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IBC-Br avançou 3,29% na passagem de maio para junho, indicando estabilidade do PIB no segundo
trimestre
O IBC-Br, proxy mensal do PIB, avançou 3,29% na passagem de maio para junho, ajustados os efeitos
sazonais, conforme divulgado há pouco pelo Banco Central. O resultado veio em linha com as expectativas
do mercado (3,30%) e superior à nossa (3,00%). Assim, o dado reverteu a queda de 3,28% observada no mês
anterior, dissipando parte importante dos efeitos da paralisação do setor de transportes. Na comparação
interanual, houve avanço de 1,82%, próximo ao esperado (1,80%). Esse resultado, somado a outros
indicadores de atividade divulgados anteriormente, indica estabilidade do PIB na passagem do primeiro para
o segundo trimestre deste ano, em linha com nossa expectativa.

Atividade

Volume de serviços avançou 0,9% em junho, surpreendendo positivamente as expectativas e revertendo o
resultado negativo de maio
O volume de serviços prestados às famílias e empresas avançou 0,9%, na comparação com o mesmo período
de 2017, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada ontem pelo IBGE. Esse resultado
surpreendeu positivamente o mercado, cuja mediana das expectativas apontava para retração de 0,4%.
Esperávamos recuo de 0,8%. Contribuíram para esse resultado positivo três dos cinco segmentos do
indicador, sendo eles transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio (revertendo a forte queda da
leitura anterior), outros serviços e serviços de informação e comunicação. Por outro lado, afetaram
negativamente o resultado os segmentos de serviços prestados às famílias e serviços profissionais,
administrativos e complementares. Na comparação com maio, o indicador agregado registrou variação
positiva de 6,6%, descontada a sazonalidade, mais do que devolvendo a queda de 3,8% observada em maio.
No mesmo sentido, a receita nominal avançou 6,4% na margem e 2,9% na métrica interanual. Assim, tal
resultado reverteu os impactos da paralisação no setor de transportes em maio, sugerindo uma recuperação
muito gradual do setor.

Inflação

Alívio dos preços industriais explicou desaceleração do IGP-10 em agosto
O IGP-10 subiu 0,51% em agosto, arrefecendo ante a alta de 0,93% registrada no mês anterior, conforme
divulgado há pouco pela FGV. Esse resultado, que ficou abaixo da mediana das expectativas do mercado
(0,60%) e em linha com nossa projeção (0,49%), foi explicado majoritariamente pela desaceleração dos
preços industriais, cujo índice passou de uma alta de 1,61% para outra de 0,72%. Por outro lado, os preços
agrícolas passaram de uma deflação de 0,83% para uma alta de 0,42%, influenciados principalmente pelo
avanço do preço do leite e pela reversão da deflação da soja. O IPC desacelerou de 0,8% para 0,1%,
enquanto o INCC passou de uma alta de 0,9% para outra de 0,5%. Para as próximas divulgações, esperamos
ligeira aceleração, com maior pressão dos preços agrícolas no atacado.
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o IBC-Br avançou 3,29% na passagem de maio para junho, indicando estabilidade do PIB no segundo
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o Volume de serviços avançou 0,9% em junho, surpreendendo positivamente as expectativas e revertendo
o resultado negativo de maio
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o Índice de inflação ao consumidor do Reino Unido permaneceu acima da meta, mas deve convergir para
ela ao longo do ano
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Internacional

Índice de inflação ao consumidor do Reino Unido permaneceu acima da meta, mas deve convergir para
ela ao longo do ano
O Índice de Preços ao consumidor de julho do Reino Unido, divulgado hoje, apresentou estabilidade em
relação ao mês anterior. O resultado veio em linha com o esperado pelo mercado e manteve-se igual ao
dado do mês anterior (0,0%). Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a inflação ao consumidor
apresentou ligeira aceleração , ao passar de 2,4% em junho para 2,5% em julho. O núcleo, por sua vez,
permaneceu estável em termos interanuais (1,9%). Assim, a inflação do Reino Unido ainda permaneceu
acima da meta de 2,0%, mas deve convergir para ela ao longo dos próximos meses, após o Banco da
Inglaterra (BoE) elevar a taxa de juros na última reunião e sinalizar que o próximo movimento de alta
ocorrerá apenas no primeiro trimestre de 2019.

Tendências de Mercado

As preocupações com a situação financeira na Turquia, bem com o conflito comercial entre o país e os
Estados Unidos, voltam a pressionar os mercados nesta manhã, a despeito da recuperação da lira nos
últimos dias. O governo turco anunciou hoje uma elevação das tarifas de importação sobre produtos norte-
americanos, intensificando a disputa comercial entre os países.

Com isso, as principais bolsas asiáticas encerraram o pregão no campo negativo, pressionadas
principalmente pelo setor de tecnologia. Hoje cedo, os mercados europeus operam com perdas, enquanto
os índices futuros norte-americanos são negociados em baixa. As principais commodities também reagem
negativamente: os preços dos metais industriais, das commodities agrícolas e do petróleo recuam nesta
manhã.

No mercado de câmbio, o dólar aprecia ante as principais moedas dos países desenvolvidos e emergentes. A
exceção fica por conta da lira, que mostra recuperação após o regulador bancário reduzir o limite para
operações com swap cambial.

No Brasil, o mercado deve reagir aos resultados do IGP-10 de agosto e do IBC-Br de junho, divulgados há
pouco.

Horário País Eventos
Previsão 

mercado
Previsão     DEPEC

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

09:30 EUA EUA: Índice Empire Manufacturing de atividade (ago) 20,0

10:15 EUA Produção industrial (jul) 0,4% (m/m)

13:00 Colômbia PIB (2° tri.) 2,6% (a/a)

Agenda do dia
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Indicadores do Mercado

14/08/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,50 0,00 0,00 -2,75

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,67 -0,23 0,06 -0,21

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,68 -0,09 -0,15 -1,39

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 8,17 -0,26 -0,04 -0,64

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,48 0,04 -0,13 -1,31

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,13 0,05 0,05 -0,44

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 245,74 -4,27 -1,90 42,08

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,87 -0,43 0,44 21,23

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 78.602 1,43 2,62 15,11

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 32.386 1,50 2,74 14,25

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.840 0,64 1,38 15,17

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 259,80 0,02 -0,01 2,67

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.356 2,28 -1,07 14,43

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.781 -0,18 -1,77 -14,10

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,90 0,02 0,07 0,68

Euro - US$/€ (**) 1,13 -0,6 -2,9 -3,7

Iene - ¥/US$ (**) 111,15 0,4 -1,1 1,4

Libra - US$/£ (**) 1,27 -0,4 -3,8 -1,9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,88 -1,2 0,0 6,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,88 -0,1 2,9 3,2

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 190,44 0,1 -3,3 12,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 72,46 -0,2 -3,8 42,8

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.193 0,1 -3,9 -7,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 865 1,3 6,2 -6,6

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 362 1,6 9,7 -0,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 146 0,0 2,3 8,1
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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