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Agenda do dia

Atividade

Setor Externo

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:30 EUA: Índice de preços de produtos importados (jun) -0,2% (m/m)

11:00 EUA: Confiança do construtor (jul) 67,0

17:00 EUA: Fluxo de capitais estrangeiros (mai)

Criação de vagas formais em junho apontou continuidade do ajuste do mercado de trabalho
Os dados do Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados ontem pelo MTE, 
registraram a criação líquida de 9,8 mil postos de trabalho formais em junho. Esse resultado surpreendeu 
negativamente o mercado, cuja mediana das expectativas era de uma criação de 30 mil vagas. O saldo 
positivo foi puxado principalmente pelo segmento agropecuário, com criação de 36,8 mil vagas no período. 
Descontada a sazonalidade, o resultado foi ligeiramente pior que o registrado no mês anterior, ao passar 
de uma queda de 9 mil vagas em maio para outra de 14 mil vagas em junho. Ainda assim, foi melhor 
que o observado nos meses anteriores. Destacamos ainda que o número de empregados admitidos 
está estável há quase um ano, ao passo que o de desligados tem caído, promovendo essa melhora nos 
resultados líquidos. O desempenho de junho reforça nossa visão de que a recuperação do mercado de 
trabalho se dará de maneira lenta ao longo dos próximos trimestres, já que as admissões ainda levarão 
algum tempo para crescer, respondendo de forma defasada à retomada da atividade econômica.
 

INDA: estoques dos distribuidores de aço voltaram a registrar alta em junho
Os estoques dos distribuidores de aço atingiram 956 mil toneladas em junho, o equivalente a 4,3 meses 
de vendas, segundo os dados divulgados ontem pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (INDA). 
Tal resultado representou uma elevação em relação ao estoque de 3,9 meses de venda registrado em 
maio. Em junho, as compras somaram 229 mil toneladas, ao passo que as vendas dos distribuidores 
totalizaram 223 mil toneladas. As importações mantiveram-se em elevado patamar, somando 102,4 
mil toneladas. Com isso, as vendas acumulam queda de 11% no primeiro semestre deste ano quando 
comparado ao mesmo período de 2016, enquanto as compras caíram 4,1% e as importações cresceram 
150,6% no mesmo período. A demanda por produtos de aço nos meses à frente deverá se manter 
em patamar enfraquecido, diante da expectativa de recuperação gradual da produção industrial e de 
manutenção do baixo nível de demanda advinda do segmento de construção civil.
 
Anatel: telefonia fixa manteve trajetória de queda em maio
As linhas de telefonia fixa somaram 41,3 milhões em maio, conforme divulgado pela Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel). O número representa uma queda de 3,6% em relação a maio de 2016, 
com diminuição de 1,55 milhão de linhas nos últimos doze meses. O resultado reflete a combinação entre 
mercado de trabalho enfraquecido, busca de maior eficiência pelas empresas e busca por conexão móvel.

Balança comercial se manteve positiva e registrou superávit de US$ 1,3 bilhão na segunda 
semana de julho
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 1,3 bilhão na segunda semana deste mês, 
de acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. 
Esse resultado é equivalente a um superávit de US$ 49,9 bilhões em termos anualizados, levando em 
conta os ajustes sazonais. Entre os dias 10 e 14 de julho, as exportações somaram US$ 4,5 bilhões, 
superando as importações, que alcançaram US$ 3,2 bilhões. Ao comparar tais resultados com as 
médias diárias do mesmo período do ano passado, verificou-se aumento de 10,3% dos embarques e de 
10,9% das compras externas. A expansão das exportações foi explicada pelo aumento das vendas de 
básicos (22,7%) e de semimanufaturados (6,2%), ao mesmo tempo em que houve queda nas vendas 
de manufaturados, de 1,4%. Em relação às importações, houve crescimento dos gastos, principalmente 
com adubos e fertilizantes, e com combustíveis e lubrificantes, de 76,0% e 66,9%, respectivamente. Na 
margem, excluindo a conta de petróleo, os embarques recuaram 8,7% – destaque para a soja, minérios 
e açúcar – e as compras externas cresceram 2,0%. Assim, o saldo da balança comercial acumulou 
superávit de US$ 2,4 bilhões em julho e de US$ 38,6 bilhões no ano.
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Tendências de mercado

Reino Unido: Surpresa baixista com a inflação em junho reforça nossa expectativa de que os juros 
permanecerão estáveis
O índice de preços ao consumidor do Reino Unido subiu 2,6% em junho na comparação interanual, de acordo 
com os dados divulgados hoje pelo ONS. O resultado ficou abaixo da alta de 2,7% registrada em maio e 
das expectativas do mercado de elevação de 2,9%. A menor inflação em relação ao mês anterior refletiu, 
principalmente, os menores custos em transporte e em recreação e cultura. Acreditamos que essa desaceleração 
da inflação em meio à atividade econômica ainda fraca deve motivar o Banco da Inglaterra a manter os juros 
estáveis nas próximas reuniões. Vale lembrar que apesar de na última reunião de política monetária a decisão 
ter sido pela manutenção dos juros, três dos sete membros defenderam na ocasião uma elevação da taxa devido 
à preocupação com o nível de inflação.

Área do Euro: Índice Zew sugere alguma desaceleração da atividade na passagem do segundo para o 
terceiro trimestre
O índice ZEW de sentimento econômico registrou queda entre junho e julho, passando de 37,7 para 35,6 pontos, 
de acordo com os dados divulgados hoje. O indicador da Alemanha também mostrou retração no período, com 
o componente de situação atual caindo 1,6 ponto para 86,4 pontos, enquanto o componente de expectativas 
caiu para de 18,6 para 17,5 no mesmo período. A queda desses indicadores confirma nossa expectativa de 
que após o forte crescimento da região no primeiro semestre, a atividade econômica da Área do Euro deverá 
mostrar alguma desaceleração na passagem do segundo para o terceiro trimestre.

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta terça-feira. As bolsas asiáticas fecharam o pregão 
com leve alta, com exceção de Tóquio, que recuou 0,6% na volta do feriado. 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, o dólar perde valor ante as principais moedas dos países 
desenvolvidos e emergentes, com exceção da libra, que deprecia após a surpresa baixista com os dados de 
inflação de junho. 

No mercado de commodities, os preços do petróleo avançam, aguardando os dados do American Petroleum 
Institute (API) sobre a evolução dos estoques nos Estados Unidos ao longo da última semana. As principais 
commodities agrícolas são negociadas em alta, enquanto as cotações dos metais industriais recuam. 

No Brasil, em dia com agenda de indicadores fraca, o mercado deve acompanhar o movimento do exterior.
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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 / 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

17/07/17 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) (*) 8,43 0,00 -0,53 -4,74

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,30 -0,03 -0,11 -0,29

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 8,67 -0,01 -0,44 -4,03

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 8,55 -0,05 -0,54 -3,66

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.197,04 12,24 50,56 214,81

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.308,70 19,85 49,91 254,08

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 223,53 -4,08 -12,75 -69,15

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,18 0,09 -3,37 -3,02

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 65.212 -0,34 5,82 17,33

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 27.125 -0,30 5,71 17,84

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.459 -0,01 1,07 13,76

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 259,37 0,08 -0,58 14,22

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.119 0,00 0,88 21,95

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.176 -1,43 1,71 4,00

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,31 -0,02 0,16 0,76

Euro - US$/€ (**) 1,15 0,1 2,5 4,2

Iene - ¥/US$ (**) 112,63 0,1 1,6 7,4

Libra - US$/£ (**) 1,31 -0,3 2,1 -1,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,58 0,2 -1,9 -5,4

Yuan - RMB/US$ (**) 6,75 -0,1 -0,6 0,9

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 175,88 -0,4 2,8 -13,0

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 48,42 -1,0 2,2 1,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.234 0,5 -1,6 -7,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 985 0,0 4,9 -8,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 375 2,7 -2,3 6,5

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 123 -0,2 -2,3 -20,7


