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Agenda do dia

Atividade

Setor Externo

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pesquisa Mensal de Serviços (mai)

09:30 EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal) 245 mil

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

Após queda das vendas do varejo em maio, esperamos estabilidade do comércio em junho 
As vendas do varejo recuaram na passagem de abril para maio, reforçando nossa expectativa de 
contração do PIB no segundo trimestre.  As vendas reais do comércio varejista restrito recuaram 0,1% 
entre abril e maio, descontados os efeitos sazonais, de acordo com o divulgado ontem pelo IBGE. Na 
comparação interanual, as vendas subiram 2,4%, acumulando queda de 3,6% nos últimos doze meses. 
Setorialmente, quatro dos oito segmentos pesquisados registraram contração na margem em maio, com 
destaque para o recuo de 7,8% das vendas de tecidos, vestuário e calçados, que reverteram a alta de 
4,6% em abril. Também merecem menção as quedas do comércio de material para escritório, informática 
e comunicação e de livros, jornais, revistas e papelaria, de 2,8% e 4,5%, respectivamente. Por outro 
lado, as vendas de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo avançaram 
1,4%. O volume de vendas do comércio varejista ampliado, por sua vez, que considera os segmentos 
de veículos e materiais de construção, recuou 0,7% na margem, na série dessazonalizada. Ainda assim, 
as vendas de veículos e motos, partes e peças apresentaram crescimento de 1,2% e as de material 
de construção subiram 1,9% no período. Em relação ao mesmo mês do ano passado, a atividade do 
comércio ampliado avançou 4,5%. Com os dados disponíveis até o momento, projetamos estabilidade do 
IBC-Br em maio, a ser divulgado amanhã. Vale dizer que essa projeção ainda pode ser ajustada diante 
do resultado da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), que será divulgado nesta manhã pelo IBGE. Por 
fim, com base nos indicadores já conhecidos, esperamos estabilidade das vendas do varejo em junho.

Anatel: segmento de telefonia móvel seguiu em desaceleração em maio, puxado pelas linhas 
de pré-pagos
O número de linhas móveis em operação no Brasil alcançou 242,3 milhões em maio, o equivalente a um 
recuo de 0,3% em relação a abril, na série livre de efeitos sazonais, de acordo com os dados divulgados 
pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. O 
resultado foi explicado pelo comportamento das linhas pré-pagas, que recuaram 0,5% na mesma base 
de comparação, ao passo que as linhas pós-pagas avançaram 0,9%. Já na comparação com o mesmo 
mês de 2016, a queda chegou a 5,1%, decorrente da retração de 11,2% das linhas pré-pagas e do 
crescimento de 9,5% das linhas pós-pagas. Diante das condições ainda enfraquecidas do mercado de 
trabalho e dos ajustes ainda em curso dos gastos corporativos, esperamos que a demanda por serviços 
de telefonia móvel permaneça em baixo patamar neste ano.

BC: fluxo cambial registrou saída líquida de US$ 1,2 bilhão na primeira semana de julho, 
refletindo o saldo negativo da conta financeira
O fluxo cambial registrou saldo negativo de US$ 1,2 bilhão na semana compreendida entre os dias 3 
e 7 de julho, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco Central. As contas comercial e 
financeira caminharam em sentidos opostos, sendo essa última a responsável pelo saldo negativo da 
semana, ao fechar com déficit de US$ 2,4 bilhões. Para tanto, foram registradas compras de US$ 5,9 
bilhões e vendas de US$ 8,3 bilhões. Mantendo a tendência das últimas semanas, a conta comercial 
apresentou entrada líquida de US$ 1,2 bilhão, resultado de câmbio contratado para exportações de 
US$ 3,9 bilhões, acima dos US$ 2,7 bilhões contratados para importações. Com esse resultado, o fluxo 
cambial acumula superávit de US$ 6,3 bilhões no ano.
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EUA: discurso da presidente do Fed reforçou nossa expectativa de alta gradual dos juros
O discurso semestral da presidente do Fed no Congresso reforçou a expectativa de que a alta da taxa de juros 
norte-americana seguirá acontecendo de forma bastante gradual. Janet Yellen afirmou que, na visão do comitê 
de política monetária, a taxa de juros está um pouco abaixo do nível neutro e que, portanto, os juros não teriam 
que subir muito antes de atingir esse patamar. Além disso, indicou que o comitê está aberto a reavaliar sua 
leitura da situação corrente da inflação, que está baixa refletindo fatores pontuais. Ressaltou ainda que o cenário 
permanece incerto acerca da resposta da inflação à melhora do mercado de trabalho e aos efeitos de possíveis 
mudanças na política fiscal. Assim, mantemos nossa expectativa de que o Fed optará pelo início da redução de 
seu balanço em setembro e pela elevação da taxa de juros na reunião de dezembro. 

OPEP: produção de petróleo de seus membros aumentou em julho, mesmo com a Arábia Saudita 
cumprindo sua parte no acordo
A OPEP produziu 32,6 milhões de barris por dia (mb/d) em junho, segundo publicado ontem no relatório mensal 
do grupo. No mês anterior, a produção tinha sido de 32,2 mb/d. Essa alta da produção foi explicada pela 
recuperação da oferta de pequenos produtores, como Líbia e Nigéria. A Arábia Saudita, maior produtora individual 
do grupo, continuou com oferta ligeiramente abaixo de sua meta individual de corte. Assim, o país continua 
sendo o principal defensor do acordo de redução de oferta da OPEP. Essa contínua sinalização de compromisso 
com o acordo – que vale até março de 2018 – é muito importante, já que em algum momento a Arábia Saudita 
poderá ter que cortar mais sua produção para compensar a recuperação dos pequenos produtores do grupo. 
Outra possiblidade é que esses países também participem do acordo e tenham uma cota de produção. Como o 
mercado de petróleo continua sobre ofertado, por isso, acompanhar a oferta total da OPEP é fundamental para 
o prognóstico de preços. Em nossa avaliação, a sinalização de comprometimento da Arábia Saudita com a meta 
de corte, em conjunto com a menor expectativa de produção nos Estados Unidos com preços abaixo de US$ 50/
barril, reforça a expectativa de que os preços da commodity permanecerão nesse patamar nos próximos meses. 

USDA: estoques mundiais de soja e milho foram ajustados para cima e houve pequena revisão 
baixista para o trigo
O USDA revisou ontem suas projeções para o balanço de oferta e demanda mundial de grãos, com aumento 
da expectativa para estoques de soja e milho. Assim, o cenário para esses grãos continua bastante favorável, 
com estoque em patamar confortável em relação ao consumo mundial. No caso do trigo, cuja cotação vinha 
subindo bastante nas últimas semanas, a revisão foi contida, com redução do estoque mundial de apenas 0,59 
milhão de toneladas. Com essa revisão, a relação estoque sobre consumo continua nos maiores patamares 
históricos, nível semelhante ao observado no último relatório – antes dos problemas climáticos nos EUA. Ainda 
que novas revisões baixistas possam ocorrer nos próximos meses, por enquanto, o cenário favorável para os 
estoques não confirma a alta de preços recente.

China: surpresa positiva com o desempenho das exportações e importações em junho aponta para 
maior resiliência da economia chinesa
A despeito dos ajustes em curso das políticas econômicas na China, o desempenho da economia em junho 
seguiu resiliente, após desaceleração em abril e estabilidade em maio. Reforçando essa visão, os resultados 
do comércio externo foram positivos no mês passado. As exportações avançaram 11,3% em relação ao mesmo 
período do ano passado, superando a alta de 8,7% registrada em maio e as expectativas de expansão de 8,9%. 
Para tanto, vale destacar o crescimento das vendas para os EUA e a Europa, de 19,8% e 15,2%, respectivamente. 
Ao mesmo tempo, as importações registraram elevação internanual de 17,2%, ante aumento de 14,8% no mês 
anterior, surpreendendo de forma positiva o consenso de mercado que apontava para crescimento de 14,5%. 
Nota-se que, apesar da queda dos preços, os volumes comprados das principais commodities seguiram em 
expansão, sugerindo que a demanda doméstica – especialmente do segmento de construção – manteve-se 
firme. Assim, esperamos que o PIB do segundo trimestre mostre discreto arrefecimento em relação ao primeiro 
trimestre, lembrando que conheceremos esses dados na semana que vem. 
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Tendências de mercado

Indicadores do Mercado

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

12/07/17 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 0,00 -0,47 -4,64

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,27 0,00 -0,13 0,98

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 8,72 -0,05 -0,43 -3,98

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 8,64 -0,09 -0,54 -3,60

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.166,83 23,64 42,08 219,38

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.262,52 27,94 63,82 282,98

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 234,97 -2,22 -1,75 -70,72

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,21 -1,47 -3,33 -2,66

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 64.836 1,57 5,08 19,50

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.944 1,59 5,01 19,82

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.443 0,73 0,57 13,53

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 258,17 1,51 -0,56 14,08

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.098 -0,48 0,95 24,87

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.198 -0,17 1,84 4,86

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,32 -0,04 0,10 0,81

Euro - US$/€ (**) 1,14 -0,5 1,9 3,2

Iene - ¥/US$ (**) 113,17 -0,7 2,9 8,1

Libra - US$/£ (**) 1,29 0,3 1,8 -2,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,77 -0,8 -2,0 -3,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,78 -0,1 -0,2 1,5

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 173,88 0,0 -2,1 -16,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 47,74 0,5 -1,1 -1,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.219 0,4 -3,7 -8,7

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.017 -0,8 9,2 -8,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 376 -4,1 -0,3 7,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 125 -0,2 -0,9 -20,1

Os mercados acionários operam em alta nesta quinta-feira, impulsionados pelo discurso da presidente do Fed 
Janet Yellen, feito ontem no Congresso norte-americano, sugerindo que a alta dos juros norte-americanos deve 
ser continuar de forma bastante gradual. As bolsas asiáticas fecharam o pregão com ganhos, com destaque 
para a alta de 1,2% de Hong Kong. As bolsas europeias operam no campo positivo, enquanto 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, refletindo a expectativa de alta gradual dos juros nos EUA, com 
exceção do euro, que segue praticamente estável. Ao mesmo tempo, a surpresa positiva com as exportações 
e importações chinesas de junho indica que a economia chinesa segue resiliente, fortalecendo as moedas dos 
países exportadores de commodities. 

No mercado de commodities, os preços do petróleo recuam, após o relatório mensal da OPEP apontar para o 
aumento da produção do grupo em junho. As cotações das principais commodities agrícolas estão em queda, em 
resposta aos estoques dos principais grãos, que continuam em níveis confortáveis. Por fim, os preços dos metais 
industriais operam com tendência de alta, em linha com os resultados favoráveis vindos da economia chinesa.

No Brasil, o mercado deve acompanhar o movimento do exterior – de melhora da bolsa e enfraquecimento da 
moeda norte-americana –, seguindo atento ao ambiente político doméstico. Além disso, conheceremos às 9h 
o resultado da Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE de maio.
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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 
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