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Agenda do dia

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Índice de Preços ao Produtor - indústrias de 
transformação (jul)

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

15:00 MDIC: Balança comercial mensal (ago) US$ 4,0 
bilhões

- CNI: Indicadores industriais (jul)

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

10:45 EUA: Índice PMI Markit da indústria de transformação 
(ago) - final

11:00 EUA: Gastos com construção (jul) 0,5% (m/m)

11:00 EUA: Índice ISM da indústria de transformação (ago) 52,0

- EUA: Venda total de veículos (ago) 17,2 milhões 

Copom condicionou o início da flexibilização da política monetária à evolução da inflação e do 
ajuste fiscal 
Dentro do esperado, o Comitê de política monetária do Banco Central optou pela manutenção da taxa 
Selic em 14,25% a.a., sem viés e por unanimidade. Em relação à última decisão, destacaram-se o 
reconhecimento da melhora das expectativas e das projeções para a inflação e a sinalização dos fatores 
que permitirão ao Comitê iniciar a flexibilização das condições monetárias. Assim, o cenário básico com 
o qual trabalha o Copom foi definido principalmente: (i) pela estabilização da atividade econômica, com 
sinais de retomada gradual; (ii) pelo ambiente global benigno às economias emergentes; (iii) pela inflação 
ainda pressionada no curto prazo por alimentação, recuando em ritmo mais lento que o esperado; (iv) 
pela queda das expectativas para a inflação em 2017, ainda distantes da meta de 4,5%, mas com os 
horizontes mais distantes em torno desse patamar; e (v) pelo recuo da projeção para o IPCA de 2017, 
para 5,1%, no cenário de mercado. Diante disso, permanecem os diversos riscos já apresentados na 
reunião passada, com o reconhecimento adicional de que os preços de alimentos têm mostrado sinais 
de arrefecimento no atacado, o que deverá favorecer o IPCA à frente. Por fim, concentrando a principal 
mudança em relação à decisão anterior, o Banco Central mudou sua comunicação, apontando fatores 
que pautarão os futuros passos da política monetária, diferentemente da sinalização anterior de que não 
havia espaço para cortes de juros. O Copom deseja ganhar confiança de que as metas para a inflação 
nos horizontes relevantes sejam alcançadas, especialmente de 4,5% em 2017. Para tanto, do lado da 
inflação, o comitê espera que os choques de alimentação tenham efeitos limitados e que os preços mais 
sensíveis à atividade econômica mostrem a desinflação adequada. Do lado da política fiscal, espera-se 
redução das incertezas em relação à aprovação e implementação dos ajustes necessários. Em suma, 
o momento do início do corte seguirá bastante dependente do desempenho da inflação corrente e do 
avanço do ajuste fiscal. Como acreditamos que até outubro teremos um alívio importante da inflação 
corrente – bem como das expectativas – e o ajuste fiscal continuará evoluindo de forma favorável, o 
Copom terá condições de começar a reduzir a Selic em sua próxima reunião. Mantemos, portanto, nossa 
expectativa de que a taxa de juros cairá 0,50 p.p. em outubro.
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IBGE: após queda do PIB de 0,6% no segundo trimestre deste ano, projetamos retração de 0,3% no 
trimestre corrente
O Produto Interno Bruto registrou queda de 0,6% no segundo trimestre na comparação com os três primeiros 
meses deste ano, descontada a sazonalidade, conforme divulgado ontem pelo IBGE. Na comparação interanual, 
o PIB recuou 3,8%, acumulando retração de 4,9% nos últimos doze meses. Pela ótica da oferta, o setor de 
serviços manteve a trajetória negativa dos trimestres anteriores, ao recuar 0,8% na margem. No mesmo sentido, 
o PIB agropecuário mostrou forte retração de 2,0% em relação ao primeiro trimestre, mais que compensando a 
ligeira alta anterior de 0,3%, segundo os dados revisados. Ressaltamos que, apesar do crescimento na margem 
do setor industrial (0,3%), o resultado ficou abaixo do sugerido pelos resultados da produção industrial, da 
Pesquisa Industrial Mensal (PIM), no trimestre. Dentre os segmentos que compõem o PIB da indústria, apenas a 
atividade de construção civil registrou recuo no período, de 0,2%. Na ótica da demanda, o consumo das famílias 
mostrou retração de menor intensidade no segundo trimestre, ao cair 0,7% na comparação com o trimestre 
anterior, sucedendo quedas de 1,4% e 1,3% no primeiro trimestre deste ano e no quarto trimestre de 2015, 
nessa ordem. Já o consumo do governo  recuou 0,5%, ante alta anterior de 1,0%. Também merece atenção o 
comportamento do setor externo, que deixou de contribuir positivamente para o resultado do PIB. As importações, 
após quedas sucessivas nos trimestres anteriores, subiram 4,5% no segundo trimestre. As exportações, por sua 
vez, desaceleraram no período, crescendo 0,4%. A formação bruta de capital fixo interrompeu a sequência de dez 
trimestres de queda, avançando 0,4% no segundo trimestre, em relação ao trimestre anterior. O movimento foi 
favorecido pela melhora da confiança do empresariado industrial e pela melhora da produção de bens de capital, 
mas ficou aquém das nossas expectativas. Diante do resultado conhecido ontem e levando em consideração os 
indicadores antecedentes e coincidentes referentes ao trimestre vigente já divulgados, esperamos contração de 
0,3% do PIB no terceiro trimestre. Entendemos que, apesar desse resultado negativo do PIB, a sensação térmica 
da economia, considerando vários índices de atividade já divulgados, é de estabilidade e não de contração. 
Para 2016, projetamos queda do PIB de 3,0%.
 
Produção de celulose e de produtos químicos registrou queda na margem em julho
A produção brasileira de celulose atingiu 1,557 milhão de toneladas em julho, o equivalente a uma queda de 
1,5% em relação a junho, de acordo com os dados divulgados ontem pela Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ) 
e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. O resultado representa uma alta de 2,1% ante o mesmo mês do ano 
anterior. Na mesma direção, a fabricação de papel apresentou desempenho negativo no período, ao recuar 4,5% 
em relação a julho de 2015 e 3,6% ante junho, descontando os efeitos sazonais. Somado a isso, a produção de 
produtos químicos recuou 3,2% em julho, na série livre de efeitos sazonais, segundo os dados divulgados ontem 
pela Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim). No sentido contrário, foi registrado um crescimento 
de 4,5% na comparação interanual. Apesar do resultado negativo da produção de celulose, papel e produtos 
químicos no período, mantermos nossa expectativa de alta da atividade industrial em julho, conforme sugerido 
por outros dados já divulgados.
 
Seade/Dieese: taxa de desemprego de regiões metropolitanas manteve trajetória altista em julho
Em linha com o indicado pela Pnad Contínua, divulgada nesta semana, as taxas de desemprego das regiões 
metropolitanas de Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Salvador e São Paulo seguiram em alta em julho, de acordo 
com os dados divulgados ontem pela Pesquisa de Emprego e Desemprego (PEA) do Seade/Dieese. Destacou-
se a região de Salvador, que apresentou a maior elevação da desocupação entre julho deste ano e o mesmo 
mês de 2015, ao subir de 19,0% para 25,7%. Especificamente em relação à região metropolitana de São 
Paulo, a alta da taxa de desemprego de 13,7% para 17,4% no período refletiu a queda interanual da população 
ocupada e o avanço de 1,6% da população economicamente ativa, na mesma métrica. Acreditamos que o ritmo 
de retração da ocupação começará a perder força nos meses à frente, levando a taxa de desemprego a subir 
de forma mais moderada.
 

Atividade
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Fiscal

Política

Processo de impeachment foi encerrado ontem no Senado, com o afastamento definitivo de Dilma 
Rousseff
O Senado aprovou ontem, por 61 votos a favor e 20 contrários, a cassação do mandato presidencial de Dilma 
Rousseff, finalizando o processo de impeachment, iniciado com a aceitação, em 2 de dezembro de 2015, 
pelo Presidente da Câmara dos Deputados, da denúncia por crime de responsabilidade. Em 17 de abril, o plenário 
da Câmara dos Deputados aprovou o relatório favorável ao impedimento da presidente e, em seguida, no dia 
12 de maio, o Senado aprovou a abertura do processo, encerrado ontem, com o afastamento definitivo. Apesar 
da cassação do mandato, o plenário voltou separadamente os direitos políticos de Dilma, que foram mantidos 
por 42 votos a favor e 36 contrários (e 3 abstenções). Logo após a sessão, Michel Temer tomou posse como 
presidente em sessão rápida no Congresso.
 

BC: resultado primário do governo consolidado foi deficitário em R$ 12,8 bilhões em julho
O resultado primário do governo consolidado foi deficitário em R$ 12,8 bilhões em julho, de acordo com as 
informações divulgadas ontem pelo Banco Central. Desse valor, o governo central registrou saldo negativo de 
R$ 11,8 bilhões e os governos regionais apresentaram um pequeno déficit, de R$ 334 milhões. Em 12 meses, o 
resultado primário foi negativo em R$ 154 bilhões, o equivalente a 2,54% do PIB. O déficit nominal, que inclui a 
despesa com juros, atingiu R$ 581,1 bilhões nos últimos doze meses (o equivalente a 9,58% do PIB). Para tanto, 
a despesa com juros chegou a R$ 427 bilhões ou 7,04% do PIB. No caso dos governos regionais, o resultado 
no ano é superavitário em R$ 11 bilhões, mas uma piora dessas contas é esperada para os próximos meses, 
refletindo a liberação de aproximadamente R$ 15 bilhões da renegociação da dívida com a União. Acreditamos 
que o resultado primário consolidado seguirá piorando nos próximos meses. O que é compatível com as metas de 
déficits estabelecidas pelo governo, de R$ 170 bilhões e R$ 139 bilhões para este e o próximo ano, respectivamente. 
Esse montante esperado para 2017, conforme explicitado pela equipe econômica ao enviar o projeto de Orçamento 
para 2017 ao Congresso, considera a expectativa por parte do governo de uma recuperação das receitas, em 
virtude do crescimento esperado de 1,6% do PIB, bem como da arrecadação de receitas extraordinárias com o 
programa de concessões. Do lado da despesa, o governo já usa em seus cálculos a regra proposta na PEC do 
teto dos gastos (ainda não aprovada), que considera estabilidade em termos reais das despesas públicas.
 

Setor Externo

BC: fluxo cambial registrou saída líquida de US$ 1,876 bilhão na quarta semana de agosto, refletindo 
déficit na conta financeira
O fluxo cambial na semana compreendida entre os dias 22 e 26 de agosto registrou saldo negativo de US$ 1,876 
bilhão, conforme divulgado ontem pelo Banco Central. As contas comercial e financeira mostraram movimentos 
distintos, sendo essa última responsável pelo déficit da semana, ao apresentar resultado negativo de US$ 
2,383 bilhões. Para tanto, foram registradas compras de US$ 6,653 bilhões e vendas de US$ 9,035 bilhões. 
Em contrapartida, a conta comercial registrou superávit de US$ 507 milhões, diante de câmbio contratado para 
exportações de US$ 3,381 bilhões, acima dos US$ 2,874 bilhões contratados para importações. Com esse 
resultado, o fluxo cambial de agosto acumula déficit de US$ 1,246 bilhão e no ano de US$ 10,357 bilhões.
 
Internacional

China: surpresa positiva com o resultado do PMI de agosto sugere que desaceleração no terceiro 
trimestre pode ser mais moderada do que esperávamos
O índice PMI, calculado pelo escritório de estatísticas da China, chegou a 50,4 pontos em agosto, superando as 
expectativas (49,8) e o registrado em julho (49,9). Essa melhora se deu de forma generalizada, com aumento 
da produção e das encomendas. Por outro lado, o índice PMI Caixin – que tem uma amostra menor e é focado 
em pequenas e médias empresas – caiu de 50,6 para 50,0 no período, frustrando as expectativas (50,1). Parte 
dessa recuperação observada no mês passado, indicada pelo índice PMI, é atribuída aos efeitos de obras de 
reconstrução após as grandes enchentes que afetaram algumas regiões do país. Além disso, o governo vem 
acelerando a aprovação de projetos de infraestrutura como forma de manter o crescimento dentro da meta de 
6,5%. De todo modo, parece-nos que a melhor leitura para esses resultados é de estabilização da economia. 
E ainda enxergamos para este segundo semestre pressões baixistas para a atividade, vindas principalmente 
do setor imobiliário e da desaceleração das concessões de crédito.
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Área do Euro: índice PMI da indústria de transformação apresentou modesta queda em agosto, com 
recuo disseminado dentre seus componentes
O índice PMI da Área do Euro atingiu 51,7 pontos em agosto, de acordo com dados divulgados hoje pela Markit. 
O resultado ficou ligeiramente abaixo do sugerido na prévia (51,8 pontos), marcando modesta queda em relação 
ao observado em julho, quando alcançou 52,0 pontos. Apesar da retração, o indicador continua em patamar acima 
do nível neutro de 50 pontos, apontando, mesmo assim, para alguma desaceleração do ritmo de crescimento 
da atividade industrial no período. O recuo do índice foi generalizado entre seus componentes, com menor alta 
da produção, do número de novas encomendas, das exportações e do emprego. Assim, o patamar atual do 
indicador sugere crescimento anualizado de 2,0% da produção industrial na Área do Euro. Em contrapartida, o 
índice PMI do Reino Unido, que havia apresentado forte declínio após o Brexit, surpreendeu positivamente, ao 
subir de 48,3 para 53,3 pontos entre julho e agosto, ficando bastante acima das expectativas do mercado, de 
49,0 pontos. Dessa forma, o indicador mais que devolveu a retração verificada após o referendo que decidiu 
pela saída do Reino Unido da União Europeia. O resultado foi impulsionado pelo crescimento da produção, que 
apresentou maior avanço dos últimos sete meses, bem como pela expansão de novos negócios e emprego. 
Além disso, a depreciação da libra no mês passado beneficiou as exportações para países como Estados 
Unidos, China e o restante da Europa. Os dados mostram, assim, resiliência das economias da Área do Euro 
e do Reino Unido, principalmente, aos possíveis impactos negativos do Brexit, ao menos no curtíssimo prazo.

Tendências de mercado

Os mercados internacionais não operam com tendência única nesta quinta-feira, em dia de divulgação dos índices 
PMI da indústria de transformação. Na Ásia, as bolsas de Tóquio e Hong Kong encerraram o dia em alta, com as 
ações de empresas exportadoras impulsionando o mercado japonês. Em contrapartida, os mercados chineses 
fecharam o dia em baixa, a despeito da surpresa positiva com o resultado do PMI de agosto. As principais bolsas 
europeias registram ganhos nesta manhã, puxadas para cima pela elevação acima da esperada do índice PMI 
industrial do Reino Unido. Os índices futuros norte-americanos são cotados em alta neste momento, em dia de 
divulgação de indicadores PMI e ISM do setor industrial.

A libra é negociada com forte valorização ante o dólar, também refletindo o bom resultado do PMI do Reino Unido. 
No sentido oposto, o euro, o iene e a maioria das divisas emergentes se desvalorizam em relação à moeda norte-
americana neste momento, diante da expectativa de proximidade do aumento da taxa de juros dos EUA, após 
os dados de mercado de trabalho do setor privado sinalizarem forte criação de empregos em agosto, informação 
a ser divulgada amanhã. Os preços do petróleo apresentam nova baixa, atingindo menor nível das últimas três 
semanas, refletindo o crescimento dos estoques norte-americanos e o fortalecimento do dólar. As commodities 
agrícolas e as metálicas industriais, por sua vez, são cotadas no campo positivo. No Brasil, o mercado deverá 
reagir ao comunicado da decisão do Copom de ontem, permanecendo atento ao noticiário político. 
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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
Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos
Fernando Honorato Barbosa – Superintendente Executivo
Economistas:  Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / 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:     Bruno Sanchez Honório / Carlos Henrique Gomes de Brito / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Mariana Silva de Freitas / Rafael 
Martins Murrer  

Indicadores do Mercado

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

31/08/16 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 14,25 0,00 0,00 0,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 13,15 0,03 -0,15 -1,25

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,26 -0,01 -0,02 -0,39

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 14,02 0,00 0,04 -0,20

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,78 0,01 -0,05 -1,34

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.975,73 0,07 41,86 280,09

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.007,41 3,46 -81,99 660,62

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 258,45 1,08 -37,67 -74,50

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,23 -0,41 -0,68 -10,88

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 57.901 -1,15 1,03 24,18

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 24.032 -1,08 1,12 23,14

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.171 -0,24 -0,12 10,08

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 230,41 -0,31 0,36 -5,96

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.887 0,97 1,92 -10,60

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.085 0,35 3,56 -3,76

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,58 0,01 0,13 -0,64

Euro - US$/€ (**) 1,12 0,1 -0,1 -0,5

Iene - ¥/US$ (**) 103,43 0,5 1,3 -14,7

Libra - US$/£ (**) 1,31 0,4 -0,7 -14,4

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,78 -0,2 0,2 12,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,68 0,0 0,7 4,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 180,21 -2,6 -0,8 -21,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 47,04 -2,7 10,8 -13,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.308 -0,4 -3,0 15,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 960 -0,6 -7,0 7,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 302 -0,8 -9,9 -17,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 149 -0,1 -3,4 4,9


