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27 de julho de 2018

Semana em Foco

Copom deve manter os juros em 6,5% na próxima semana

Análise de Conjuntura

o Sondagens continuam sugerindo moderação na recuperação da atividade econômica brasileira. Após
os efeitos da paralisação no setor de transportes, as pesquisas de confiança sugerem uma retomada
ainda moderada. A Sondagem da Indústria (CNI) apontou retomada na produção em junho, elevando
inclusive o nível de utilização da capacidade instalada. Adicionalmente, sinalizou recuo nos estoques e
perspectiva mais favorável para os próximos meses. As pesquisas de julho da FGV, por sua vez,
apresentaram resultados mistos. Enquanto os indicadores de confiança do consumidor e da construção
civil indicaram alta, a indústria registrou estabilidade e o comércio recuou no período. Apesar dos
avanços observados, a intensidade da retomada se mostra gradual e o nível divulgado na maior parte
das pesquisas ainda é inferior ao observado antes da paralisação. Dessa forma, seguimos com a
expectativa de crescimento gradual para o PIB deste ano, em 1,5%.

o Apesar da paralisação no setor de transportes, a arrecadação federal cresceu 2,0% em junho ante o
mesmo mês do ano anterior, em termos reais. A arrecadação alcançou R$ 110,8 bilhões, o maior valor
desde 2015. Apesar do IPI ter sido impactado negativamente pela atividade industrial fraca, as receitas
com Cofins e PIS/Pasep e com o imposto sobre importação contribuíram para o resultado positivo.

o Enquanto a tensão comercial avançou com novos desdobramentos, a economia norte-americana
reportou forte expansão no segundo trimestre do ano. Impulsionado por consumo das famílias
(4,0%), os EUA expandiram 4,1% no último trimestre. Apesar dos números favoráveis, as preocupações
quanto aos possíveis impactos da tensão comercial continuaram no radar. Se, por um lado, o ruído
comercial entre os EUA e a Comissão Europeia foi abrandado, por outro, o receio de uma
desaceleração mais intensa da atividade econômica fez o governo chinês adotar pacote de estímulo
fiscal. Os sinais de desaceleração também foram notados nos dados de atividade de julho da Área do
Euro e do Japão.

Perspectiva semanal

o No Brasil, a semana será bastante intensa, com divulgações de indicadores de atividade (produção
industrial e mercado de trabalho), inflação no atacado e reunião de política monetária. Esperamos
que a produção industrial de junho devolva o impacto da paralisação dos caminhoneiros; projetamos
expansão de 14,3% no mês. Para o mercado de trabalho, contemplamos estabilidade na taxa de
desemprego, ao redor de 12,5%. Quanto ao IGP-M, estimamos variação de 0,47% em julho, refletindo
a deflação nos preços agropecuários e manutenção da pressão no núcleo industrial. Com os
indicadores de atividade dos últimos meses impactados pela greve, dificultando uma leitura mais
assertiva sobre a velocidade da retomada, com a manutenção da ancoragem das expectativas de
inflação e a recente apreciação do Real, nossa projeção segue sendo de manutenção da taxa básica de
juros em 6,5%.

o Decisões de política monetária e possibilidade de reverberação da tensão comercial nos indicadores
de atividade tendem a manter a volatilidade dos mercados. Nos EUA, além da expectativa de
manutenção da taxa de juros pelo Fed, teremos a divulgação do ISM industrial de julho e os dados do
mercado de trabalho do mesmo período. Na Área do Euro, serão conhecidos o PIB do segundo
trimestre e as estimativas da inflação ao consumidor de julho. No Reino Unido, apesar da expectativa
majoritária de manutenção dos juros, a comunicação do Banco Central será fundamental para nortear
os próximos passos face à expectativa de mais uma elevação de juros neste ano. Quanto ao Banco
Central japonês, apesar dos rumores sobre alterações na politica de estabilidade dos juros de 10 anos
em zero, esperamos manutenção das condições atuais. Por fim, serão conhecidos os PMI´s chineses da
indústria e de serviços, importantes em função de sinais de possíveis impactos das tensões comerciais
nos dados de atividade.
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Calendário semanal

Horário País Eventos Previsão mercado Previsão DEPEC

Segunda-Feira 30/07

08:00 Brasil FGV: IGP-M (jul) 0,52% 0,47%

08:00 Brasil FGV: Sondagem de Serviços (jul)

08:25 Brasil BCB: Boletim Focus (semanal)

10:30 Brasil BCB: Nota à Imprensa - Política Fiscal (jun)

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

09:00 Alemanha Índice de preços ao consumidor (jul) - preliminar 4,0% (m/m)

22:00 China Índice PMI da indústria de transformação (jul) 51,3 

Terça-Feira 31/07

9:00 Brasil IBGE: Pnad Contínua (jun) 12,6%

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

06:00 Área do Euro PIB (2° tri.) - preliminar 0,5% (tri/tri)

09:30 EUA Rendimento pessoal (jun) 0,4% (m/m)

09:30 EUA Gastos pessoais (jun) 0,5% (m/m)

10:00 México PIB (2° tri.) - preliminar

11:00 EUA Confiança do consumidor - Conference Board (jul) 126,0

- Japão Banco Central anunciará decisão de política monetária -0,10% -0,10%

Quarta-Feira 01/08

9:00 Brasil IBGE: Índice de Preços ao Produtor - indústrias de transformação (jun)

10:00 Brasil Markit: Índice PMI da indústria de transformação (jul)

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

12:30 Brasil BCB: Índice Commodities Brasil (IC-Br) (jul)

15:00 Brasil MDIC: Balança comercial (jul)

- Brasil BCB: Anúncio da taxa básica de juros 6,50% 6,50%

- Brasil CNI: Indicadores industriais (jun)

- Brasil Fenabrave: Emplacamentos de veículos (jul)

04:55 Alemanha Índice PMI Markit da indústria de transformação (jul) - final 57,3 

05:00 Área do Euro Índice PMI Markit da indústria de transformação (jul) - final 55,1 

05:30 Reino Unido Índice PMI Markit da indústria de transformação (jul) 54,2 

09:15 EUA Geração de vagas de trabalho - pesquisa ADP (jul) 175 mil

11:00 EUA Índice ISM da indústria de transformação (jul) 59,2 

15:00 EUA Banco Central anunciará decisão de política monetária 2,00% 2,00%

Quinta-Feira 02/08

5:00 Brasil FIPE: IPC (jul)

9:00 Brasil IBGE: Pesquisa Industrial Mensal (jun) 14,3% (m/m)

08:00 Reino Unido Banco Central anunciará decisão de política monetária 0,75% 0,5%

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

15:00 México Banco Central anunciará decisão de política monetária 7,75%

Sexta-Feira 03/08

10:00 Brasil Markit: Índice PMI composto (jun)

04:55 Alemanha Índice PMI Markit composto (jul) - final 55,2

05:00 Área do Euro Índice PMI Markit composto (jul) - final 54,3 

05:30 Reino Unido Markit: Índice PMI composto (jul)

09:30 EUA Taxa de desemprego (jul) 3,9%

09:30 EUA Variação na folha de pagamentos (jul) 185 mil 175 mil

11:00 EUA Índice ISM do setor de serviços (jul) 58,8 



3

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


