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Agenda do dia

Destaques da semana

Internacional

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

Expectativas para a inflação deste ano foram revisadas ligeiramente para cima
O mercado revisou para cima suas projeções para a inflação deste ano segundo as estimativas coletadas 
até o dia 11 de agosto e divulgadas há pouco pelo Relatório Focus do Banco Central. As expectativas para 
o IPCA de 2017 foram mais uma vez revisadas para cima, de uma alta de 3,45% para outra de 3,50%, 
e permaneceram em 4,20% para 2018. Já a mediana da taxa Selic ficou estável em 7,50% para o final 
de 2017 e de 2018. A mediana das projeções para o crescimento do PIB permaneceu em 0,34% para 
este ano e em 2,00% para o ano que vem. Por fim, a mediana das expectativas para a taxa de câmbio 
também ficou inalterada em R$/US$ 3,25 para o final deste ano e em R$/US$ 3,40 para o final de 2018.

Nesta semana, indicador do varejo reforçará dinâmica positiva do consumo
Começamos a observar sinais incipientes de melhora da economia, especialmente no comércio. Além 
dos indícios de recuperação do mercado de trabalho nos últimos meses, devemos considerar os efeitos 
dos saques do FGTS e as condições mais favoráveis de crédito. Assim, nesta semana, os resultados das 
pesquisas do comércio e de serviços, referentes a junho, serão importantes e devem acrescentar novos 
sinais desse movimento. Estimamos que a Pesquisa Mensal do Comércio, a ser divulgada amanhã, 
aponte alta de 0,3%. Com isso, o indicador deve terminar o segundo trimestre com alta acumulada de 
0,2%, consolidando-se como um dos principais vetores positivos para o PIB no período. No dia seguinte, 
será conhecida a Pesquisa Mensal de Serviços e, na quinta-feira, teremos o IBC-Br, fechando os dados 
de atividade de junho.  Na agenda doméstica, ainda destacamos o resultado do IGP-10 de agosto, que 
deve mostrar queda de 0,05%, reforçando a tendência desinflacionária.
 
A agenda internacional estará concentrada nos indicadores de atividade e na ata dos Bancos Centrais 
dos EUA e da Europa. Após os dados de atividade econômica da China apontarem para uma moderação 
do crescimento entre junho e julho, conheceremos os primeiros indicadores de atividade do terceiro 
trimestre dos EUA, que serão divulgados durante a semana, e que deverão sugerir uma expansão do 
PIB ao redor de 2,5% no período, em termos anualizados. Na mesma direção, os dados da Área do Euro 
deverão reforçar o tom positivo da atividade na região. Em relação às atas dos Bancos Centrais dos 
EUA e da Europa, as atenções estarão voltadas para as sinalizações em relação à redução do balanço, 
no caso do Fed, e à expansão quantitativa, no caso do BCE.

China: frustração com o desempenho da economia chinesa em julho reforça expectativa de 
desaceleração neste terceiro trimestre
Em linha com o apontado pelos dados conhecidos nos últimos dias, o desempenho dos indicadores 
de atividade econômica da China no mês passado frustrou as expectativas do mercado. A produção 
industrial mostrou alta interanual de 6,4% em julho, ante expectativa de avanço de 7,1%, após crescer 
7,6% em junho. Na mesma direção, os investimentos em ativos fixos acumularam elevação de 8,3% 
neste ano, ficando abaixo do esperado (8,6%) e da expansão de 8,6% verificada em junho. Para tanto, 
houve importante arrefecimento dos investimentos no setor imobiliário e na indústria. As vendas do varejo, 
influenciadas pela moderação do segmento de automóveis, cresceram 10,4% em julho na comparação 
com mesmo mês do ano passado, frustrando o esperado (10,8%) e desacelerando ante junho (11,0%). 
Dessa forma, esses resultados corrigem a surpresa positiva verificada em junho e reforçam a expectativa 
de desaceleração neste terceiro trimestre. Entendemos que isso é resultado das políticas mais restritivas 
adotadas nos últimos meses no sistema financeiro e no setor imobiliário. No entanto, caso essa perda de 
dinamismo da economia se acentue ao longo dos próximos meses, o governo deverá aliviar parcialmente 
esse aperto, para não comprometer a meta de expansão de 6,5% do PIB.
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Tendências de mercado

EUA: ligeira aceleração na inflação ao consumidor em julho reforça o cenário benigno para os preços 
domésticos
Na última sexta-feira foram divulgados os dados de inflação nos EUA referentes ao mês de julho. O índice de 
inflação ao consumidor subiu 1,7% no mês na comparação interanual, ante alta de 1,6% em junho, ligeiramente 
abaixo da mediana da expectativa do mercado (1,8%). Essa pequena aceleração nos preços em julho refletem 
a aceleração nos preços de alimentos, que passaram de uma alta interanual de 0,9% em junho para 1,1% em 
julho, e nos preços de combustíveis, cuja variação passou de 2,3% para 3,4% no mesmo período. Já o núcleo, 
que excluí alimentos e energia, manteve o ritmo do mês anterior, de alta de 1,7%, sugerindo que a inflação 
corrente permanece bem comportada quando excluímos os itens mais voláteis como alimentos e energia. Diante 
desse cenário benigno para os preços domésticos e da manutenção do crescimento da economia em ritmo 
saudável, reforçamos nossa expectativa de normalização gradual dos juros no país. Continuamos projetando 
que o início da retirada dos estímulos quantitativos ocorra em setembro de 2017 e que o Fed decida por mais 
uma alta de juros em dezembro desse ano.

Japão: apesar da surpresa positiva com o PIB do segundo trimestre, esperamos manutenção dos 
estímulos monetários
Em linha com os dados dos demais países, o PIB do Japão confirmou o forte ritmo de crescimento da economia 
global no segundo trimestre deste ano. A economia japonesa cresceu 1,0% na passagem do primeiro para o 
segundo trimestre, de acordo com a primeira estimativa divulgada hoje. O resultado superou a expectativa 
dos analistas de mercado, que esperavam uma alta de 0,6%. O crescimento foi impulsionado pelo consumo 
das famílias, que também superou as expectativas, ao registrar elevação de 0,9% ante expectativa de 0,5%, e 
pelos investimentos, que cresceram 2,4%. Com isso o PIB do país registrou o sexto trimestre consecutivo de 
expansão. Apesar desse bom desempenho da atividade econômica no país, não esperamos que o Banco Central 
local retire os estímulos monetários, já que a inflação permanece em níveis baixos, distante da meta de 2,0%.

Os mercados acionários se recuperam nesta segunda-feira, após os movimentos de queda na última semana. As 
bolsas asiáticas encerraram o dia no campo positivo, com exceção de Tóquio, que recuou 1,0% em resposta ao 
enfraquecimento do iene, a despeito da surpresa positiva com o PIB do Japão. As bolsas europeias operam em 
alta, enquanto os índices futuros dos Estados Unidos sinalizam que as bolsas do país também devem avançar 
ao longo do dia. Nesse cenário de menor aversão ao risco, o dólar se recupera ante o iene, e segue ganhando 
valor frente às moedas dos demais países desenvolvidos. 
 
No mercado de commodities, os preços do petróleo recuam, ainda impactados pelo relatório da Agência 
Internacional de Energia divulgado na última sexta-feira, no qual foram revisadas para baixo as estimativas de 
demanda do produto. As principais commodities agrícolas são negociadas em queda, com exceção do açúcar, 
enquanto os preços dos metais industriais seguem próximos à estabilidade. 
 
No Brasil, o mercado deve reagir à evolução das projeções contidas no Relatório Focus, divulgado há pouco 
pelo Banco Central. Na agenda de indicadores, serão conhecidos os dados semanais da balança comercial. 
Além disso, pode ser anunciada hoje a mudança da meta fiscal para este e o próximo ano.
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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

11/08/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 9,25 0,00 -1,00 -5,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,94 0,02 -0,63 -5,17

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,38 0,04 0,11 0,12

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 8,16 -0,02 -0,62 -4,49

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 8,06 -0,04 -0,67 -4,03

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.278,89 0,11 135,69 234,73

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.436,42 -6,45 201,84 269,58

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 207,58 7,46 -29,61 -53,97

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,19 0,56 -1,89 1,56

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 67.359 0,55 5,52 15,54

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 27.974 0,57 5,48 15,62

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.441 0,13 0,65 11,69

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 250,42 -1,02 -1,54 7,63

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.730 0,00 -2,31 17,89

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.209 -1,63 0,17 6,86

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,19 -0,01 -0,17 0,63

Euro - US$/€ (**) 1,18 0,4 3,1 6,2

Iene - ¥/US$ (**) 109,19 0,0 -4,2 7,1

Libra - US$/£ (**) 1,30 0,3 1,3 0,4

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,83 -0,8 -0,5 -2,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,66 0,1 -1,9 0,5

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 179,61 0,7 5,7 -2,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 52,10 0,4 9,6 13,2

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.288 0,3 6,0 -4,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 936 0,5 -8,8 -8,5

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 361 1,0 -8,0 12,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 134 1,0 6,5 -11,1

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 / Camila Medeiros Tanomaru / Felipe Yamamoto Ricardo da Silva / Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer


