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20 de julho de 2018

Semana em Foco

Inflação desacelera com dissipação dos efeitos da paralisação no setor de transportes

Análise de Conjuntura

o Com a dissipação dos efeitos da paralisação no setor de transportes, o IPCA-15 recuou de 1,11% em junho
para 0,64% em julho. Os preços de alimentos e combustíveis, entre os mais afetados com a greve no final
de maio, explicam boa parte dessa desaceleração. Os próximos meses devem continuar mostrando
descompressão da inflação, com resultados mensais em patamares baixos. Em meados do segundo
semestre, deveremos observar como se dará o repasse da depreciação cambial, que já vem pressionando os
preços ao produtor (IGPs), para o consumidor. Como esperado, em um momento de importante variação do
câmbio, o primeiro efeito sobre os preços é observado nos IGPs e, depois de alguns meses, ao consumidor.
Até agora, o efeito sobre o produtor tem repetido o padrão histórico. Os repasses para os consumidores
finais, no entanto, ainda não estão acontecendo, seguindo uma defasagem normal. Há bastante debate
sobre o tamanho desse repasse, dado que a economia ainda apresenta elevado nível de ociosidade, o que
poderia limitar o poder de transferência dos IGPs para os IPCs. Com os resultados correntes, continuamos
esperando IPCA de 4,1% neste ano.

o A atividade econômica dos EUA continua com expansão robusta, mas com inflação que deve se estabilizar
ao redor da meta do FED no médio prazo. Assim, deverá prevalecer um cenário de ajuste gradual dos
juros. Essa foi a principal mensagem do presidente da instituição, Jerome Powell, nesta semana. Ele ainda
afirmou que a autoridade monetária irá levar em consideração a guerra comercial para a tomada de
decisões apenas quando houver efeitos sobre a economia. O cenário apontado pelo banco central norte-
americano é reforçado pelo Livro Bege que, a partir da compilação de informações levantadas junto a
agentes econômicos, corrobora o sentimento de mercado de trabalho bastante aquecido, ainda que com
pressões salariais bem contidas. Os dados recentes de inflação já mostram que os índices estão ao redor da
meta de 2,0%, compatível com um quadro de normalização moderada da política monetária. Esperamos
duas elevações adicionais de juros neste ano e mais duas no ano que vem. Contudo, há temores quanto ao
potencial de que as tensões comerciais reduzam o crescimento global, podendo limitar essa trajetória de
juros, principalmente em 2019. Para os países emergentes, o cenário continua desafiador, já que uma
diminuição na magnitude de elevação das taxas nos EUA seria fruto de uma desaceleração da economia
mundial, ao mesmo tempo em que manteria o dólar fortalecido.

o Sem surpresas, o PIB da China avançou 6,7% no 2º trimestre, antes da vigência das novas tarifas de
importação. A indústria do país seguiu em desaceleração, o que foi parcialmente compensado pelo maior
ritmo de expansão dos serviços. Esperamos crescimento do PIB de 6,5% este ano, mas há riscos baixistas a
serem monitorados. Os conflitos comerciais com os EUA podem afetar os planos de investimentos e as
exportações, ainda que o governo chinês esteja sinalizando disposição em compensar parte desses riscos.
De fato, a moeda chinesa continua sua trajetória de depreciação, ao mesmo tempo em que as autoridades
já cortaram compulsórios para estimular a renegociação de dívidas corporativas.

Perspectiva semanal

o No Brasil, a semana trará a divulgação das notas de setor externo e de operações de crédito, ambas de
junho. Além disso, ainda serão divulgados os dados de resultado primário do Governo Central e de
arrecadação, que devem mostrar desaceleração.

o Na agenda externa, os mercados estarão atentos à divulgação do PIB norte-americano do 2º trimestre,
que deve confirmar a robustez econômica do país. Além disso, serão conhecidas as prévias dos PMIs de
Europa e dos EUA referentes a este mês. Por fim, o BCE terá reunião de política monetária, devendo
sinalizar cautela em relação às consequências das tensões comerciais e ajuste bastante gradual dos juros.
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Calendário semanal

Horário País Eventos Previsão mercado Previsão DEPEC

Segunda-Feira 23/07

08:00 Brasil FGV: IPC-S (semanal)

08:30 Brasil BCB: Boletim Focus (semanal)

15:00 Brasil MDIC: Balança comercial (semanal)

- Brasil CNI: Sondagem Industrial (jun)

Terça-Feira 24/07

08:00 Brasil FGV: Sondagem do Consumidor (jul)

04:30 Alemanha Índice PMI Markit composto (jul) - preliminar

05:00 Área do Euro Índice PMI Markit composto (jul) - preliminar

19:00 Chile Banco Central anunciará decisão de política monetária 2,50% 2,50%

Quarta-Feira 25/07

05:00 Brasil FIPE: IPC (semanal)

08:00 Brasil FGV: Sondagem do comércio (jul)

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

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

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

05:00 Alemanha Pesquisa de sentimento econômico - IFO (jul)

Quinta-Feira 26/07

08:00 Brasil FGV: Sondagem da construção (jul)

08:00 Brasil FGV: INCC-M (jul)

10:30 Brasil BCB: Conta Corrente (jun) US$ 0,7 bilhões

10:30 Brasil BCB: Investimento Direto no País (jun) US$ 6,0 bilhões

- Brasil Tesouro: Resultado primário do Governo Central (jun) - R$ 9,0 bilhões

08:45 Área do Euro Banco Central anunciará decisão de política monetária 0,00%

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

Sexta-Feira 27/07

08:00 Brasil FGV: Sondagem da Indústria (jul)

08:00 Brasil FGV: IGP-M (jul)

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

- Brasil Aneel: Divulgação de bandeira tarifária (ago)

09:30 EUA PIB (2° tri.) - preliminar 4% (tri/tri) 3,6% (tri/tri)

11:00 EUA Índice de confiança da Universidade de Michigan (jul) - final 97,3 

- Colômbia Banco Central anunciará decisão de política monetária 4,25% 4,25%

Na semana

- Brasil Receita Federal: Arrecadação de impostos e contribuições (jun) R$ 109,0 bilhões
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Projeções macroeconômicas

Equipe Técnica
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2016 2017 2018 2019

IPCA (% a.a.) 6,29 2,95 4,10 4,25

PIB (% a.a.) -3,6 1,0 1,5 2,5

Produção Industrial (% a.a.) -6,4 2,5 2,5 2,7

Vendas do Varejo Ampliado (% a.a.) -8,7 4,0 5,0 4,5

Taxa de desemprego (% a.a. média do ano) 11,5 12,7 12,5 12,3

Estoque de Crédito (% a.a.) -3,5 -0,5 4,0 8,3

Saldo Balança Comercial (BCB) ($ bilhões) 45,0 64,0 68,3 61,1

Saldo Conta Corrente ($ bilhões) -23,5 -9,8 -1,8 -8,5

Taxa de Câmbio (R$/$ final de período) 3,26 3,31 3,60 3,60

Taxa Selic (% a.a. final de período) 13,75 7,00 6,50 8,00

Resultado Primário (R$ bilhões) -155,8 -110,6 -159 -108

Dívida Bruta (% PIB) 70,0 74,0 75,2 76,5


