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Agenda do dia

Atividade

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

- Tesouro: Relatório mensal da dívida pública federal 
(jun)

10:45 EUA: Índice PMI Markit composto (jul) - preliminar

11:00 EUA: Vendas de imóveis existentes (jun) -1,4% (m/m)

Expectativas para o IPCA deste ano foram revisadas para cima 
A projeção para a inflação deste ano foi revista ligeiramente para cima, segundo as estimativas coletadas 
até o dia 21 de julho e divulgadas há pouco pelo Relatório Focus do Banco Central. As expectativas para 
o IPCA subiram de uma alta de 3,29% para outra de 3,33% para 2017 e permaneceram em 4,20% para 
2018. A mediana da taxa Selic ficou estável em 8,00% para o final de 2017 e de 2018. Já a mediana 
das projeções para o crescimento do PIB também ficou inalterada 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 ficou em US$/R$ 3,30 
para o final deste ano e passou de R$/US$ 3,45 para R$/US$ 3,43 para o final do próximo ano.

Decisão de juros do Copom será o foco da semana
Nesta semana, a atenção do mercado vai se concentrar na decisão de política monetária do Copom, 
na quarta-feira. Esperamos que, em meio ao declínio da inflação observado nos últimos meses, o 
Banco Central opte por um corte de 1,0 p.p. da taxa, levando-a para 9,25%. Reforçando essa tendência 
desinflacionária, o IGP-M de julho, que será conhecido na sexta-feira, deve apresentar nova deflação, de 
0,58%, ainda refletindo a queda dos produtos agropecuários. Outro destaque da semana é o resultado 
fiscal referente a junho. Nesse sentido, na quinta-feira será divulgado o resultado do Governo Central, 
que, segundo nossas estimativas, deve apresentar déficit primário de R$ 21,3 bilhões. No dia seguinte, 
será conhecido o resultado do setor público consolidado, que deve ter registrado déficit de R$ 20,2 
bilhões. Em relação aos indicadores de atividade, ao longo da semana a FGV divulgará o resultado de 
julho das Sondagens dos diversos setores da economia. Na sexta-feira, conheceremos os dados da 
PNAD contínua, que, segundo nossas projeções, deve apontar que a taxa de desemprego permaneceu 
em 13,3% no mês passado.  Por fim, o Banco Central divulgará, na quinta-feira, os dados do mercado 
de crédito referentes a junho. 

No cenário externo, o mercado deve ficar atento à divulgação das primeiras estimativas do PIB do segundo 
trimestre dos Estados Unidos, a serem conhecidas na sexta-feira, após a frustração com o resultado 
do PIB no primeiro trimestre. Além disso, na quarta-feira a primeira estimativa do PIB do Reino Unido 
deverá mostrar que a atividade econômica continuou fraca nos últimos meses. Por fim, na quarta-feira, 
o Fed deve anunciar o resultado de sua reunião de política monetária, na qual esperamos que não haja 
alteração da taxa de juros nem mudança relevante de sua comunicação.

Abrainc: mercado imobiliário continuou apontando recuperação gradual em maio
Os lançamentos de imóveis residenciais somaram 5,8 mil unidades em maio, subindo 3,1% em relação 
ao mesmo mês de 2016, conforme divulgado na última sexta-feira pela Associação Brasileira das 
Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc). No mesmo período, as vendas totalizaram 9,6 mil imóveis, o que 
responde ao crescimento de 12,8%, sendo que os distratos responderam por 32,7% das vendas. Com 
isso, nos primeiros cinco meses deste ano, os lançamentos acumularam retração de 0,4%, as vendas 
subiram 1,3% e os distratos responderam por 38,0% das vendas. Nesse período, os empreendimentos 
do programa Minha Casa Minha Vida ganharam relevância, com aumento de 24,4% dos lançamentos 
e de 31,1% das vendas, de forma que representam 87% e 62% do total de lançamentos e vendas, 
respectivamente. Entendemos que a melhora do mercado imobiliário residencial ocorrerá de forma 
gradual ao longo do segundo semestre deste ano, à medida em que os ajustes dos estoques forem 
avançando e o mercado de trabalho for se estabilizando.
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Fiscal

Setor Externo

Internacional

Sindusfarma: vendas de medicamentos seguiram trajetória de alta em junho, acumulando expansão 
de 4,1% no primeiro semestre
As vendas da indústria farmacêutica subiram 1,5% entre maio e junho, conforme divulgado na última semana pelo 
Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma). Na comparação com 
junho do ano passado, as vendas subiram 5,7%, acumulando alta de 4,1% no primeiro semestre. A expansão 
neste ano tem ocorrido especialmente na venda de produtos genéricos, que já acumula alta de 11,4% no período. 
Apesar da desaceleração em curso, mantemos nossa visão positiva para as vendas de medicamentos nos 
próximos meses, reforçando a resiliência do setor frente à retração da atividade nos últimos anos.

Ajuste das contas externas seguiu em curso em junho, com investimento direto no país mantendo-se 
em nível elevado
As contas externas registraram forte superávit em junho, indicando que o ajuste das contas externas seguiu 
em curso, acumulando déficit equivalente a 0,76% do PIB nos últimos doze meses. O ingresso de Investimento 
Direto no País (IDP) surpreendeu de forma positiva, ainda que tenha sido menor que o registrado nos meses 
anteriores. Em doze meses, o montante recebido de IDP é significativamente superior ao déficit em conta corrente, 
o que implica a necessidade de financiamento externo negativa em US$ 62,6 bilhões. O saldo em transações 
correntes foi superavitário em US$ 1,3 bilhão em junho, segundo os dados divulgados hoje pelo Banco Central. 
Nos últimos doze meses, o déficit acumulado foi de US$ 14,3 bilhões, o equivalente a 0,76% do PIB. Na conta 
corrente, destacamos mais uma vez o forte superávit da balança comercial, de US$ 7,0 bilhões, em linha com 
os dados divulgados anteriormente pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Mais uma vez, 
esse saldo bastante positivo foi impulsionado pelo avanço das exportações. Para julho, as informações semanais 
já conhecidas apontam para a manutenção dessa tendência de fortes superávits. O déficit em serviços atingiu 
US$ 3,2 bilhões, ante saldo negativo de US$ 3,6 bilhões registrado no mesmo período do ano anterior. Já o 
déficit de renda primária, de US$ 2,6 bilhões, ficou um pouco abaixo do patamar registrado em junho de 2016 
(US$ 2,9 bilhões). Na conta financeira, os Investimentos Diretos no País registraram entrada líquida de US$ 
4,0 bilhões, superando a nossa projeção e a mediana das expectativas do mercado, de US$ 2,0 bilhões e US$ 
2,5 bilhões respectivamente. Com isso, o saldo positivo acumulado nos últimos dozes meses somou US$ 80,6 
bilhões. Por outro lado, houve saídas líquidas em ações, de US$ 882 milhões, e em renda fixa, de US$ 1,8 
bilhão. Dado que a recuperação da atividade vem se mostrando bastante gradual, acreditamos que o ajuste do 
déficit externo também persistirá por mais algum tempo. Além disso, os saldos positivos da balança comercial 
seguirão contribuindo de forma positiva para o resultado das transações correntes. Ainda que as importações 
se recuperem, as exportações têm se mostrado bastante resilientes, o que pode compensar o efeito baixista 
sobre o saldo comercial. Assim, o déficit externo em 2017 deverá ficar em torno de US$ 7 bilhões (0,35% do 
PIB), sendo facilmente financiado pelos ingressos de Investimento Direto no País.

Governo confirmou contingenciamento adicional de R$ 5,9 bilhões
O relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, divulgado na última sexta-feira, confirmou o 
contingenciamento adicional de R$ 5,9 bilhões que havia sido antecipado na véspera pelo governo. Para tanto, 
a estimativa de despesas obrigatórias cresceu R$ 4,6 bilhões ante o relatório anterior, ao passo que a projeção 
de receitas líquidas caiu R$ 1,5 bilhões. Essa queda da receita estimada ocorre mesmo com um aumento de 
R$10,4 bilhões na estimativa de arrecadação com PIS/Cofins após o aumento da alíquota incidente sobre os 
combustíveis. Vale destacar que as estimativas continuam a considerar que o PIB crescerá 0,5% neste ano 
enquanto a projeção para a inflação foi reduzida de 4,3% para 3,7%.

Área do Euro: recuo do índice PMI em julho sugere desaceleração do crescimento na passagem do 
segundo para o terceiro trimestre
O índice PMI da Área do Euro recuou 0,5 ponto na passagem de junho para julho registrando 55,8 pontos, 
segundo leitura preliminar divulgada hoje pela Markit. O resultado mostrou uma queda mais intensa do que 
a esperado pelo mercado, de 0,1 ponto. Para tanto, destacamos a queda do índice da indústria de 58,7 para 
56,9 pontos no período, atingindo o menor nível dos últimos seis meses. Já o índice do setor de serviços ficou 
estável ante o mês anterior.  A queda do índice de julho indica uma desaceleração do crescimento da economia 
da Área do Euro na passagem do segundo para o terceiro trimestre.
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Tendências de mercado

Indicadores do Mercado

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

21/07/17 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) (*) 8,30 -0,06 -0,62 -4,97

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,24 -0,06 -0,25 -0,14

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 8,54 0,01 -0,48 -4,25

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 8,40 0,06 -0,62 -3,88

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.231,95 6,64 82,80 253,99

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.386,95 22,49 131,31 343,96

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 210,94 -4,63 -31,78 -75,29

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,14 0,72 -5,79 -3,92

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 64.684 -0,39 6,46 14,20

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.934 -0,34 6,56 14,80

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.473 -0,04 1,52 14,20

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 254,90 -1,05 -2,27 11,48

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.100 -0,22 -0,19 19,57

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.238 -0,21 2,59 6,55

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,24 -0,02 0,07 0,68

Euro - US$/€ (**) 1,17 0,3 4,4 5,7

Iene - ¥/US$ (**) 111,14 -0,7 -0,2 5,0

Libra - US$/£ (**) 1,30 0,2 2,6 -1,8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,65 1,0 -3,2 -5,0

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

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 176,66 -1,7 9,2 -7,0

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 48,06 -2,5 7,2 4,0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.255 0,8 0,9 -5,7

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.009 -0,4 9,8 -2,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 380 -2,9 3,0 13,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 125 -0,2 -0,7 -19,5

Os mercados acionários iniciam a semana sem tendência única. As bolsas asiáticas fecharam o pregão em 
alta, com exceção de Tóquio, cujo índice recuou 0,6%. As bolsas europeias operam no campo negativo, após o 
índice PMI surpreender negativamente. Já os índices futuros indicam que as bolsas dos Estados Unidos devem 
ter perdas ao longo do dia. No mercado de divisas, o dólar perde valor ante as principais moedas dos países 
desenvolvidos, com exceção do euro, que deprecia após o recuo dos índices PMI da região. 

No mercado de commodities, os preços do petróleo avançam, enquanto o mercado aguarda o término da reunião 
da OPEP na Rússia. As commodities agrícolas são negociadas em queda, enquanto as cotações dos metais 
industriais sobem, com destaque para a alta do preço do zinco, dado o aumento das importações chinesas do 
produto. 

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 divulgados os dados semanais da Balança Comercial. 
Além disso, o Tesouro divulgará o Relatório Mensal da Dívida Pública Federal de junho. 
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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 / Felipe Alves Fêo Emery de Carvalho / Felipe Yamamoto Ricardo da Silva / Gabriela Soares de Faria  / Mariana Silva de Freitas / 
Rafael Martins Murrer


