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Queda do IBC-Br em maio deve ser compensada em junho, indicando PIB estável no segundo trimestre
O IBC-Br, proxy mensal do PIB, recuou 3,34% na passagem de abril para maio, ajustados os efeitos sazonais,
conforme divulgado há pouco pelo Banco Central. O resultado foi inferior às expectativas do mercado (-
3,15%) e também nos surpreendeu (esperávamos -2,80%). Assim, o dado mais do que reverteu a alta de
0,50% observada no mês anterior, sendo muito influenciado pelos efeitos da paralisação do setor de
transportes, já capturados nas pesquisas conjunturais de indústria, comércio e serviços. Na comparação
interanual, houve retração de 2,90%, ligeiramente inferior à esperada (-2,85%). Apesar desse resultado,
outros indicadores de atividade divulgados anteriormente sugerem que os efeitos da greve dos
caminhoneiros para a atividade foram intensos, mas inferiores ao previsto inicialmente. Além disso, os
dados dos indicadores coincidentes de junho mostram que a dissipação dos efeitos da greve está
acontecendo ainda no segundo trimestre. Assim, esperamos estabilidade do PIB no segundo trimestre.

Destaques da Semana

Atenções no Brasil estarão voltadas para a divulgação do IPCA-15 de julho, enquanto Powell e inflação na
Europa estarão no foco internacional
Na sexta-feira, o IBGE divulgará o IPCA-15 de julho, que continuará mostrando dissipação dos efeitos da
greve dos caminhoneiros. Esperamos avanço de 0,76%. Além disso, a FGV divulgará a Sondagem da
Indústria referente a julho na mesma data. Na agenda externa, os resultados da produção industrial dos
Estados Unidos serão divulgados amanhã, dia em que também haverá o discurso de Jerome Powell,
presidente do Federal Reserve, no Senado. Na quarta-feira, será divulgada a inflação ao consumidor da Área
do Euro, que deve atingir alta interanual de 2,0% em junho.

Política monetária

Mercado ajustou expectativas para 2018: crescimento econômico e inflação com altas mais moderadas
De acordo com o Relatório Focus, divulgado há pouco pelo Banco Central, o mercado fez pequenos ajustes
em suas projeções para a inflação e o PIB deste ano. A mediana das expectativas para o crescimento do PIB
em 2018 caiu de 1,53% para 1,50%, enquanto que para 2019 seguiu estável 2,50%. Após diversas revisões
altistas, as expectativas para o IPCA recuaram de 4,17% para 4,15% neste ano e permaneceram em 4,10%
para 2019. No câmbio, a mediana das expectativas para o final deste ano não foi alterada, seguindo em
R$/US$ 3,70, enquanto que para o final de 2019 a mediana passou de uma taxa de R$/US$ 3,60 para outra
de R$/US$ 3,68. Por fim, as medianas das expectativas para a taxa Selic no final deste ano e do próximo
foram mantidas em 6,50% e 8,00%, nessa ordem.

Destaques do dia

o Queda do IBC-Br em maio deve ser compensada em junho, indicando PIB estável no segundo trimestre

o Atenções no Brasil estarão voltadas para a divulgação do IPCA-15 de julho, enquanto Powell e inflação na
Europa estarão no foco internacional

o Mercado ajustou suas expectativas para 2018: crescimento econômico e inflação com altas mais
moderadas

o Setor de serviços recuou em maio, refletindo a queda na atividade de transportes, muito impactada pela
greve dos caminhoneiros

o IGP-10 de junho desacelerou ante a leitura anterior, mas alta de 0,93% ficou acima do esperado

o Confiança do consumidor norte-americano recuou em julho, ao mesmo tempo em que as preocupações
com a guerra comercial aumentaram

o Ainda que em linha com o esperado, crescimento chinês veio forte, mas riscos relacionados a conflitos
comerciais seguem cada vez mais presentes
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Atividade

Setor de serviços recuou em maio, refletindo a queda na atividade de transportes, muito impactada pela
greve dos caminhoneiros
O volume de serviços prestados às famílias e empresas recuou 3,8% em maio, na comparação com o mesmo
período de 2017, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada na sexta-feira pelo IBGE. Esse
resultado surpreendeu positivamente o mercado, cuja mediana das estimativas apontava para retração de
4,1%. Esperávamos -3,2%. Contribuíram para essa queda todos os cinco segmentos do indicador, sendo eles
o de transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio (-7,8%), serviços profissionais, administrativos
e complementares (-3,0%), outros serviços (-1,7%), serviços de informação e comunicação (-1,4%) e serviços
prestados às famílias (-1,3%). Na comparação com abril, o indicador agregado também registrou variação
negativa de 3,8%, descontada a sazonalidade. Essa variação veio após a alta de 1,1% observada na leitura
anterior. No mesmo sentido, a receita nominal recuou 3,7% na margem e 2,1% na métrica interanual. Vale
destacar que o resultado negativo reflete os impactos da paralisação no setor de transportes ocorrida no
final de maio. Avaliamos que a variação negativa do segmento de transportes, serviços auxiliares dos
transportes e correio será revertida na próxima leitura, com a dissipação dos efeitos da greve.

Inflação

IGP-10 de junho desacelerou ante a leitura anterior, mas alta de 0,93% ficou acima do esperado
O IGP-10 de julho subiu 0,93%, ante a alta de 1,86% no mês anterior, conforme divulgado há pouco pela
FGV. A despeito da desaceleração, o resultado surpreendeu, ficando acima do esperado por nós (0,71%) e
pelo mercado (0,81%, de acordo com a mediana das expectativas). Acumulado em doze meses, o índice
registrou elevação de 8,06%. A desaceleração ante a leitura de junho foi explicada tanto pelos preços
industriais quanto pelos agrícolas. Itens como aves, carne bovina e ovos apresentaram aceleração na
margem, contribuindo para a surpresa altista. Após avanço de 2,41% no mês passado, o IPA industrial
registrou alta de 1,61%. Já o IPA agropecurário apresentou deflação de 0,83%, após a elevação anterior de
2,78%. Por sua vez, o IPC oscilou de 0,74% para 0,78%, enquanto o INCC passou de uma alta de 0,36% para
outra de 0,92%. No curto prazo, alguns itens do IGP têm apresentado dissipação dos efeitos da greve dos
caminhoneiros em ritmo inferior ao esperado, mas, olhando para os próximos meses, avaliamos que o
índice deverá registrar desaceleração. A depreciação cambial, por sua vez, constitui um vetor de risco a ser
monitorado.

Internacional

Confiança do consumidor norte-americano recuou em julho, ao mesmo tempo em que as preocupações
com a guerra comercial aumentaram
O Índice de Confiança do Consumidor, apurado pela Universidade de Michigan, retraiu 1,1 ponto na
passagem de junho para julho, registrando 97,1 pontos, segundo leitura preliminar. Trata-se do menor nível
deste ano, mas ainda assim está próximo à média dos últimos doze meses (97,7 pontos). O resultado, que
surpreendeu de maneira positiva o mercado (expectativa de 98,0 pontos), foi puxado pela desaceleração do
componente de situação presente, que recuou 2,6 pontos na margem, enquanto o de expectativas
apresentou ligeiro avanço de 0,1 ponto. Apesar da desaceleração na margem, o índice agregado permanece
em patamar elevado, refletindo a percepção de mercado de trabalho aquecido, compensando a perspectiva
de elevação gradual tanto da inflação quanto dos juros. Um destaque do dado reportado está relacionado
ao incremento do percentual de respondentes que avaliam os impactos das tarifas comerciais como
negativos: esse percentual evoluiu de 15% em maio, para 21% em junho, alcançando 38% neste mês. Entre
os consumidores com renda mais elevada, esse percentual saiu de 22% para 31% e depois para 52% no
mesmo período, evidenciando maior preocupação com os efeitos da guerra comercial.
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Ainda que em linha com o esperado, crescimento chinês veio forte, mas riscos relacionados a conflitos
comerciais seguem cada vez mais presentes
No segundo trimestre, a economia chinesa cresceu 6,7% na comparação com o mesmo período de 2017, de
acordo com o órgão oficial de estatísticas do país (cuja sigla é NBS), que também divulgou dados de
atividade referentes a junho. Essa velocidade de expansão, ligeiramente inferior à observada no primeiro
trimestre (6,8%), veio em linha com o esperado, mas ainda revela um desempenho bastante robusto da
economia do país. Na comparação com o período imediatamente anterior, já descontados os efeitos
sazonais, o NBS apontou aceleração, passando de um crescimento de 1,4% no primeiro trimestre, para
outro de 1,8% no segundo (ante a expectativa de 1,6%). Dentre as aberturas, destaque para a desaceleração
no setor industrial (incluindo construção civil), que passou de uma alta interanual de 6,3% para outra de
6,1%, compensando parte da aceleração do setor de serviços, que registrou uma expansão interanual de
7,6%, ante os 7,5% registrados no trimestre anterior. A agricultura, por sua vez, registrou desaceleração,
oscilando de um avanço de 3,9% para outro de 3,2%, na mesma base de comparação. Já os dados de
atividade de junho tiveram um movimento misto, com desaceleração da produção industrial e dos
investimentos e avanço das vendas do varejo. A variação interanual da produção industrial desacelerou de
6,8% em maio para 6,0% em junho, ficando abaixo da mediana das expectativas, que indicava moderação
para 6,5%. No mesmo sentido, os investimentos em ativos fixos arrefeceram, acumulando alta de 6,0% de
janeiro a junho, ante a expansão de 6,1% até maio. Por fim, as vendas no varejo aceleraram, ficando acima
das expectativas, ao apresentarem alta interanual de 9,0% em junho, ante a expectativa de 8,8% e
crescimento de 8,5% em maio. Em suma, continuamos acreditando em expansão forte da China em 2018,
mas reconhecemos que há riscos baixistas por conta de conflitos comerciais com os EUA, ao mesmo tempo
em que há continuidade do processo de desalavancagem dos governos regionais. Cabe registrar, por outro
lado, que o governo local tende a compensar tais riscos para tornar a desaceleração mais suave, como o fez
há poucas semanas, com o anúncio de corte de compulsório para estimular renegociação de dívidas
corporativas e aumento de empréstimos a empresas.

Tendências de Mercado

Os mercados globais operam sem direção única nesta manhã, após as divulgações dos dados de atividade da
China e dos balanços de empresas. Além disso, a China anunciou que entrou com uma reclamação na OMC
por conta da intenção dos Estados Unidos de impor tarifas sobre US$ 200 bilhões em produtos chineses.
Assim, os mercados acionários asiáticos encerraram o pregão com perdas, enquanto a bolsa de Tóquio
permaneceu fechada devido a um feriado local. As bolsas europeias operam sem tendência única, assim
como os índices futuros dos Estados Unidos.

No mercado de divisas, o dólar deprecia ante as principais moedas dos países desenvolvidos e emergentes,
revertendo parte da apreciação observada ao longo da semana passada. Destaque para a apreciação do
rand sul-africano, do peso mexicano e da libra esterlina. Exceção é feita para a lira turca, que segue
depreciando ante o dólar.

Em relação às commodities, as cotações do petróleo recuam, refletindo as notícias de que a Arábia Saudita
tem aumentado a sua oferta. Os preços dos principais metais industriais e das commodities agrícolas
recuam.

No mercado doméstico de juros futuros, as taxas mais curtas devem reagir às projeções contidas no
Relatório Focus e ao resultado do IBC-Br, divulgados há pouco, enquanto as taxas longas devem seguir o
movimento global.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado
Previsão     DEPEC

15:00 Brasil MDIC: Balança comercial (semanal)

09:30 EUA EUA: Índice Empire Manufacturing de atividade (jul)
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Indicadores do Mercado

13/07/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,50 0,00 0,00 -3,75

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,62 -0,10 -0,47 -0,86

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,82 -0,06 -0,41 -1,83

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 8,21 -0,11 -0,67 -1,06

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 5,56 -0,05 -0,08 0,14

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,83 -0,02 -0,11 0,25

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 247,64 -5,86 -19,64 19,60

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,85 -0,79 3,53 19,91

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 76.594 0,97 6,20 17,52

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 31.521 1,00 6,00 16,32

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.801 0,11 0,93 14,44

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 259,82 0,19 -0,42 0,36

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.597 1,85 -1,61 12,43

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.831 -0,23 -7,17 -12,02

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,83 -0,02 -0,14 0,48

Euro - US$/€ (**) 1,17 0,1 -0,9 2,5

Iene - ¥/US$ (**) 112,38 -0,2 1,8 -0,8

Libra - US$/£ (**) 1,32 0,1 -1,1 2,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,88 -0,5 -8,5 6,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,69 0,4 4,6 -1,3

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 193,73 -0,3 -6,4 19,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 75,33 1,2 -1,8 55,6

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.241 -0,4 -4,3 2,0

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 814 -1,9 -13,0 -16,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 330 -1,9 -12,2 -8,5

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 142 -0,1 2,0 15,0

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