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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pesquisa Mensal de Comércio (abr) -0,7% (m/m)           
-1,0% (a/a)

Esperamos uma queda de 0,7% na vendas excluindo  
veículos e material de construção entre março e 
abril.

Desempenho da economia europeia segue forte neste segundo trimestre, em grande medida, 
favorecido pela economia alemã
A despeito da leve desaceleração esperada para as economias chinesa e norte-americana neste segundo 
trimestre, o crescimento da Área do Euro segue forte e estável, puxado principalmente pela economia 
da Alemanha. Confirmando essa expectativa, tivemos hoje a divulgação do Índice Zew de sentimento 
econômico, que avalia a situação corrente, chegando a 88 pontos em junho. Esse resultado superou 
as expectativas (85,0) e o registrado em maio (83,9), atingindo o seu maior patamar desde 2011. Ainda 
assim, o componente de expectativas recuou de 20,6 para 18,6 pontos no período, sinalizando alguma 
moderação do ritmo de crescimento à frente. De todo modo, esperamos que a expansão da economia 
alemã no trimestre corrente seja muito próxima à alta de 0,6% verificada nos primeiros três meses 
deste ano. Por fim, vale comentar que essa mesma pesquisa Zew, conduzida entre os agentes do setor 
financeiro, também apontou melhora das expectativas para a economia francesa, ao passo que ajustou 
para baixo suas estimativas para os EUA e o Reino Unido.

SNIC: queda das vendas de cimento em maio reforça nossa expectativa de retração da 
produção industrial no período
As vendas de cimento somaram 4,5 milhões de toneladas em maio, o que representa uma queda de 1,1% 
em relação a abril, segundo dados divulgados ontem pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento 
(SNIC) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Na comparação com o mesmo período de 2016, as 
vendas de cimento recuaram 5,6%, acumulando uma redução de 8,9% no ano, refletindo a atividade 
da construção ainda enfraquecida. Com base nessa sinalização do despacho de cimento, em conjunto 
com diversos indicadores coincidentes divulgados até então, reforçamos nossa expectativa de retração 
da produção industrial em maio, após crescimento registrado em abril.

Abraciclo: segmento de motocicletas, considerando a produção e as vendas, seguiu fraco no 
mês passado 
Refletindo a moderação da atividade econômica, o segmento de motocicletas permaneceu enfraquecido 
no mês passado, com a produção e as vendas recuando 15,8% e 22,2%, respectivamente, na comparação 
com o mesmo período do ano passado. Em especial, em maio, a produção totalizou 77.730 unidades, o 
equivalente a uma queda de 5,6% em relação abril, segundo os dados reportados ontem pela Associação 
Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas (Abraciclo) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. No 
mesmo sentido, as vendas registraram variação negativa de 1,8% na mesma base de comparação. 
Entendemos que à medida que o mercado de trabalho começar a dar sinais de estabilização ao longo 
dos próximos trimestres, as vendas do setor reagirão de forma positiva e gradual, impulsionando, por 
sua vez, a produção.
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Setor Externo

Tendências de mercado

Ipea: alta do consumo aparente da indústria em abril foi impulsionada pelo desempenho da indústria 
extrativa
O consumo aparente da indústria – entendido como a produção industrial somada das importações e diminuída 
das exportações – cresceu 0,5% entre março e abril, na série com ajuste sazonal, de acordo com indicador 
divulgado ontem pelo Ipea. Esse crescimento reverteu parcialmente a queda de 2,3% registrada no mês anterior, 
impulsionado pela indústria extrativa, com elevação de 4,4%. Por outro lado, houve recuo de 0,2% do segmento 
da indústria de transformação. Na classificação por categorias de uso, o consumo aparente de bens de capital 
e intermediários cresceu 0,7% e 0,2%, respectivamente, recuperando parte das quedas do mês anterior. No 
caso de bens de consumo, por sua vez, nova queda foi registrada, de 1,9%. Por fim, em resposta à retração dos 
investimentos e da atividade econômica em geral, o consumo aparente da indústria acumulou retração de 4,2% 
nos últimos doze meses. Para tanto, na mesma base de comparação e considerando os volumes comercializados, 
as importações de bens industriais caíram 0,3%, ao passo que as exportações avançaram 2,2%.

MDIC: balança comercial registrou superávit de US$ 2,2 bilhões nas duas primeiras semanas de junho
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 2,2 bilhões nas duas primeiras semanas deste mês, de 
acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Esse resultado 
é equivalente a um superávit de US$ 64,2 bilhões em termos anualizados, levando em conta os ajustes sazonais. 
Nos sete primeiros dias úteis de junho, as exportações somaram US$ 6,4 bilhões, superando as importações, 
que alcançaram US$ 4,2 bilhões. Ao comparar tais resultados com as médias diárias do mesmo período do 
ano passado, verificou-se aumento de 20,4% dos embarques e de 3,1% das compras externas. A expansão 
das exportações foi explicada pelo aumento das vendas das três categorias de produtos: semimanufaturados 
(37,7%), básicos (17,3%) e manufaturados (16,8%). Em relação às importações, houve crescimento dos gastos, 
principalmente, com bebidas e álcool e com combustíveis e lubrificantes, de 178,1% e 66,9%, nessa ordem. Na 
comparação com o mês passado e excluindo a conta de petróleo, os embarques – em níveis elevados – e as 
compras externas – ainda em patamares reduzidos – seguiram estáveis. Assim, o saldo da balança comercial 
acumulou superávit de US$ 31,2 bilhões no ano.

Os mercados globais dividem suas atenções entre as decisões de política monetária de diversos bancos centrais 
de países desenvolvidos e os desdobramentos das eleições no Reino Unido. Ainda nesta semana, teremos 
reunião dos bancos centrais do Japão, do Reino Unido e dos EUA. Em relação à decisão do Fed, há consenso 
de que a taxa de juros será elevada pela segunda vez neste ano. Mas as dúvidas ainda se concentram nos 
próximos passos, uma vez que o arrefecimento da economia norte-americana e a inflação bastante contida têm 
reduzido a probabilidade de novas elevações neste ano. 

Diante disso, os mercados acionários operam nesta terça-feira no campo positivo, com destaque para o 
desempenho das bolsas europeias, impulsionadas pelas ações das empresas de tecnologia. Os índices futuros 
das bolsas dos EUA também avançam, da mesma forma como fecharam as bolsas asiáticas. No mercado de 
moedas, o dólar mostra leve tendência de depreciação em relação à maioria das moedas. A libra, por sua vez, 
valoriza, revertendo as perdas dos últimos dias, com a expectativa de que a primeira ministra ganhe apoio no 
Parlamento, a despeito de sua minoria na composição do novo governo. Entre as commodities, os preços do 
petróleo estão com leve alta, refletindo a queda dos estoques do produto nos EUA. As cotações das commodities 
agrícolas estão subindo, puxadas por milho, soja e trigo, enquanto que os preços das metálicas recuam. 

Por fim, os mercados domésticos estarão atentos à divulgação da Pesquisa Mensal do Comércio de abril, 
agendada para às 9h, para a qual esperamos retração de 0,7% em relação a março. Esse resultado deverá 
reforçar as expectativas de queda do PIB neste segundo trimestre, ancorando as apostas para as próximas 
decisões do Copom. Além disso, os mercados continuam monitorando o ambiente político e suas implicações 
para a economia. 
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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).
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/ 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

12/06/17 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) (*) 9,04 -0,03 0,12 -4,12

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,39 0,01 0,44 -0,54

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,15 -0,01 0,01 -3,53

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,18 -0,03 0,22 -3,32

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.124,76 -1,46 -60,02 189,52

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.198,69 -1,30 -243,68 306,21

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 236,73 -0,11 31,93 -97,68

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,32 1,24 6,35 -3,17

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 61.700 -0,82 -9,56 24,84

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 25.657 -0,80 -9,24 25,65

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.429 -0,10 1,61 15,90

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 259,63 -1,16 -2,09 15,58

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.909 -0,52 0,12 19,92

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.140 -0,59 1,83 7,27

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,21 0,01 -0,11 0,57

Euro - US$/€ (**) 1,12 0,0 2,6 -0,7

Iene - ¥/US$ (**) 109,69 -0,7 -3,3 2,4

Libra - US$/£ (**) 1,27 -0,7 -1,7 -11,8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,18 0,2 -3,1 -2,0

Yuan - RMB/US$ (**) 6,80 0,1 -1,4 3,4

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 175,93 -0,8 -5,8 -17,0

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 48,29 0,3 -5,0 -4,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.266 -0,2 3,1 -0,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 931 -1,1 -2,4 -21,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 377 -2,7 4,3 -10,8

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 126 0,0 -7,3 -20,0


