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Agenda do dia

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

10:45 EUA: Índice dos gerentes de compras de Chicago (jul) 60,0

11:00 EUA: Vendas de imóveis pendentes (jun) 1,0% (m/m)

11:30 EUA: Índice de atividade do Fed Dallas (jul) 13,0

Expectativas para o IPCA deste ano foram revisadas para cima 
A projeção para a inflação deste ano foi novamente revista para cima, segundo as estimativas coletadas 
até o dia 28 de julho e divulgadas há pouco pelo Relatório Focus do Banco Central. As expectativas para 
o IPCA subiram de uma alta de 3,33% para outra de 3,40% 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 recuou de 8,0% para 7,75% 
no final de 2018. Já a mediana das projeções para o crescimento do PIB 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 em R$/US$ 3,43 para o final de 2018.

Agenda da semana estará concentrada na divulgação da Ata do Copom e dos indicadores de 
atividade econômica 
O Copom optou por reduzir a taxa Selic em 1 p.p., para 9,25% a.a., em decisão anunciada na última 
semana. Ao sinalizar a possibilidade de manutenção desse ritmo em sua próxima reunião, a divulgação 
da Ata – agendada para terça-feira – atrairá as atenções do mercado, que poderá reavaliar suas 
expectativas para a extensão total desse ciclo de afrouxamento. Dada a significativa desinflação em 
curso e as constantes surpresas baixistas com a inflação no atacado e ao consumidor, o desempenho 
da atividade econômica deverá ser vetor muito importante para a condução da política monetária no 
restante deste ano. Dessa forma, destacamos a divulgação de diversos indicadores de atividade na 
agenda de indicadores desta semana. Na terça-feira, conheceremos os dados da Pesquisa Industrial 
Mensal, pelo IBGE. Segundo nossas estimativas, a indústria deve ter mostrado estabilidade entre maio 
e junho. Além disso, dando início à divulgação dos indicadores referentes a julho, teremos os dados 
dos emplacamentos de veículos da Fenabrave, na terça-feira, e de produção e vendas de veículos da 
Anfavea, na sexta. O resultado da balança comercial será conhecido na terça-feira, para o qual esperamos 
superávit de US$ 6,5 bilhões, mantendo a tendência dos últimos meses de elevados saldos. Por fim, 
vale lembrar que o Congresso voltará às atividades nesta semana, com a retomada da agenda política.
Na agenda externa, o mercado estará atento à evolução da atividade econômica das principais regiões 
do mundo neste início de trimestre, à medida que a economia europeia segue forte, a chinesa deu sinais 
mais favoráveis em junho e os EUA têm apontado para certa acomodação do ritmo de crescimento. 
Assim, o destaque ficará com a divulgação do resultado do PIB da Área do Euro do segundo trimestre, 
que será conhecido na terça-feira e para o qual esperamos expansão de 0,7% em relação ao trimestre 
anterior. No mesmo dia, conheceremos os índices PMI das principais economias referentes a julho. 
O Banco da Inglaterra ainda anunciará na quinta-feira sua decisão de política monetária: esperamos 
manutenção da taxa de juros, diante do resultado fraco do PIB do Reino Unido do segundo trimestre, 
conhecido nesta semana, e da desaceleração da inflação no último mês. Por fim, nos Estados Unidos, 
o foco estará na divulgação do índice ISM de serviços, na quinta-feira, e dos dados do mercado de 
trabalho, que serão conhecidos no último dia da semana.
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Atividade

Taxa de desemprego cai em junho com o avanço da ocupação informal
Os dados da Pnad Contínua referentes a junho apontaram para continuidade do processo de ajuste do mercado 
de trabalho. A taxa de desemprego caiu, impulsionada pelo crescimento do emprego por conta própria e do 
emprego informal. A ocupação formal, no entanto, caiu novamente no mês em linha com o indicado pelos dados 
do Caged. A taxa de desemprego foi de 13,0 % nos três meses encerrados em junho, segundo os dados da 
PNAD Contínua divulgados hoje pelo IBGE. Descontada a sazonalidade, a taxa recuou 0,2 p.p. ante a leitura 
anterior. Na comparação interanual, contudo, houve elevação de 1,7 pontos percentuais. A população ocupada 
reduziu seu ritmo de queda, ao recuar 0,6% na comparação interanual, ante retração de 1,3% verificada em 
abril. Em relação ao mês anterior, a ocupação cresceu 0,4% ante alta de 0,2% no mês anterior. A População 
Economicamente Ativa (PEA) cresceu 0,2%, depois de ter subido 0,1% na leitura anterior. Na comparação 
interanual, o crescimento da PEA passou de 1,1% para 1,3%. A intensificação da queda do emprego formal foi 
compensada pelo crescimento do emprego por conta própria. De fato, nos últimos três meses, a ocupação por 
conta própria subiu 4,3% em termos anualizados e o emprego informal, 5,4%. Vale dizer que esses tipos de 
emprego representam cerca de um terço da ocupação total. Por outro lado, a ocupação formal caiu 3,7% na 
mesma comparação. O rendimento médio nominal ficou praticamente estável entre maio e junho, ao passar de 
uma alta interanual de 6,4% para outra de 6,7% enquanto o rendimento médio real habitual alcançou R$ 2.104 
em junho, o correspondente a uma elevação interanual de 3,0%. Apesar desse resultado mais positivo em 
junho, esperamos que mercado de trabalho continuará fraco nos próximos meses, com o aumento da taxa de 
desemprego. Esperamos, porém, moderação desse ajuste ao longo dos próximos meses, com a estabilização 
gradual da ocupação que, por sua vez, responde de forma defasada à recuperação da economia.

FGV: avanço do índice de confiança de serviços em julho reforça expectativa de retomada gradual da 
economia
Em linha com o indicado pela maioria dos indicadores de confiança divulgados ao longo da última semana, a 
Sondagem de Serviços deste mês, divulgada há pouco pela FGV, também reverteu em julho parte da queda da 
confiança do mês anterior. O índice de confiança do segmento de serviços subiu 1,0 pontos entre junho e julho, 
atingindo 82,9 pontos. A melhora do indicador refletiu o desempenho tanto do componente de situação atual, 
que subiu 1,1 ponto, para 78,6 pontos, quanto do de expectativas, que passou de 86,5 para 87,4 pontos. Com 
base no resultado desse indicador e dos demais índices de confiança divulgados nos últimos dias, reforçamos 
nossa expectativa de retomada gradual da atividade econômica nos próximos trimestres, apesar de ainda 
esperarmos uma retração do PIB neste terceiro trimestre.

CNI: Confiança do consumidor recua 1,0 ponto em julho
O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor, calculado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e 
divulgado na última sexta-feira, mostrou queda da confiança de 1,0 ponto entre junho e julho, registrando 99,5 
pontos. A queda do indicador foi puxada pelo componente de expectativa de desemprego, que caiu 5,9 pontos. 
Por outro lado, os componentes de situação financeira e endividamento avançaram. Essa retração da confiança 
do consumidor neste mês sugere que o consumo das famílias seguirá com desempenho fraco neste trimestre. 
Para os próximos meses, acreditamos em uma estabilização da demanda, à medida que o ajuste do mercado 
de trabalho começar a perder força.

BC: resultado primário do setor público consolidado chegou a um déficit de R$ 19,5 bilhões em maio
O resultado primário do setor público ficou negativo em R$ 19,5 bilhões em junho, conforme divulgado pelo 
Banco Central na última sexta-feira. Com isso, o setor público acumulou déficit de R$ 167,2 bilhões nos últimos 
12 meses, o que representa 2,6% do PIB. Para tanto, em junho, as contas do governo central chegaram a um 
déficit de R$ 19,9 bilhões e os governos regionais tiveram superávit de R$ 240 milhões (acumulando, neste 
ano, superávit de R$ 19,0 bilhões). A dívida bruta do governo geral, por sua vez, atingiu 73,1% do PIB em junho, 
ante 69,5% no final do ano passado.
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Tendências de mercado

EUA: crescimento do PIB no segundo trimestre foi impulsionado pelo consumo das famílias
O PIB dos Estados Unidos cresceu à taxa anualizada de 2,6% no segundo trimestre na comparação com os 
três meses anteriores, ligeiramente abaixo da mediana das expectativas do mercado, de uma alta de 2,7%, 
conforme reportado na última sexta-feira. A alta foi impulsionada pelo consumo das famílias e pelos investimentos, 
que cresceram 2,8% e 2,0%, respectivamente. Apesar da surpresa positiva com crescimento, esperamos 
desaceleração na segunda metade do ano. Nossa expectativa é de que o PIB dos Estados Unidos crescerá a 
um ritmo mais modesto que o projetado pelo mercado, próximo de 2,0%. 

China: discreta queda do índice PMI em julho sugere desaceleração da economia neste terceiro 
trimestre 
O índice PMI da indústria de transformação, calculado pelo escritório de estatísticas da China, chegou a 51,4 
pontos em julho, recuando em relação aos 51,7 pontos registrados em junho; as expectativas dos agentes 
econômicos apontavam para 51,5 pontos. Nesse período, houve leve moderação, de forma disseminada, com 
destaque para as quedas dos componentes de produção e de novos pedidos de exportação. Entendemos que, 
após a forte aceleração da economia no segundo trimestre, deveremos observar alguma moderação no trimestre 
corrente. Para tanto, o governo seguirá controlando a regulação e alavancagem do sistema financeiro, ao 
mesmo tempo em que os investimentos, especialmente no setor imobiliário, tendem a arrefecer gradualmente.

Os mercados acionários iniciam a semana com tendência de alta. As bolsas asiáticas fecharam o pregão no 
campo positivo, com exceção de Tóquio, que recuou 0,2%. As bolsas europeias operam em alta, enquanto os 
índices futuros indicam que as bolsas dos Estados Unidos devem avançar ao longo do dia. No mercado de 
divisas, o dólar ganha valor ante as principais moedas dos países desenvolvidos, com exceção do iene, à espera 
da divulgação de diversos indicadores de atividade dos Estados Unidos.

No mercado de commodities, os preços do petróleo avançam. A Opep comunicou que fará nova reunião na 
próxima semana para discutir as dificuldades enfrentadas por alguns países do grupo em cumprir os acordos 
de corte de produção. Já as principais commodities agrícolas são negociadas em baixa, com exceção do café 
e do açúcar, enquanto as cotações dos metais industriais obtêm ganhos.

No Brasil, em dia com agenda fraca de indicadores domésticos, o mercado deve acompanhar a tendência 
externa e reagir à evolução das projeções contidas no Relatório Focus, divulgado há pouco pelo Banco Central.
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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 Yamamoto Ricardo da Silva / Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer

Indicadores do Mercado

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

28/07/17 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 -0,54 -5,05

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,24 0,00 1,43 -0,23

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 8,27 -0,01 -0,69 -4,65

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 8,09 -0,05 -0,84 -4,29

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.257,80 6,96 113,66 262,07

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.400,84 3,25 177,77 334,33

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 215,35 1,54 -26,22 -76,68

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,13 -0,59 -4,54 -4,86

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 65.497 0,34 5,61 15,58

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 27.244 0,29 5,72 16,04

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.472 -0,13 1,29 13,92

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 254,16 -1,00 -1,79 11,49

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.960 -0,60 -0,85 21,14

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.253 0,11 2,52 8,65

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,29 -0,02 0,06 0,78

Euro - US$/€ (**) 1,18 0,6 3,3 6,1

Iene - ¥/US$ (**) 110,67 -0,5 -1,5 5,1

Libra - US$/£ (**) 1,31 0,5 1,6 -0,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,78 0,3 -0,4 -5,9

Yuan - RMB/US$ (**) 6,73 0,0 -1,0 1,2

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 182,12 1,0 11,1 2,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 52,52 2,0 11,0 23,0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.268 0,7 1,6 -4,8

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.001 0,6 9,5 -0,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 374 0,0 4,9 13,0

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 124 -0,4 -2,8 -19,7


