junho
Mantendo a tendência mais favorável dos últimos meses, as vendas de imóveis na cidade de São Paulo 
somaram 2.170 unidades em maio, o equivalente a um avanço de 85% em relação a abril, acumulando 
crescimento de 18,4% no ano, segundo os dados divulgados ontem pelo Sindicato da Habitação de 
São Paulo (Secovi-SP) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Na mesma direção, os lançamentos 
chegaram a 2.300 imóveis, conforme pesquisa da Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp), 
avançando 56% na margem, na série livre de efeitos sazonais, e 34,4% nos primeiros cinco meses deste 
ano. Como resultado, os estoques atingiram 21.960 unidades em maio, recuando 0,8% em relação a abril, 
na mesma base de comparação. Esse crescimento das vendas em maio foi impulsionado, em grande 
medida, pelo aumento da oferta de lançamentos, interrompendo, contudo, o processo de ajuste de estoques 
dos meses anteriores. Para junho, conforme já sinalizado pelo Secovi, o desempenho não deve ter sido 
tão favorável, ainda que a demanda por imóveis – especialmente de tíquetes mais baixos – siga positiva.
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Tendências de mercado

Área do Euro: expansão da produção industrial em maio corrobora nossa expectativa de que o PIB da 
região seguiu crescendo no segundo trimestre
A atividade industrial da Área do Euro cresceu 1,3% entre abril e maio, descontando os efeitos sazonais, segundo 
os dados divulgados hoje pela Eurostat. Tal resultado superou a expectativa do mercado de uma alta de 1,0% e 
representa uma aceleração em relação ao crescimento de 0,3% registrado em abril. Na abertura por categorias 
de uso, a elevação da produção se deu de forma generalizada, com todos as categorias registrando variação 
positiva. Destacamos a alta de 1,8% dos bens de consumo durável e de 1,2% dos não-duráveis, indicando 
que o consumo continuou ganhando força em maio. Além disso, a produção de bens de capital avançou 2,3% 
no período, revertendo o recuo de 1,1% em abril. Esse resultado positivo, portanto, reforça a expectativa de 
expansão do PIB europeu no segundo trimestre. 

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta quarta-feira. As bolsas asiáticas fecharam o pregão 
em queda, com exceção de Hong Kong, cujo índice subiu 0,6%. As bolsas europeias operam no campo positivo, 
após a divulgação do resultado positivo da produção industrial da Área do euro nesta manhã. Os índices futuros 
dos Estados Unidos indicam que suas ações também devem avançar ao longo do dia. No mercado de divisas, 
o dólar perde valor ante as principais moedas dos países desenvolvidos, com exceção do euro, à espera do 
discurso de Janet Yellen, presidente do Fed.
 
No mercado de commodities, os preços do petróleo se recuperam. Hoje, conheceremos os dados dos estoques 
nos Estados Unidos, que devem ter recuado na última semana, conforme indicado ontem pelo American Petroleum 
Institute. As cotações das principais commodities agrícolas estão caindo, com exceção do café e do açúcar, 
aguardando a divulgação do relatório mensal do departamento de agricultura dos Estados Unidos (USDA). Os 
preços dos metais industriais, por sua vez, operam com tendência de alta.
 
O mercado doméstico deve reagir à aprovação da reforma trabalhista no Senado, ocorrida ontem, por 50 votos 
a favor e 26 votos contrários e, agora, ela segue para a sanção presidencial. Vale lembrar que essa reforma 
inclui diversas alterações na legislação trabalhista, que permitirão uma maior flexibilidade na negociação entre 
empregados e empregadores. Na agenda de divulgação de indicadores, conheceremos às 9h o resultado da 
Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE. Esperamos estabilidade das vendas do varejo restrito na passagem 
de abril para maio. Além disso, o banco central divulgará os dados semanais do fluxo cambial.
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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

11/07/17 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) (*) 8,56 -0,05 -0,51 -4,62

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,27 0,01 -0,11 -0,13

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 8,78 -0,02 -0,39 -3,92

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 8,73 -0,03 -0,48 -3,45

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.143,20 5,34 16,98 199,42

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.234,58 2,69 34,59 266,34

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 237,19 -5,06 0,36 -70,40

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,26 -0,02 -1,26 -1,62

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 63.832 1,28 2,61 18,30

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.522 1,20 2,55 18,59

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.426 -0,08 -0,26 13,49

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 254,33 -0,66 -3,18 13,73

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.195 0,57 0,91 28,56

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.203 -0,30 1,41 6,95

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,36 -0,01 0,16 0,93

Euro - US$/€ (**) 1,15 0,6 2,4 3,7

Iene - ¥/US$ (**) 113,94 -0,1 3,3 10,8

Libra - US$/£ (**) 1,28 -0,3 0,8 -1,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,91 -0,2 -1,5 -3,0

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

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 173,92 1,2 -2,8 -12,8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 47,52 1,4 -1,3 2,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.215 0,1 -4,2 -10,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.025 0,5 8,9 -5,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 392 0,1 1,2 14,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 125 1,0 -0,6 -19,2


