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Agenda do dia

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

09:30 EUA: Índice Empire Manufacturing de atividade (jul) 15,0 

Expectativas para a taxa de juros em 2017 e para o IPCA deste ano e do próximo foram 
revisadas para baixo 
A projeção para a taxa de juros deste ano foi revista para baixo, mesmo movimento verificado para a 
variação do IPCA de 2017 e 2018, segundo as estimativas coletadas até o dia 14 de julho e divulgadas 
há pouco pelo Relatório Focus do Banco Central. A mediana da taxa Selic recuou de 8,25% para 8,00% 
para o final de 2017 e permaneceu em 8,00% para 2018. As expectativas para o IPCA recuaram de uma 
alta de 3,38% para outra de 3,29% para 2017 e de 4,24% para 4,20% para 2018. Já a mediana das 
projeções para o crescimento do PIB ficou estável 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 passou de US$/R$ 3,35 para US$/R$ 
3,30 para o final deste ano e permaneceu em R$/US$ 3,45 para o final do próximo ano.

Resultados de inflação, que serão conhecidos nesta semana, reforçarão mais uma vez a 
tendência de desinflação em curso
O foco do mercado doméstico nos próximos dias se voltará novamente aos dados de inflação, após 
conhecermos os resultados de atividade de maio na última semana, que reforçaram nossa expectativa 
de retração do PIB do segundo trimestre. Os dados de inflação, agendados para esta semana, contudo, 
não devem alterar a tendência de desinflação em curso. Na quinta-feira, o IPCA-15 de julho deverá 
registrar variação negativa de 0,09%, refletindo o recuo dos preços dos alimentos. Ainda nesse dia serão 
divulgados o Índice de Confiança do Empresário Industrial e a prévia da Sondagem da Indústria da FGV, 
ambos referentes a julho. Na sexta-feira, teremos os dados do Balanço de Pagamentos relativos a junho, 
para os quais esperamos superávit em transações correntes de US$ 1,4 bilhão, enquanto o investimento 
direto no país deve somar US$ 2,0 bilhões. A receita federal divulgará no decorrer da semana o resultado 
da arrecadação de impostos e contribuições de junho que, de acordo com nossa estimativa, deve somar 
R$ 104 bilhões, o que representa um crescimento real de 2,7% ante o mesmo mês de 2016. Também 
se espera que, nesta semana, seja divulgado o resultado da criação líquida de empregos formais de 
junho, que, segundo nossas estimativas, deve ter chegado a 10 mil vagas.
   
Na agenda externa, após a divulgação dos indicadores da China, os mercados estarão atentos aos 
próximos passos da política monetária dos países desenvolvidos, diante dos sinais de recuperação 
da economia global, com baixas pressões inflacionárias. Na Europa, conheceremos os resultados de 
junho da inflação ao consumidor do Reino Unido, na terça-feira, e da Área do Euro na quarta-feira. No 
dia seguinte, os Bancos Centrais do Japão e da Europa  realizarão suas reuniões de política monetária, 
quando devem manter as respectivas taxas de juros e programas de compras de ativos inalterados. Por 
fim, após a frustação com os dados das vendas do varejo em junho dos Estados Unidos, conhecidos 
na última sexta-feira, serão divulgados ao longo desta semana os primeiros indicadores de atividade 
referentes a julho. 
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Inflação

Internacional

Atividade

Abramat: a despeito do crescimento em junho, vendas de materiais de construção acumularam queda 
de 7,1% no primeiro semestre deste ano
As vendas da indústria de materiais de construção avançaram 1,4% entre maio e junho, segundo dados 
divulgados na semana passada pela Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat) e 
dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Esse desempenho positivo foi influenciado pelo segmento de materiais 
de acabamento, cujas vendas subiram 2,2% na mesma base de comparação. Já os materiais de base recuaram 
1,3% em junho. A despeito da alta em junho, as vendas recuaram 5,4% na comparação interanual, acumulando 
queda de 7,1% no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2016. Esses resultados ainda 
fracos do setor têm refletido a moderação do consumo das famílias e, em especial, da atividade da construção 
– considerando infraestrutura e segmento imobiliário.

Deflação do IGP-10 em julho reforça expectativa de que a inflação ao consumidor seguirá em nível 
baixo nos próximos meses
Os dados mais recentes de inflação – tanto ao produtor como ao consumidor – têm confirmado a continuidade do 
processo de desinflação, reforçando nossa expectativa de que o IPCA encerrará este ano com alta de 3,4%. Nesse 
sentido, o IGP-10 recuou 0,84% em julho, de acordo com os dados divulgados há pouco pela FGV, ligeiramente 
acima nossa projeção e da mediana das expectativas dos analistas do mercado, de queda de 0,88% e 0,89%, 
respectivamente. A deflação registrada em junho foi mais acentuada do que a observada em junho, quando 
o índice tinha recuado 0,62%. Para tanto, os preços dos produtos agropecuários passaram de uma queda de 
1,15% em maio para outra de 2,52% em junho. O IPA industrial recuou 0,90% em junho (ante variação negativa 
de 1,18% na leitura anterior), refletindo principalmente a retração do preço do óleo diesel. O IPC, por sua vez, 
mostrou queda de 0,17% no período, ante alta de 0,21% no mês passado. Por fim, o INCC acelerou, ao passar 
de uma elevação de 0,92% em junho para outra de 0,62% em julho. Com esse resultado, o IGP-10 acumulou 
deflação de 1,79% nos últimos doze meses, ante avanço de 0,08% na leitura anterior. Esperamos que o IGP-M 
de julho apresente ainda que menos intensa que a do IGP-10de 0,5%. Esse comportamento favorável dos preços 
no atacado, em especial dos produtos agropecuários, sustenta a manutenção da tendência desinflacionária ao 
consumidor esperada para os próximos meses. Esperamos que o IPCA-15 de julho, que será divulgado pelo 
IBGE na quinta-feira, registre deflação de 0,09%.

China: surpresa positiva com os resultados dos indicadores chineses revela resiliência da economia 
do país no segundo trimestre
A despeito dos ajustes em curso de diversas políticas econômicas, a economia chinesa seguiu resiliente 
no segundo trimestre. Surpreendendo as expectativas, que apontavam para expansão do PIB de 6,8%, foi 
reportado crescimento de 6,9% de abril a junho em relação ao segundo trimestre do ano passado, mantendo 
o mesmo ritmo dos primeiros três meses deste ano. Na comparação trimestral, o avanço chegou a 1,7%. 
Para tanto, a produção industrial cresceu 7,6% em junho em relação ao mesmo mês de 2016, superando o 
esperado (6,5%) e o registrado em maio (6,5%). Os investimentos em ativos fixos, por sua vez, continuaram 
fortes, com expansão acumulada no ano de 8,6%, praticamente em linha com o esperado (8,5%), mantendo 
a mesma elevação verificada até maio (8,6%). Vale destacar os desempenhos positivos dos investimentos no 
setor industrial e de infraestrutura, com altas de 6,6% e 17,3% até junho, nessa ordem, acelerando ante maio, 
quando esses segmentos tinham indicado elevações respectivas de 5,9% e 13,1%. Os investimentos no setor 
imobiliário, contrariando as expectativas de que perderiam força, também avançaram no período, passando de 
um crescimento de 7,3% para outro de 7,9% nesse mesmo período. As vendas do varejo, por fim, registraram 
expansão interanual de 11,0%, acima do consenso de mercado (10,6%) e da alta observada em maio (10,7%). 
Dessa forma, os sinais para o segundo semestre se mostram mais favoráveis do que esperávamos meses 
atrás. Isso porque o aperto das políticas econômicas – especialmente daquelas voltadas ao setor imobiliário e 
ao mercado financeiro – tem acontecido de forma moderada, com impactos limitados sobre a economia real. 
De todo modo, mantemos nossa visão de que o crescimento da economia chinesa tende a desacelerar nos 
trimestres à frente, mas se comprometer a meta de expansão do PIB de 6,5% estipulada para este ano.
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Tendências de mercado

EUA: crescimento moderado da economia norte-americana e inflação ao consumidor em patamares 
controlados em junho suportam nossa expectativa de que normalização da política monetária seguirá 
de forma gradual
A produção industrial cresceu 0,4% entre maio e junho, conforme os dados divulgados na última sexta-feira. Esse 
resultado, que superou a expectativa do mercado, de uma alta de 0,3%, foi impulsionado pelo bom desempenho 
da produção do complexo automotivo e de produtos de alta tecnologia. Por outro lado, o resultado das vendas 
do varejo de junho frustrou o consenso das projeções ao registrar queda de 0,2% na passagem de maio para 
junho. O indicador, que exclui o comércio de automóveis e combustíveis, caiu 0,1% na mesma comparação. 
Com isso, revisamos nossa projeção para o PIB do segundo trimestre, passando de uma expansão de 2,3% 
para 2,1%, confirmando o crescimento moderado da economia no fechamento do segundo trimestre. Além 
disso, o índice de preços ao consumidor desacelerou entre maio e junho, passando de uma alta de 1,9% para 
outra de 1,6%, considerando a comparação interanual. O indicador de núcleo, que exclui alimentos e energia, 
ficou estável, avançando 1,7%. A inflação, que segue com variações bastante comportadas, reforça nossa 
expectativa de que a elevação dos juros deverá seguir de forma gradual, com a próxima alta esperada para a 
reunião de dezembro.

Os mercados acionários iniciam a semana sem tendência única. As bolsas asiáticas fecharam o pregão com 
movimentos distintos, com alta em Hong Kong enquanto Shanghai caiu 1,1% apesar dos dados positivos de 
atividade econômica da China. Isso porque ainda há preocupações relacionadas ao aperto das regulações que 
poderão ser impostas ao setor financeiro do país. A Bolsa de Tóquio não abriu hoje devido a um feriado local. 
As bolsas europeias operam no campo negativo, enquanto os índices futuros das bolsas dos Estados Unidos 
indicam que suas ações devem obter ganhos ao longo do dia. No mercado de divisas, com o início da segunda 
rodada de negociações do Brexit, o dólar ganha valor ante a libra e o euro. Por outro lado, o iene e as moedas 
dos países emergentes estão apreciando. 

No mercado de commodities, os preços do petróleo avançam, refletindo o aumento da demanda chinesa pelo 
produto. As cotações das principais commodities agrícolas recuam, com exceção do café e do algodão. Por fim, 
os metais industriais são negociados em alta, refletindo a surpresa altista com os dados de atividade da China. 

No Brasil, o mercado deve reagir à evolução das projeções contidas no Relatório Focus, divulgado há pouco 
pelo Banco Central, e ao resultado do IGP-10 de julho. Na agenda de indicadores, serão divulgados os dados 
semanais da balança comercial, lembrando que a agenda política tende ficar mais esvaziada tendo em vista 
o início do recesso do Congresso.    
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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 
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

Indicadores do Mercado

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

14/07/17 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) (*) 8,44 -0,06 -0,62 -4,69

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,33 0,06 0,00 2,71

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 8,67 -0,04 -0,49 -4,00

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 8,60 -0,05 -0,60 -3,58

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.184,80 17,54 53,53 213,16

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.288,85 30,55 60,59 256,82

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 227,62 -0,43 -7,63 -65,90

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,18 -1,01 -2,90 -2,27

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 65.436 0,40 5,67 17,94

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 27.208 0,40 5,64 18,39

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.459 0,47 0,88 13,66

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 259,16 0,11 -0,50 13,87

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.119 0,09 1,18 22,78

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.222 0,13 2,93 5,51

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,33 -0,01 0,21 0,80

Euro - US$/€ (**) 1,15 0,6 2,2 3,1

Iene - ¥/US$ (**) 112,54 -0,7 2,7 6,8

Libra - US$/£ (**) 1,31 1,2 2,7 -1,9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,56 -0,7 -2,0 -4,4

Yuan - RMB/US$ (**) 6,76 -0,3 -0,3 1,2

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 176,28 1,9 3,3 -13,8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 48,91 1,0 4,1 3,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.228 0,8 -3,6 -7,9

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 985 1,3 5,7 -11,4

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 365 1,2 -3,1 0,8

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 124 -0,1 -2,4 -20,6


