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Agenda do dia

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

11:20 Anfavea: Produção e venda de veículos (jul)

- Serasa Experian: Indicador de atividade do comércio 
(jul)

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

11:00 EUA: Encomendas à indústria (jun) -1,8% (m/m)

11:00 EUA: Encomendas de bens duráveis (jun) - final

Banco Central da Inglaterra introduziu novos estímulos monetários para minimizar o impacto 
do Brexit na atividade econômica
Por unanimidade e em linha com as expectativas do mercado, o Banco Central da Inglaterra (BoE) reduziu 
a taxa de juros de 0,50pp para 0,25pp. Além disso, ampliou o programa de compra de ativos de £ 375 
bilhões para £ 435 bilhões. Essa flexibilização adicional não era consenso no mercado. Tanto a redução 
da taxa de juros quanto o aumento do programa de títulos têm como intuito minimizar o impacto da 
incerteza gerada pelo Brexit na atividade econômica. Ademais, a autoridade monetária inglesa também 
criou um programa de compras de títulos corporativos de £ 10 bilhões. De fato, a saída do Reino Unido 
da União Europeia já teve seus primeiros efeitos nos índices PMIs de julho e na revisão das projeções 
de crescimento do BoE, que alterou a estimativa do PIB de 2017 de 2,3% para 0,8% e de 2018 para 
1,8% ante 2,3%.  Para os próximos meses, novas medidas de estímulos ainda são esperadas, incluindo 
uma redução adicional na taxa de juros.

Fipe: desaceleração do IPC em julho foi generalizada dentre seus componentes
O IPC-Fipe apresentou alta de 0,35% em julho, conforme divulgado hoje pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe). O resultado, que marcou desaceleração em relação ao mês anterior, 
quando o índice cresceu 0,65%, refletiu menor pressão em cinco de seus sete grupos. Destacaram-se 
as menores elevações dos preços de alimentação, que se expandiram em 0,78%, ante um crescimento 
de 1,17% no mês anterior. No mesmo sentido, habitação registrou alta de 0,80%, inferior aos 0,20% 
observados em junho. Já o item vestuário apresentou deflação de 0,98%, ante crescimento anterior de 
0,32%. Já os gastos com saúde subiram 1,46%, acelerando em relação aos 0,42% do mês passado. Com 
isso, o IPC-Fipe acumula alta de 9,36% nos últimos doze meses. Os dados reforçam nossa expectativa 
de desaceleração do IPCA fechado de julho em relação ao IPCA-15 do mês passado. 

BC: preços das commodities em reais registraram deflação em julho
O IC-Br, que mensura os preços das commodities em reais, registrou deflação de 5,71% em julho, de 
acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco Central. O resultado, que sucede a estabilidade 
verificada em junho, refletiu as quedas dos preços de produtos agropecuários e de energia, que recuaram, 
respectivamente, 6,84% e 7,57% no período. Vale destacar que apenas parte do movimento pode ser 
atribuída à apreciação do real, visto que as cotações de tais produtos em dólares também caíram. Já 
as commodities metálicas apresentaram alta de 0,88%. Com isso, o IC-Br acumula deflação de 10,07% 
neste ano. Para o mês corrente, esperamos alguma devolução dos preços em reais, diante da variação 
cambial mais moderada. 
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Setor Externo

Internacional

BC: fluxo cambial em julho ficou positivo em US$ 1,297 bilhão, impulsionado pelo superávit na conta 
comercial
O movimento de câmbio em julho registrou entradas líquidas de US$ 1,297 bilhão, de acordo com os dados 
divulgados ontem pelo Banco Central. O resultado refletiu o superávit de US$ 4,092 bilhões da conta comercial. 
Para tanto, foram contratados US$ 13,929 bilhões para exportações e US$ 9,837 bilhões para importações. 
Em contrapartida, a conta financeira apresentou déficit de US$ 2,794 bilhões – decorrente de compras de US$ 
30,317 bilhões e vendas de US$ 33,111 bilhões. Especificamente na semana compreendida entre 25 a 29 de 
julho, o saldo final foi positivo em US$ 722 milhões, decorrente do superávit de US$ 800 milhões na conta 
comercial, enquanto houve déficit de US$ 72 milhões na conta financeira. Apesar do saldo positivo de julho, o 
fluxo cambial acumula saídas líquidas de US$ 9,111 bilhões no ano. 

EUA: índice ISM do setor de serviços manteve-se praticamente estável em julho
O índice ISM do setor de serviços alcançou 55,5 pontos em julho, conforme divulgado ontem. Com isso, 
apresentou leve recuo de 0,1 ponto ante o mês anterior. Contribuíram para o arrefecimento do indicador as 
quedas no componente de emprego (de 52,7 para 51,4 pontos) e de preços finais (de 55,5 para 51,9 pontos). 
Em contrapartida, o número de novos pedidos cresceu no período, com seu indicador subindo de 59,4 para 60,3 
pontos. O nível do índice ISM do setor de serviços é compatível com um crescimento do PIB norte-americano 
de cerca de 2,3% em termos anuais. 

Tendências de mercado

Os mercados internacionais operam com ganhos nesta quinta-feira. Na Ásia, as bolsas foram impulsionadas 
pelo fortalecimento dos preços do petróleo na véspera, e encerraram o pregão de hoje em alta. No continente 
europeu, os mercados também operam em alta, puxados pelas elevações dos papéis de bancos e de empresas 
de energia. Vale destacar que o índice PMI do setor de varejo da Área do Euro apresentou melhora em julho, 
ao passar de 48,5 para 48,9 pontos entre junho e julho, de acordo com os dados divulgados hoje pela Markit. 
Entretanto, o indicador ainda se situa abaixo do nível neutro, sugerindo recuo da atividade do setor no período. 
Já os índices futuros norte-americanos são cotados próximo à estabilidade. 

Os preços do petróleo revertem parcialmente o forte crescimento da véspera, diante do aumento dos estoques 
norte-americanos na última semana, conforme reportado ontem pelo Departamento de Energia dos EUA. As 
principais commodities agrícolas, em contrapartida, são cotadas no campo positivo. No caso específico do milho, 
a alta nos preços reflete o clima mais seco na Ucrânia. As metálicas industriais, por sua vez, registram baixa 
em seus preços, lideradas pelo níquel. A maioria das moedas perde valor em relação ao dólar nesta manhã, 
com o iene, o euro o rublo e a libra depreciando ante a divisa norte-americana. A forte depreciação da moeda 
do Reino Unido é reflexo dos estímulos monetários anunciados hoje pelo Banco Central da Inglaterra (BoE, na 
sigla em inglês). Já o rand, o won e o ringgit apreciam neste momento. No Brasil, o mercado deverá acompanhar 
o movimento positivo do exterior, com a bolsa brasileira apresentando alta, em dia de divulgação dos dados de 
produção e vendas de veículos da Anfavea, referentes a julho. 
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Indicadores do Mercado

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

03/08/16 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) (*) 13,28 0,00 0,08 -0,73

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,15 -0,13 -0,31 -0,51

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,99 0,01 0,12 0,39

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,83 0,01 0,11 -0,28

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.938,95 2,63 31,14 244,06

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.083,26 -9,20 127,28 527,46

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 291,87 -1,84 -24,55 -0,49

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,24 -0,65 0,08 -6,18

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 57.077 1,63 9,27 13,84

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 23.678 1,47 9,54 12,80

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.164 0,31 2,89 3,13

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 225,09 -0,03 0,78 -16,48

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.083 -1,88 2,55 -21,73

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.978 0,24 1,57 -17,79

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,54 -0,01 0,10 -0,61

Euro - US$/€ (**) 1,12 -0,7 0,1 1,8

Iene - ¥/US$ (**) 101,24 0,3 -1,2 -18,4

Libra - US$/£ (**) 1,33 -0,2 0,4 -14,5

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,89 -0,3 2,8 16,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,63 0,1 -0,4 6,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 179,79 2,5 -14,5 -19,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 43,10 3,1 -14,4 -13,0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.356 -0,6 1,3 24,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 991 0,5 -15,3 1,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 325 0,2 -7,9 -11,3

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 153 0,2 -2,9 7,5
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hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, 
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