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Agenda do dia

Internacional

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:30 EUA: Balança comercial (jun)

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

09:30 EUA: Taxa de desemprego (jul) 4,8%

16:00 EUA: Crédito ao consumidor (jun) US$ 15,5 
bilhões

Crescimento das vendas de veículos em julho favoreceu recuo dos estoques no período
A produção total de veículos, exceto máquinas agrícolas, somou 189.907 unidades em julho, segundo os 
dados divulgados ontem pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). O 
resultado é equivalente a uma redução de 2,2% em relação ao mês de junho, descontada a sazonalidade. 
Todas as categorias apresentaram um recuo na margem, com exceção de ônibus, cuja fabricação subiu 
2,1%. A retração da produção de caminhões foi mais acentuada (-10,6%), enquanto comerciais leves 
e automóveis registraram variações negativas de 1,1% e 2,1%, respectivamente. Em contrapartida, 
as vendas ao mercado interno apresentaram um crescimento de 5,2%, também excetuados os efeitos 
sazonais, refletindo alta generalizada dentre as categorias. As vendas de ônibus subiram 70,6% na 
margem, seguidas por caminhões (14,0%), automóveis (4,8%) e comerciais leves (3,3%). A retração da 
produção, combinada com o incremento das vendas, possibilitou o recuo dos estoques em 1,2% ante 
junho e em 35,7% na comparação interanual. Para próximos meses, esperamos melhora moderada 
das vendas, contribuindo para a continuidade da normalização dos estoques. Por fim, apesar do recuo 
da produção de veículos no mês passado, os indicadores coincidentes divulgados até agora sugerem 
ligeira expansão na produção industrial no período.

EUA: redução dos novos pedidos à indústria em junho confirmou enfraquecimento dos 
setores de manufatura e de bens de capital
O enfraquecimento dos pedidos à indústria em junho reforçou nossa visão de que a economia norte-
americana apresenta duas velocidades distintas. Enquanto o consumo e o setor de serviços permanecem 
em ritmo razoável de expansão, há contração importante nos setores de manufatura e bens de capital. 
As encomendas registraram contração de 1,5% na margem no período e de 5,6% em relação a junho 
de 2015. Descontados os pedidos à indústria de materiais de transportes (que é uma série bastante 
volátil), houve expansão modesta de 0,4% ante maio. Em contrapartida, as encomendas caíram 4,4% na 
comparação interanual. Merece destaque a retração de 16,4% dos pedidos de bens de capitais e de 3,6% 
excluindo as encomendas de aviões. Assim, os dados estão em linha com o baixo nível de investimentos 
da atividade norte-americana exibido pelo resultado da primeira leitura do PIB do segundo trimestre.

Alemanha: frustração com os pedidos da indústria em junho sugere moderação da atividade 
na segunda metade deste ano
Os pedidos feitos à indústria alemã mostraram queda de 0,4% na passagem de maio para junho, 
frustrando as expectativas de crescimento de 0,5%, após alta de 0,09% registrada em maio. Ainda 
assim, excluindo encomendas de grandes equipamentos de transporte, houve expansão de 0,2%. Esse 
desempenho fraco, por sua vez, veio da retração de 8,5% dos pedidos feitos pela União Europeia (UE), 
ao passo que as encomendas fora da UE subiram 3,8% no período. A decisão da saída do Reino Unido 
da UE pode ter afetado esse resultado, mas, mesmo assim, ele reflete o fraco crescimento da região, que 
impacta diretamente as intenções de investimento – haja vista o recuo de 13,6% dos pedidos de bens 
de investimentos feitos pela UE. Nesse contexto, espera-se uma desaceleração do ritmo de crescimento 
da economia alemã ao longo deste ano, lembrando que no próximo dia 12 conheceremos o resultado 
do PIB do segundo trimestre – que deve ter crescido de forma mais moderada em relação ao avanço 
de 0,7% registrado nos primeiros três meses deste ano. 
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Os mercados internacionais operam nesta sexta-feira com menor cautela, enquanto aguardam a divulgação dos 
dados do mercado de trabalho norte-americano (payroll) referentes a julho. A expectativa é de geração de cerca 
de 180 mil vagas no período. Caso uma forte de criação de postos de trabalho se confirme, a probabilidade 
de o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) elevar a taxa de juros básica do país neste ano poderá 
aumentar. Isso porque os dados apontarão para a continuidade do crescimento do país, em um ritmo maior 
que o sugerido na primeira prévia do PIB do segundo trimestre. Vale lembrar que, em seu último comunicado, 
a autoridade monetária deixou a porta aberta para uma  possível alta já em sua próxima reunião, ainda que o 
mercado espere, majoritariamente, subida de juros no encontro de dezembro. Diante disso, as bolsas asiáticas 
encerraram o último pregão da semana em alta, com exceção das ações japonesas, que fecharam o dia 
próximas à estabilidade. No mesmo sentido, os mercados europeus operam no campo positivo nesta manhã, 
ainda refletindo a surpresa positiva com os estímulos monetários concedidos ontem pelo banco central inglês 
(BoE, na sigla em inglês),  acompanhados pelos índices futuros norte-americanos. 

 O dólar mostra-se enfraquecido em relação às principais moedas neste momento, com destaque para as 
apreciações do ringgit malaio e do rublo. Os preços do petróleo voltaram a registrar baixa nesta manhã, diante 
da expectativa de nova elevação do número de poços em atividade nos EUA na última semana (informação a ser 
conhecida hoje). Já as commodities metálicas industriais são cotadas no campo positivo. Merece atenção a alta 
dos preços do minério de ferro, refletindo a redução dos estoques nos portos chineses. As principais agrícolas 
também apresentam elevação em suas cotações, com avanço dos preços do trigo impulsionado por piora das 
condições climáticas em regiões produtoras na Europa. No Brasil, o mercado deverá acompanhar o movimento 
positivo do exterior, em dia de fraca agenda de divulgação de indicadores locais. Ademais, os principais ativos 
deverão também reagir ao resultado do payroll norte-americano.
 

Tendências de mercado
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Indicadores do Mercado

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

04/08/16 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) (*) 13,20 -0,08 -0,02 -0,88

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 0,81 -1,34 -1,65 -2,03

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,98 -0,01 0,10 0,38

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,78 -0,05 0,10 -0,37

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.941,06 2,10 31,06 245,22

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.100,32 17,07 145,74 534,45

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 284,83 -7,04 -29,21 -15,38

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,19 -1,36 -2,32 -7,99

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 57.594 0,91 9,56 15,05

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 23.903 0,95 9,86 13,97

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.164 0,02 2,91 3,39

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 226,63 0,68 2,16 -15,79

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.255 1,07 3,04 -20,79

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.982 0,13 -0,21 -20,61

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,50 -0,04 0,06 -0,72

Euro - US$/€ (**) 1,11 -0,2 -0,2 2,3

Iene - ¥/US$ (**) 101,22 0,0 -1,3 -18,6

Libra - US$/£ (**) 1,31 -1,6 -1,4 -15,8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,91 0,1 2,6 16,0

Yuan - RMB/US$ (**) 6,64 0,1 -0,4 6,9

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 181,35 1,6 -12,9 -19,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 44,29 2,8 -11,6 -11,4

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.359 0,2 1,5 24,6

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

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 321 -1,3 -9,1 -13,0

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 152 -0,9 -3,5 6,0
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