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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pnad Contínua trimestral (2° tri)

09:30 EUA: Índice de atividade do Fed Filadélfia (ago) 19,0

09:30 EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal) 240 mil

10:15 EUA: Utilização da capacidade instalada (jul) 76,7%

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

11:00 EUA: Indicadores antecedentes (jul) 0,3% (m/m)

Avanço do IBC-Br em junho reforça nossa expectativa de melhora da atividade econômica 
O IBC-Br, proxy mensal do PIB, registrou alta de 0,5% na passagem de maio para junho, descontados 
os efeitos sazonais, conforme divulgado há pouco pelo Banco Central. O resultado ficou abaixo das 
expectativas dos analistas de mercado, de 0,7%. Na comparação interanual, houve queda de 0,6%, 
acumulando retração de 2,0% nos últimos doze meses. Apesar do resultado positivo na margem do 
indicador em junho, continuamos esperando que o PIB tenha retraído no segundo trimestre. No entanto, 
esse dado reforça nossa expectativa de uma retomada da atividade econômica à frente. Ainda assim, 
esperamos estabilidade da atividade no terceiro trimestre.

IBGE: setor de serviços cresceu na passagem de maio para junho
O volume de serviços prestados às famílias e empresas cresceu 1,3% entre maio e junho, descontada a 
sazonalidade, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços divulgada ontem pelo IBGE. Esse resultado foi 
superior à alta de 0,1% registrada no mês anterior e decorreu principalmente da elevação dos indicadores 
de serviços de transportes e de serviços prestados às famílias, que apresentaram elevação de 1,0%. 
Apesar do avanço na margem, a atividade do setor acumulou retração de 4,1% no primeiro semestre 
deste ano. Na comparação interanual, a queda foi de 3,0%, inferior à esperada pelo mercado, que era 
de retração de 3,9%. A receita nominal, por sua vez, subiu 1,0% na passagem de maio para junho, e 
registrou alta de 3,2% em relação a junho de 2016. A surpresa positiva com o dado de junho corrobora 
a expectativa de retomada da atividade do setor, ainda que de forma gradual.

Fiesp/Ciesp: indústria paulista fechou duas mil vagas em julho
A geração de emprego industrial no estado de São Paulo chegou a um saldo negativo de 2,0 mil postos 
de trabalho em julho, de acordo com os dados divulgados ontem pelo sistema Fiesp/Ciesp. Com esse 
resultado, o nível do emprego industrial paulista registrou ligeira queda de 0,1% na comparação com 
junho, descontados os efeitos sazonais. Esse resultado representou uma melhora em relação ao mês 
anterior, quando a queda havia sido de 0,3%. Na comparação interanual, houve uma retração de 3,6%. 
Tais informações reforçam nossa expectativa de recuperação lenta do mercado de trabalho ao longo 
dos próximos trimestres, respondendo de forma defasada à retomada da atividade econômica.

Abegás: redução do consumo de gás natural em junho resultou do menor consumo destinado 
à geração de energia elétrica 
O consumo interno de gás natural chegou a 58,6 milhões de metros cúbicos por dia em junho, segundo 
dados divulgados ontem pela Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado 
(Abegás). Tal nível representa uma queda de 7,7% em relação a maio, de acordo com os dados 
dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. A retração em relação ao mês anterior foi puxada pela redução 
do consumo destinado à geração de energia elétrica, que caiu 22,4%, enquanto o consumo industrial 
subiu 2,4%. Vale lembrar que apesar da queda do consumo de gás, a produção industrial ficou estável 
na passagem de maio para junho.
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Setor Externo

Internacional

Tendências de mercado

BC: fluxo cambial registrou entrada líquida de US$ 2,2 bilhões na segunda semana de agosto
O fluxo cambial registrou saldo positivo de US$ 2,2 bilhões na semana compreendida entre os dias 7 e 11 de 
agosto, conforme divulgado ontem pelo Banco Central. As contas financeira e comercial caminharam no mesmo 
sentido, sendo esta última a mais relevante para o saldo positivo da semana, ao apresentar superávit de US$ 
1,8 bilhão. Para tanto, foram contratados US$ 4,3 bilhões para exportações e US$ 2,5 bilhões para importações. 
A conta financeira, na mesma direção, registrou saldo positivo de US$ 377 milhões, resultado de compras de 
US$ 7,5 bilhões e vendas de US$ 7,2 bilhões. Com esse resultado, o fluxo cambial acumula superávit de US$ 
2,5 bilhões em agosto e de US$ 7,4 bilhões no ano.

EUA: Ata do Fed reforçou nossa expectativa de que a normalização da política monetária continuará 
de forma gradual
A ata da última reunião do Fed divulgada ontem revelou que o comitê de política monetária não tem motivação 
para reavaliar a estratégia de normalização gradual da política monetária nos meses à frente. Os membros 
julgaram que o mercado de trabalho continua a se aquecer e que a economia tem crescido em ritmo moderado 
neste ano. O comitê também acredita que a inflação permanecerá abaixo de 2,0% no curto prazo, mas deverá 
convergir para a meta no médio prazo. Alguns membros acreditam que a inflação pode permanecer baixa por 
mais tempo enquanto outros consideram que o desemprego muito baixo pode gerar aceleração de salários e 
inflação adiante. A maioria dos membros, no entanto, defende que a inflação voltará a meta em dois anos. Sobre 
os próximos passos, o comitê indicou que a redução do balanço será iniciada em breve. Isso reforça nossa 
expectativa de que a autoridade monetária dos EUA decidirá por uma redução de seu balanço na reunião de 
setembro e elevará a taxa de juros somente em dezembro.

Os mercados acionários operam em baixa nesta quinta-feira. As bolsas asiáticas encerraram o pregão no campo 
negativo, com exceção de Shanghai, que avançou 0,5%. As bolsas europeias operam em queda, enquanto os 
índices futuros dos Estados Unidos sinalizam que suas bolsas também devem ter perdas ao longo do dia. No 
mercado de divisas, o dólar ganha valor ante as moedas dos países desenvolvidos, com exceção do iene, após 
divulgação da ata do comitê de política monetária do Fed. 

No mercado de commodities, os preços do petróleo recuam, reagindo ao aumento da produção do produto nos 
Estados Unidos, a despeito da redução dos estoques. As principais commodities agrícolas são negociadas em 
alta, assim como os metais industriais.

No Brasil, o mercado deve reagir ao resultado do IBC-Br, divulgado há pouco pelo Banco Central. Na agenda 
de indicadores, serão conhecidos os dados da PNAD Contínua Trimestral do segundo trimestre.
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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
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

16/08/17 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) (*) 7,91 0,00 -0,52 -5,24

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,40 0,02 0,07 0,13

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 8,11 -0,03 -0,56 -4,59

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 8,05 -0,01 -0,55 -4,06

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.200,12 2,15 15,32 241,27

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.379,45 19,12 90,60 302,76

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 201,07 -3,13 -26,55 -51,63

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,15 -0,56 -0,85 -1,55

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 68.594 0,35 4,83 16,55

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 28.471 0,34 4,64 16,63

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.468 0,14 0,36 13,31

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 255,19 0,69 -1,53 10,69

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.729 -0,12 -1,94 18,88

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.246 -0,15 0,75 4,39

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,22 -0,05 -0,11 0,65

Euro - US$/€ (**) 1,18 0,3 2,6 4,3

Iene - ¥/US$ (**) 110,20 -0,4 -2,1 9,9

Libra - US$/£ (**) 1,29 0,2 -1,6 -1,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,66 -0,8 0,6 -2,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,68 0,0 -1,3 0,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 175,36 -0,9 -0,9 -11,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 50,27 -1,0 2,8 2,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.277 0,3 4,0 -5,4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 922 0,0 -6,4 -9,6

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 353 -0,8 -3,5 7,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 136 -0,4 10,1 -10,3


