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Inflação

Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:30 EUA: Construção de novas residências (mai) 4,1% (m/m)

09:30 EUA: Licenças para novas construções (mai) -1,8% (m/m)

11:00 EUA: Índice de confiança da Universidade de Michigan 
(jun) - preliminar 97,1 

Alta do IBC-Br em abril foi puxada pela melhora dos segmentos de varejo e serviços 
O IBC-Br, proxy mensal do PIB, registrou alta de 0,3% na passagem de março para abril, descontados 
os efeitos sazonais, conforme divulgado há pouco pelo Banco Central. O resultado veio em linha com as 
expectativas dos analistas de mercado. Na comparação interanual, houve recuo de 1,8%, acumulando 
retração de 2,8% nos últimos doze meses. A despeito do resultado positivo na margem, que refletiu 
principalmente o crescimento das vendas do varejo e do setor de serviços em abril, mantemos nossa 
expectativa de queda do PIB neste trimestre.

IBGE: setor de serviços avançou em abril, em linha com a melhora do comércio varejista no 
período
O volume de serviços prestados às famílias e empresas cresceu 1,0% entre março e abril, descontada a 
sazonalidade, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE divulgada na última quarta-feira. Esse 
resultado reverteu parcialmente a queda de 2,6% registrada em março e foi decorrente, em grande 
medida, da elevação de 1,0% dos serviços de transportes e de 2,0% de tecnologia da informação. Ao 
mesmo tempo, vale mencionar a estabilidade dos serviços prestados às famílias, nessa mesma base 
de comparação. Com isso, a atividade do setor acumulou declínio de 4,9% nos quatro primeiros meses 
do ano. Na comparação interanual, a queda chegou a 5,6%, praticamente em linha com a mediana das 
expectativas do mercado, de retração de 5,8%. A receita nominal, por sua vez, subiu 0,5% na passagem 
de março para abril e permaneceu estável no acumulado em 12 meses. Daqui para frente, esperamos 
uma retomada bastante gradual da atividade do setor. Os resultados tendem a ser mais voláteis nessa 
fase de recuperação, ainda apontando para certa estabilização do consumo das famílias no curto prazo. 

Fiesp/Ciesp: indústria paulista fechou três mil vagas em maio
A geração de emprego industrial no estado de São Paulo chegou a um saldo negativo de 3,0 mil postos 
de trabalho em maio, de acordo com os dados divulgados na quarta-feira pelo sistema Fiesp/Ciesp. 
Essa queda do emprego da indústria paulista foi amenizada pelas contratações líquidas no setor de 
açúcar e álcool. Com esse resultado, o nível de emprego industrial paulista registrou queda de 0,3% 
na comparação com abril, descontados os efeitos sazonais. Diante disso, ajustamos nossa projeção 
para a criação líquida de vagas formais em maio, levando-a de 25 mil para 20 mil. É importante lembrar 
que esse resultado positivo refletirá a sazonalidade favorável de maio. Acreditamos que o mercado de 
trabalho se estabilizará gradualmente ao longo do ano, de forma defasada à melhora da atividade.

Petrobras anunciou redução dos preços de gasolina e diesel nas refinarias 
A Petrobras anunciou na última quarta-feira nova redução dos preços da gasolina e do diesel nas 
refinarias, de 2,3% e 5,8%, respectivamente. De acordo com o comunicado emitido pela empresa, essa 
queda se deveu às variações recentes dos preços internacionais do petróleo, enquanto o câmbio tem 
flutuado em torno de R$/US$ 3,30. Vale lembrar que o reajuste anterior havia sido adotado no último 
dia 25 de maio. Segundo a Petrobras, caso o reajuste seja repassado integralmente ao consumidor, o 
preço do litro da gasolina pode cair cerca de R$ 0,03, e o do diesel, R$ 0,11. 
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Setor Externo

Internacional

Tendências de mercado

BC: fluxo cambial registrou saída líquida de US$ 1,0 bilhão na segunda semana de junho, refletindo o 
saldo negativo da conta financeira
O fluxo cambial registrou saldo negativo de US$ 1,0 bilhão na semana compreendida entre os dias 5 e 9 de 
junho, conforme divulgado na quarta-feira 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$ 2,0 bilhões. Para tanto, foram registradas compras de US$ 5,0 bilhões e vendas de US$ 7,0 bilhões. A 
conta comercial, por sua vez, mostrou entradas líquidas de US$ 950 milhões, resultado de câmbio contratado 
para exportações de US$ 3,2 bilhões, acima dos US$ 2,2 bilhões contratados para importações. Com esse 
resultado, o fluxo cambial acumulou déficit de US$ 1,3 bilhão em junho e superávit de US$ 10,5 bilhões no ano.

EUA: comitê de política monetária decidiu por mais uma alta de 0,25 p.p. da taxa de juros
O comitê de política monetária do Fed decidiu na última quarta-feira elevar a taxa de juros dos EUA em 0,25 p.p., 
em linha com o esperado pela maioria do mercado. Apesar disso, houve revisões para baixo das expectativas 
de inflação de 2017 (de 1,9% para 1,6%) e da projeção central da taxa de juros para 2019 (de 3,0% para 2,9%). 
Essas revisões refletem um aumento da incerteza em relação à convergência da inflação para a meta do Fed (de 
2,0%), bem como a velocidade em que isso pode ocorrer. Além disso, o Fed anunciou a estratégia de iniciar a 
redução do balanço, começando com até US$ 10 bilhões por mês, com revisões a cada três meses para aumentar 
esse ritmo, podendo chegar até US$ 50 bilhões mensais. Com isso, esperamos que Fed anuncie o início da 
diminuição de seu balanço em setembro. E, levando em conta essas sinalizações e as condições recentes da 
inflação e da economia, ajustamos nossa expectativa para a próxima alta da taxa de juros, levando-a de setembro 
para dezembro. De forma complementar, mantemos nossa avaliação de que está crescendo a probabilidade 
de que, em 2018, tenhamos menor número de altas de juros do que as três atualmente esperadas pelo Fed. 

Bancos centrais do Reino Unido e do Japão mantiveram taxas de juros inalteradas
O Banco da Inglaterra manteve a taxa de juros em 0,25%, em reunião realizada ontem. No entanto, três dos 
oito membros do comitê defenderam uma elevação dos juros. Já o programa de compra de ativos foi mantido 
inalterado, em decisão unanime. O Banco do Japão, também decidiu em reunião realizada ontem manter a taxa 
de juros negativa em 0,1%. Além disso, a autoridade monetária anunciou que continuará a comprar títulos do 
governo com o objetivo de manter a taxa de juros de 10 anos ao redor de zero.

Área do Euro: inflação ao consumidor desacelerou em maio, em linha com a leitura preliminar
A inflação ao consumidor da Área do Euro acelerou em abril, de acordo com sua leitura final divulgada nesta 
manhã pela Eurostat, em linha com o resultado apontado pela prévia. O índice de preços ao consumidor subiu 
1,4% em maio, abaixo da elevação de 1,9% verificada no mês anterior. Na mesma direção, o núcleo que exclui 
energia e alimentação também desacelerou no período, ao passar de uma alta de 1,2% para outra de 0,7%, com 
a variação dos preços de serviços desacelerando de 1,8% para 1,3%. Os preços de alimentação, por outro lado, 
apresentaram alta de 1,5%, mesma variação registrada em abril. O comportamento mais favorável da inflação em 
maio deve reduzir a pressão para que o Banco Central Europeu reduza os estímulos monetários no curto prazo.

Os mercados acionários encerram a semana em alta. Essa tendência foi verificada nas bolsas asiáticas, com 
exceção de Shanghai, que caiu 0,3%. As bolsas europeias operam no campo positivo, assim como os índices 
futuros norte-americanos, que indicam que os preços de suas ações devem avançar ao longo do dia. No mercado 
de divisas, o dólar perde valor ante as principais moedas dos países desenvolvidos com exceção do iene, que 
deprecia após o Banco do Japão manter as taxas de juros estáveis.

No mercado de commodities, o petróleo é negociado em alta, revertendo parte das perdas da semana que 
refletiram o aumento dos estoques norte-americanos. Hoje serão conhecidos os dados semanais sobre a 
perfuração de poços de petróleo nos Estados Unidos. As metálicas industriais e as commodities agrícolas 
operam com tendência de alta, com exceção do milho.

No Brasil, em dia com agenda de indicadores fraca, o mercado deve acompanhar o movimento do exterior. Além 
disso, o mercado de juros deve reagir ao resultado do IBC-Br, que mostrou expansão da atividade econômica 
entre março e abril.
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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

14/06/17 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) (*) 9,06 -0,02 0,14 -4,12

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,33 -0,03 0,38 -0,81

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,17 -0,03 0,02 -3,53

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,20 -0,04 0,24 -3,32

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.131,27 8,43 -53,51 181,59

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.228,26 29,54 -214,11 320,36

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 235,25 -1,68 30,46 -119,41

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,28 -1,18 4,89 -5,94

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 61.923 0,15 -9,23 27,29

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 25.755 0,15 -8,89 28,05

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.438 -0,10 1,97 17,47

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 260,45 -0,28 -1,78 20,44

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.884 -0,08 0,00 25,38

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.131 -0,73 1,53 10,15

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,13 -0,09 -0,20 0,51

Euro - US$/€ (**) 1,12 0,1 2,6 0,1

Iene - ¥/US$ (**) 109,58 -0,4 -3,4 3,3

Libra - US$/£ (**) 1,28 0,0 -1,1 -9,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,92 -0,7 -4,8 -5,4

Yuan - RMB/US$ (**) 6,79 -0,1 -1,6 3,0

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 173,02 -2,8 -8,7 -19,2

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 47,00 -3,5 -7,6 -5,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.273 0,6 3,7 -1,0

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 932 -0,1 -2,3 -20,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 377 -1,0 4,2 -13,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 127 0,1 -6,9 -19,6


