
1

Boletim Diário Matinal
27 de Julho de 2017

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Pe

sq
ui

sa
s 

e 
Es

tu
do

s 
Ec

on
ôm

ic
os

Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Índice de preços ao produtor - indústrias de 
transformação (jun)

10:30 Bacen: Nota à imprensa - Política monetária e 
operações de crédito (jun)

- Fiesp/Ciesp: Indicadores industriais - INA e NUCI  (jun)

- CNI: Sondagem da Indústria da Construção  (jul)

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

09:30 EUA: Estoques no atacado (jun) - preliminar

09:30 EUA: Índice de atividade CFNAI (jun)

09:30 EUA: Encomendas de bens duráveis (jun) - preliminar 2,7% (m/m)

Copom decidiu cortar a taxa Selic em 1 p.p., sinalizando a possibilidade de manutenção desse 
ritmo de redução na próxima decisão
Mantendo o mesmo ritmo de cortes das duas últimas reuniões, o Copom optou por reduzir a taxa de juros 
em 1,00 p.p., levando a Selic para 9,25% a.a., em decisão unânime e sem viés, anunciada ontem, dentro 
das expectativas do mercado. Para tanto, o comitê levou em conta os fundamentos macroeconômicos, 
com destaque para a estabilização da economia brasileira, o cenário externo favorável e a desinflação 
difundida, inclusive nos componentes mais sensíveis ao ciclo econômico. O comunicado reconheceu 
que a maior incerteza quanto ao ritmo de implementação de reformas e aos ajustes na economia acabou 
impactando negativamente os índices de confiança dos agentes econômicos. No entanto, minimizando 
os impactos das incertezas do ambiente político, destacou que os efeitos dessa redução da confiança 
sobre a atividade têm sido limitados e que os efeitos de curto prazo, até o momento, não se mostram 
inflacionários nem desinflacionários. Somado a isso, importante mencionar a redução das projeções para 
a alta do IPCA, levando em conta o cenário de mercado:  3,6% para 2017 e 4,3% para 2018, com a Selic 
a 8,00% neste e no próximo ano. Por fim, trazendo importante sinalização prospectiva, o comunicado 
indicou que a manutenção do atual ritmo de corte dos juros para sua próxima decisão dependerá da 
permanência das condições descritas no cenário básico do Copom e das estimativas da extensão do ciclo. 
Nesse sentido, o comunicado reafirmou (i) que a extensão do ciclo dependerá de fatores conjunturais 
e das estimativas da taxa de juros estrutural da economia brasileira e (ii) que o processo de reformas é 
importante para a queda da taxa de juros estrutural. Nosso entendimento, diante desses sinais, é que 
as condições objetivas da atividade econômica e da inflação deverão permitir a manutenção do ritmo 
de cortes na próxima reunião.

Elevação da confiança da indústria em julho aponta para a estabilização da atividade nos 
próximos meses
Em linha com o resultado preliminar, os dados divulgados pela FGV confirmaram a alta do índice confiança 
da indústria em junho. O avanço do indicador, que passou de 89,5 para 90,8 pontos entre junho e julho, 
foi explicado pela melhora tanto do componente de expectativas, que avançou de 92,1 para 93,4 pontos, 
quanto do de situação atual, que passou de 87,0 para 88,4 pontos. O nível de utilização da capacidade 
instalada também avançou, ao passar de 74,2% para 74,7%. A melhora desse indicador está em linha 
com a estabilização da atividade industrial vista nos últimos meses. Apesar disso, esperamos ligeira 
contração do PIB no terceiro trimestre.
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Fiscal

Setor Externo

Internacional

IABr: produção de aço bruto recuou 4,1% em junho ante o mês anterior, reforçando nossa expectativa 
de queda da atividade industrial no período
A produção nacional de aço bruto somou 2,7 milhões de toneladas em junho, segundo divulgados ontem 
pelo Instituto Aço Brasil (IaBr). A produção registrou queda de 4,1% em relação a maio, segundo dados 
dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. A produção de aços planos e aços semi-acabados caíram 6,9% e 4,4% 
respectivamente, enquanto a produção de aços longos subiu 4,3%. Na comparação com o mesmo mês do ano 
passado, a produção de aço bruto registrou alta de 4,0%, puxada pela produção de planos e de semi-acabados 
que cresceram 13,5% e 10,3% nesta ordem, enquanto a produção de longos caiu 11,3%. Com estes resultados, 
a produção de aço bruto registra expansão de 12,4% no primeiro semestre do ano ante o mesmo período do ano 
passado. A produção de planos acumulada alta de 17,0%, favorecida pela recuperação da produção do setor 
automotivo, enquanto a produção de longos segue em queda de 5,3% no ano, afetada pelo fraco desempenho 
da construção civil. A produção de aços semi-acabados apontou alta de 9,6%, favorecida pelas exportações 
que avançaram 13,8%. Já as vendas tiveram contração no período, com queda de 2%, desfavorecidas pelo 
incremento de 41% das importações. Apenas as vendas de planos cresceram 4,6%, beneficiadas pela retomada 
do setor automotivo.

BC: fluxo cambial registrou entradas líquidas de US$ 64 milhões na terceira semana de julho
O fluxo cambial registrou saldo positivo de US$ 64 milhões na semana compreendida entre os dias 17 e 21 
de julho, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco Central. As contas financeira e comercial 
caminharam em sentidos opostos, sendo essa última a responsável pelo saldo positivo da semana, ao fechar 
com superávit de US$ 390 milhões, resultado de câmbio contratado para exportações de US$ 3,2 bilhões, 
acima dos US$ 2,8 bilhões contratados para importações. Mantendo a tendência das últimas semanas, a conta 
financeira apresentou saída líquida de US$ 326 milhões. Para tanto, foram registradas compras de US$ 8,5 
bilhões e vendas de US$ 8,8 bilhões. Com esse resultado, o fluxo cambial acumula déficit de US$ 2,9 bilhões 
em julho e superávit de US$ 4,6 bilhões no ano.

Governo central registrou déficit de R$ 19,8 bilhões em junho
O governo central registrou déficit primário de R$ 19,8 bilhões em junho, praticamente em linha com a expectativa 
do mercado, de R$ 19,3 bilhões. Parte desse resultado negativo é explicada pela antecipação de pagamentos de 
precatórios, que geralmente ocorrem no último trimestre do ano. Do lado das receitas, houve recuo em termos 
reais de 2,7% no primeiro semestre, comparando com o mesmo período do ano passado. As despesas, por sua 
vez, registraram alta de 0,5% nessa mesma base de comparação. Considerando o resultado acumulado até 
junho, para o cumprimento da meta de déficit deste ano de R$ 139 bilhões, devemos observar saldos negativos 
mensais de aproximadamente R$ 15 bilhões até o encerramento de 2017.

EUA: Fed reconhece desaceleração da inflação e sinaliza início da redução do balanço em setembro
O Comitê de Política monetária do banco central dos EUA (Fed) decidiu manter a meta da taxa básica de juros 
em 1,0% a 1,25%, conforme esperado pelo mercado. No comunicado, o Fed reconheceu a melhora recente no 
mercado de trabalho, como evidenciado pelos dados mais fortes da criação de vagas de trabalho em junho. No 
entanto, ressaltou uma ligeira perda de ímpeto no crescimento do consumo doméstico e dos investimentos, e 
destacou que a inflação desacelerou desde a última reunião, permanecendo abaixo de 2%. Esse reconhecimento 
da atividade mais fraca e da desaceleração da inflação deixou o tom do comunicado mais brando em comparação 
com o comunicado da reunião anterior. Por fim, o comunicado sinalizou que o Fed deve iniciar a redução do 
balanço em setembro, ao afirmar que deve iniciar a normalização “relativamente breve” ao invés de “neste ano” 
presente nos últimos comunicados. Apesar do tom mais brando do comunicado, continuamos a esperar mais 
uma alta de juros em dezembro e com o início da redução do balanço em setembro.
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Tendências de mercado

Indicadores do Mercado

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

26/07/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 9,25 -1,00 -1,00 -5,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 8,30 0,00 -0,55 -4,99

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,24 0,00 -0,10 -0,03

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 8,50 -0,02 -0,46 -4,35

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 8,39 -0,02 -0,57 -3,94

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.216,93 -1,88 77,45 231,26

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.362,33 -6,64 135,56 326,08

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 216,60 2,66 -23,44 -75,65

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,14 -1,09 -4,82 -4,21

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 65.011 -1,00 4,54 14,49

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 27.056 -0,95 4,68 15,05

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.478 0,03 1,59 14,23

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 256,83 0,54 -1,64 12,13

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.050 0,48 -0,51 22,38

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.248 0,12 1,95 6,48

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,29 -0,05 0,15 0,73

Euro - US$/€ (**) 1,17 0,7 4,9 6,8

Iene - ¥/US$ (**) 111,18 -0,6 -0,6 6,2

Libra - US$/£ (**) 1,31 0,7 3,1 -0,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,59 -1,0 -1,6 -6,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,74 -0,2 -1,2 1,0

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 179,45 1,8 10,9 -1,8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 50,97 1,5 11,2 13,6

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.249 -0,2 0,2 -5,4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 989 0,7 9,0 -0,5

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 373 1,1 3,8 12,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 124 -0,2 -2,3 -20,2

Os mercados acionários operam com tendência de alta nesta quinta-feira. As bolsas asiáticas fecharam o pregão 
com ganhos, com destaque para a alta de 0,7% em Hong Kong. As bolsas europeias operam sem tendência 
única, em meio à divulgação de muitos resultados corporativos. Já os índices futuros indicam que as bolsas 
dos Estados Unidos devem subir ao longo do dia. No mercado de divisas, o dólar ganha valor ante as principais 
moedas dos países desenvolvidos, com exceção da libra, após decisão do Fed de manutenção da taxa básica 
de juros dos Estados Unidos e à espera dos dados de emprego do país, a serem divulgados hoje.

No mercado de commodities, os preços do petróleo avançam, após recuo maior que o esperado dos estoques 
do produto nos Estados Unidos na última semana. As principais commodities agrícolas são negociadas em alta, 
assim como as cotações dos metais industriais.

O mercado de juros deve reagir à decisão do Copom de cortar a Selic para 9,25% e a indicação de que deve 
manter o ritmo de corte na próxima reunião. Na agenda doméstica, serão divulgados os indicadores industriais 
da Fiesp e a sondagem da construção da CNI, ambos referentes a junho. Além disso, o Banco Central divulgará 
os dados do mercado de crédito do mês passado.
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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


