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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pnad Contínua (jun) 13,3% Esperamos que a taxa de desemprego tenha 
atingido 13,3% em junho.

10:30 Bacen: Nota à Imprensa - Política Fiscal (jun) -R$ 20,2 
bilhões

Setor público deve ter registrado déficit de R$ 20,2 
bilhões.

- CNI: Índice Nacional de Expectativa do Consumidor - 
INEC (jul)

09:30 EUA: PIB (2° tri.) - preliminar 2,6% (tri/tri)

11:00 EUA: Índice de confiança da Universidade de Michigan 
(jul) - final 93,2 

Deflação do IGP-M em julho reforça a expectativa de que a tendência desinflacionária será 
mantida nos próximos meses 
O IGP-M recuou 0,72% em julho, de acordo com os dados divulgados há pouco pela FGV, abaixo da 
nossa projeção e da mediana das expectativas dos analistas do mercado, que apontavam para quedas de 
0,58% e 0,63%, respectivamente. A deflação registrada em junho foi mais acentuada do que a observada 
em junho, quando o índice tinha recuado 0,67%. Para tanto, os preços dos produtos agropecuários 
passaram de uma queda de 1,63% em junho para outra de 2,60% em julho. O IPA industrial recuou 
0,66% neste mês (ante variação negativa de 1,08% na leitura anterior), refletindo principalmente a 
queda do preço do diesel, ao mesmo tempo em que os preços do minério de ferro avançaram. O IPC, 
por sua vez, mostrou alta de 0,04% no período, ante queda de 0,08% no mês passado. Por fim, o INCC 
também desacelerou, ao passar de uma elevação de 1,36% em junho para outra de 0,22% em julho. 
Com esse resultado, o IGP-M acumulou deflação de 1,66% nos últimos doze meses, ante recuo de 0,78% 
na leitura anterior. Esse comportamento favorável dos preços no atacado, em especial dos produtos 
agropecuários, permanece sustentando a manutenção da tendência desinflacionária ao consumidor 
esperada para os próximos meses.

Produção do setor químico caiu em junho, enquanto faturamento da indústria de máquinas e 
equipamentos subiu no período
A produção do setor químico recuou 1,8% na passagem de maio para junho, conforme dados divulgados 
ontem pela Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) e dessazonalizados pelo Depec-
Bradesco. As vendas de químicos, por sua vez, ficaram praticamente estáveis, com alta de 0,3% na 
mesma base de comparação. Já o faturamento da indústria de máquinas e equipamentos somou R$ 6 
bilhões no mês passado, o que representa uma estabilidade em relação a maio em termos nominais, 
segundo os dados da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), 
também divulgados ontem e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Com isso, a produção química 
acumula alta de 0,9% nos primeiros seis meses do ano, comparado ao mesmo período do ano anterior, 
ao mesmo tempo em que o faturamento da indústria de máquinas e equipamentos registrou retração de 
6,7% no mesmo período. A despeito da expansão da produção de máquinas e equipamentos em junho, 
esperamos redução da produção industrial no mesmo período, como apontado pelo desempenho do 
setor químico e por outros indicadores conhecidos recentemente.

Abras: vendas reais dos supermercados cresceram em junho
As vendas dos supermercados apresentaram crescimento de 0,6% em termos reais na passagem de 
maio para junho, na série livre de efeitos sazonais, de acordo com os dados divulgados ontem pela 
Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Na comparação com o mesmo período de 2016, as 
vendas reais avançaram 2,7% e, em termos nominais, houve alta de 5,8%. Esse resultado reforça nossa 
expectativa de expansão das vendas do varejo em junho.
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Internacional

Tendências de mercado

BC: estoque de crédito avançou em junho na comparação com maio
O estoque total de crédito no Sistema Financeiro Nacional (SFN) cresceu 0,5% em junho em relação a maio, de 
acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco Central e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. O estoque 
total de crédito somou R$ 3,087 trilhões em junho, o que representa uma contração de 1,6% nos últimos doze 
meses. Com isso, a relação crédito/PIB chegou a 48,2% em junho deste ano, ante razão de 51,1% verificada no 
mesmo mês do ano passado. Esse crescimento registrado em junho refletiu o crescimento de 0,5% na carteira 
de pessoa física, descontados os efeitos sazonais, enquanto a carteira de pessoa jurídica expandiu 0,3% na 
mesma comparação. Para 2017, esperamos expansão de 1% do estoque total de crédito, impulsionado pelo 
desempenho positivo da carteira de pessoa física.

Área do Euro: PIB da França e da Espanha indicam que o ritmo de crescimento do bloco continuou 
forte no segundo trimestre 
Os resultados do PIB da França e da Espanha confirmaram as expectativas do mercado, ao indicarem que o 
crescimento econômico continuou a ganhar tração no segundo trimestre. O PIB francês cresceu 0,5% no trimestre 
passado, mantendo o mesmo ritmo registrado no trimestre anterior. Já na Espanha, a economia acelerou, com o 
PIB passando de uma expansão de 0,8% no primeiro trimestre para outra de 0,9% no segundo trimestre. Esses 
dados estão em linha com nossa expectativa de que o resultado do PIB da Área de Euro, que será divulgado na 
próxima semana, aponte para um crescimento de 0,7% entre abril e junho. Os primeiros indicadores do terceiro 
trimestre, contudo, têm sugerido alguma desaceleração da atividade econômica. Nesse sentido, o índice de 
clima das empresas registrou ligeira retração, de 1,16 para 1,05 ponto entre junho e julho, de acordo com o 
divulgado hoje pela Comissão Europeia. O índice de confiança do consumidor, por sua vez, confirmou a leitura 
preliminar ao passar de -2,2 para -2,3 ponto. O índice de sentimento econômico, por outro lado, subiu 0,1 ponto 
no período, atingido 111,2 pontos. Esse resultado foi ligeiramente melhor que a expectativa do mercado, de um 
recuo de 0,3 ponto, após a forte alta registrada em junho.

Colômbia: BanRep reduz ritmo de corte de juros, sinalizando proximidade do fim do ciclo
O Banco Central da Colômbia (BanRep) decidiu ontem reduzir o ritmo de cortes da taxa básica de juros para 
0,25 pontos percentuais, ante corte de 0,50 p.p. na reunião anterior, em linha com nossa expectativa e com 
a mediana das estimativas do mercado. Com isso, a taxa básica saiu de 5,75% para 5,50% a.a.. Assim como 
ocorreu nas últimas decisões, a decisão não foi unânime, com seis membros do comitê de política monetária 
votando por uma redução de 0,25 p.p. e um membro optando por manter a taxa estável. Essa redução no ritmo 
de corte e o fato de nenhum dos membros ter votado por um corte de 0,5 p.p. reforça nossa expectativa de que 
o ciclo de afrouxamento monetário se aproxima do fim. Para os próximos meses, acreditamos que o BanRep 
será mais cauteloso e por mais que nossa estimativa seja de mais uma redução de 0,25 p.p. até o final do 
ano, não necessariamente essa redução ocorrerá na próxima reunião, isso vai depender do comportamento 
da inflação e da atividade.

Os mercados acionários encerram a semana com tendência de queda. As bolsas asiáticas fecharam o pregão no 
campo negativo, com exceção de Shanghai, que avançou 0,3%. As bolsas europeias operam em baixa, enquanto 
os índices futuros indicam que as bolsas dos Estados Unidos devem ter perdas ao longo do dia. No mercado 
de divisas, o dólar deprecia ante as principais moedas dos países desenvolvidos, à espera da divulgação do 
resultado preliminar do PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos.
 
No mercado de commodities, os preços do petróleo avançam, ainda refletindo o recuo dos estoques do produto 
nos Estados Unidos e o compromisso de corte assumido na última reunião da OPEP pela Arábia Saudita. 
Além disso, hoje serão conhecidos os dados semanais das perfurações de poços nos Estados Unidos. Já as 
principais commodities agrícolas são negociadas em baixa, com exceção do trigo, enquanto as cotações dos 
metais industriais recuam.
 
No Brasil, o mercado de juros deve reagir à surpresa baixista com o resultado do IGP-M de julho, divulgado há pouco 
pela FGV. Na agenda doméstica, conheceremos os dados da PNAD contínua, que, segundo nossas projeções, 
deve indicar que a taxa de desemprego permaneceu estável em 13,3% no mês passado. Além disso, o Banco 
Central divulgará o resultado do setor público consolidado, que deve ter registrado déficit de R$ 20,2 bilhões.
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(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

27/07/17 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) (*) 8,30 0,00 -0,55 -5,02

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,24 0,00 -0,05 -0,07

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 8,28 -0,22 -0,71 -4,56

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 8,14 -0,25 -0,85 -4,19

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.250,84 33,91 115,06 256,78

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.397,59 35,27 193,11 332,51

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 213,81 -2,79 -23,58 -81,21

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,15 0,39 -4,93 -3,41

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 65.277 0,41 5,84 14,82

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 27.166 0,40 5,94 15,35

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.475 -0,10 2,32 14,25

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 256,72 -0,04 -0,86 11,62

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.080 0,15 -0,72 20,49

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.250 0,06 1,84 8,62

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,31 0,02 0,11 0,81

Euro - US$/€ (**) 1,17 -0,5 3,0 5,6

Iene - ¥/US$ (**) 111,26 0,1 -1,0 5,6

Libra - US$/£ (**) 1,31 -0,4 2,0 -1,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,73 0,8 -1,5 -5,8

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

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 181,14 1,7 11,1 1,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 51,49 1,0 10,4 18,4

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.260 0,8 1,1 -5,0

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 995 0,6 9,2 -1,6

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 374 0,4 4,2 11,5

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 125 0,6 -2,2 -19,6

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 Yamamoto Ricardo da Silva / Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer


