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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

- FIESP: Emprego industrial (jun)

09:30 EUA: Índice de preços ao consumidor (jun) 0,1% (m/m)

09:30 EUA: Vendas no varejo (jun) 0,1% (m/m)

10:15 EUA: Produção industrial (jun) 0,3% (m/m)

11:00 EUA: Índice de confiança da Universidade de Michigan 
(jul) - preliminar 95,0

Queda do IBC-Br em maio reforça nossa expectativa de retração do PIB no segundo trimestre 
O IBC-Br, proxy mensal do PIB, registrou queda de 0,5% na passagem de abril para maio, descontados os 
efeitos sazonais, conforme divulgado há pouco pelo Banco Central. O resultado frustrou as expectativas 
dos analistas de mercado, que esperavam alta de 0,2%, lembrando que projetávamos retração de 0,1%. 
Na comparação interanual, houve expansão de 1,4%, ainda acumulando retração de 2,2% nos últimos 
doze meses. O resultado negativo do indicador, que refletiu principalmente a queda das vendas do varejo 
em maio, corrobora nossa expectativa de que o PIB tenha retraído no segundo trimestre.

IBGE: setor de serviços mostrou leve crescimento na passagem de abril para maio
O volume de serviços prestados às famílias e empresas cresceu 0,1% entre abril e maio, descontada 
a sazonalidade, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços divulgada ontem pelo IBGE. A alta no mês 
foi decorrente, em grande medida, da elevação de 2,4% dos serviços profissionais, administrativos e 
complementares e de 0,5% nos serviços prestados às famílias. Apesar do resultado positivo registrado 
em maio, a atividade do setor acumulou contração de 4,4% nos cinco primeiros meses do ano. Na 
comparação interanual, a queda chegou a 1,9%, praticamente em linha com a mediana das expectativas 
do mercado, de retração de 1,8%. A receita nominal, por sua vez, subiu 0,3% na passagem de abril 
para maio, acumulando crescimento de 0,4% nos últimos doze meses. Daqui para frente, diante da 
expectativa de estabilização do consumo das famílias, a atividade do setor deverá mostrar retomada 
bastante gradual.

CNI: custos industriais ficaram praticamente estáveis no primeiro trimestre deste ano
Os custos das indústrias subiram 0,1% no primeiro trimestre deste ano em relação ao último trimestre 
de 2016, de acordo com os dados divulgados ontem pela Confederação Nacional da Indústria CNI, já 
considerando os ajustes sazonais. Os custos de produção avançaram 1,0%, puxados pelas elevações 
das despesas com bens intermediários e mão-de-obra, ao mesmo tempo em que o custo de energia 
permaneceu estável. Por outro lado, os custos tributários e de capital de giro caíram 3,0% e 5,2%, 
respectivamente. Com isso, a margem de lucro da indústria cresceu, em resposta à elevação de 1,0% 
dos preços dos produtos manufaturados enquanto que os custos ficaram praticamente estáveis.

FMI: relatório enfatizou a importância das reformas para o país
O relatório anual do FMI sobre o Brasil enfatizou a importância das reformas para o crescimento de 
longo prazo da economia do país, destacando os avanços nas agendas tributária, trabalhista e de 
infraestrutura. Além disso, o documento atualizou as projeções do FMI para o crescimento do PIB: de 
0,2% para 0,3% em 2017 e de 1,7% para 1,3% em 2018. A instituição ainda espera que a inflação fique 
abaixo da meta neste ano e no próximo, em 4,0%. Afirmou ainda que a continuidade da desinflação 
permitirá uma flexibilização adicional da política monetária. 

Congresso aprovou ontem a LDO para 2018
O Congresso aprovou ontem a Lei de Diretrizes Orçamentaria para 2018. Não houve alteração das 
premissas econômicas em relação à proposta do governo, que indica crescimento do PIB de 2,5% e 
IPCA variando 4,5%. O projeto aprovado ontem manteve a meta para o resultado primário do governo 
central, de déficit de R$ 129 bilhões. Com a aprovação da LDO, o Congresso entrará em recesso no 
dia 18 e retomará as atividades no início de agosto.
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Tendências de mercado

Decisões dos Bancos Centrais do Chile e Peru confirmaram as expectativas do mercado
O Banco Central do Chile confirmou as expectativas do mercado e manteve a taxa de juros inalterada em 2,5% 
ao ano. O comunicado, divulgado após a decisão, destacou que a deflação de 0,4% registrada em junho refletiu 
principalmente a queda dos preços de itens específicos, como frutas e verduras. Com isso, a inflação acumulou 
alta de 1,7% nos últimos doze meses. O comunicado, que trouxe poucas novidades em relação à reunião anterior, 
reforçou nossa expectativa de que os juros seguirão no nível atual nas próximas reuniões. Já o Banco Central 
do Peru optou pela redução da taxa de juros em 0,25 p.p., chegando a 3,75% a.a., também em linha com o 
esperado pelo mercado. Essa decisão foi baseada na melhora do cenário para a inflação, levando em conta a 
desaceleração dos preços (chegando a uma alta de 2,7% nos doze meses encerrados em junho ante elevação 
de 3,0% na leitura anterior, com a reversão do choque dos preços de alimentos). Com esse resultado, a inflação 
retornou para o intervalo da meta da autoridade monetária, de variações entre 1,0% a 3,0%. O comunicado 
também adotou um tom mais neutro em relação aos próximos passos, com a autoridade monetária afirmando 
que permanecerá atenta à evolução dos dados para, se necessário, fazer novas mudanças na política monetária. 
Com isso, esperamos que a taxa de juros do Peru permaneça estável na próxima reunião.

Os mercados acionários encerram a semana sem tendência única. As bolsas asiáticas fecharam o pregão com 
leve alta, enquanto as bolsas europeias operam próximas à estabilidade nesta manhã. Nos Estados Unidos, os 
índices futuros da bolsa operam no campo negativo, antes da divulgação de importantes resultados corporativos. 
No mercado de divisas, o dólar perde valor ante as principais moedas, ainda refletindo a expectativa de alta 
gradual dos juros nos EUA, aguardando a divulgação dos dados de inflação do país. 

No mercado de commodities, os preços do petróleo se recuperam, à espera dos dados semanais sobre a 
perfuração de poços de petróleo dos Estados Unidos. As cotações das principais commodities agrícolas também 
avançam, com exceção do açúcar. Por fim, os preços dos metais industriais operam sem tendência única, com 
alta do preço do níquel e recuo do zinco.

No Brasil, o mercado deve reagir ao resultado do IBC-BR de maio, divulgado há pouco pelo Banco Central. As 
atenções do mercado de juros também deverão se voltar à divulgação dos dados da inflação nos EUA, que 
devem influenciar as expectativas para a alta dos juros norte-americanos. Na agenda de indicadores, a FIESP 
divulgará os dados de emprego industrial, referentes a junho.



3DEPEC

B
ol

et
im

 D
iá

rio
 M

at
in

al
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

13/07/17 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) (*) 8,50 -0,07 -0,58 -4,66

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,27 0,00 -0,10 -0,40

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 8,72 -0,01 -0,48 -3,97

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 8,65 0,01 -0,59 -3,54

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.167,26 0,42 44,41 207,75

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.258,30 -4,22 59,58 252,61

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 228,05 -6,93 -8,89 -65,91

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,21 0,14 -3,12 -1,58

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 65.178 0,53 5,42 19,38

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 27.100 0,58 5,38 19,80

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.448 0,19 0,31 13,72

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 258,88 0,28 -0,88 14,80

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.100 0,01 1,01 23,83

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.218 0,64 2,04 5,15

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,34 0,03 0,13 0,87

Euro - US$/€ (**) 1,14 -0,1 1,7 2,8

Iene - ¥/US$ (**) 113,28 0,1 2,9 8,4

Libra - US$/£ (**) 1,29 0,4 1,4 -1,6

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,68 -0,5 -2,0 -3,7

Yuan - RMB/US$ (**) 6,78 0,0 -0,2 1,4

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 174,35 0,5 -1,5 -14,2

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 48,42 1,4 -0,6 4,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.217 -0,1 -3,8 -9,4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 973 -4,4 4,3 -13,8

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 361 -4,1 -5,2 -1,3

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 124 -1,0 -2,2 -20,7


