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Agenda do dia

Setor Externo

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Levantamento Sistemático da Produção Agrícola 
(ago)

09:00 Conab: 12º Levantamento da safra de grãos 2015/2016

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

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

11:00 EUA: Índice ISM do setor de serviços (ago)

Indicadores de mercado de trabalho apontam melhora do emprego à frente, ainda que de 
forma gradual
O Indicador Antecedente de Emprego alcançou 90,2 pontos em agosto, conforme divulgado há pouco pela 
FGV. O resultado é equivalente a uma elevação de 1,1 ponto na margem, chegando ao maior patamar 
do índice desde maio de 2011. No mesmo sentido, o Indicador Coincidente de Desemprego atingiu 
95,8 pontos no mês passado, caindo 1,0 ponto em relação a julho. Assim, esses dados apontam para 
saldos menos negativos do Caged nos próximos meses, bem como sugerem moderação na tendência 
de elevação da taxa de desemprego. O que temos visto nas últimas divulgações é que a melhora no 
emprego formal tem se dado de forma gradual e heterogênea entre os setores, com a indústria e o 
comércio apresentando ritmo menor de destruição de postos de trabalho, enquanto que os setores de 
serviços e da construção civil ainda têm mostrado alguma aceleração na velocidade de demissões. 
Acreditamos, assim, que a moderação do ajuste do mercado de trabalho ficará mais evidente nos meses 
à frente, diante da estabilização da atividade econômica. 

Balança comercial iniciou setembro com superávit de US$ 489 milhões
O saldo da balança comercial registrou superávit de US$ 489 milhões na primeira semana de setembro, 
considerando apenas dois dias úteis, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da 
Indústria, Comercio Exterior e Serviços. Nos dias 1 e 2 deste mês, as exportações somaram US$1,497 
bilhão e superaram as importações, que alcançaram US$ 1,009 bilhão. A comparação com as médias 
diárias do mesmo período do ano passado mostra queda de 2,6% das exportações e de 19,8% das 
importações. A retração dos embarques foi impulsionada pela queda de 9,8% nas vendas de produtos 
básicos, enquanto as vendas de semimanufaturados e manufaturados exibiram crescimento de 7,0% e 
3,9%, respectivamente. Em relação às compras externas, houve retração dos gastos, principalmente, 
com combustíveis e lubrificantes e adubos e fertilizantes, de 55,4% e 53,0%, nessa ordem. Com o 
resultado da semana, o saldo da balança comercial acumula superávit de US$ 32,861 bilhões no ano.
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Área do Euro: em linha com o esperado, PIB da Área do Euro cresceu 0,3% no segundo trimestre, 
impulsionado pelo consumo das famílias e pelo setor externo
O PIB da Área do Euro cresceu 0,3% na passagem do primeiro para o segundo trimestre, excetuada a 
sazonalidade, de acordo com a leitura final divulgada hoje pela Eurostat. O resultado ficou em linha com a 
mediana das expectativas do mercado e com o apontado pela prévia, desacelerando em relação aos três 
primeiros meses do ano, quando o PIB tinha registrado expansão de 0,5%. A elevação foi impulsionada, 
majoritariamente, pelo consumo das famílias, cuja alta foi de 0,2%, na mesma métrica. O setor externo também 
contribuiu positivamente, com as exportações avançando mais que as importações (apresentando variações 
positivas de 1,1% e 0,4% na margem, respectivamente). Já a formação bruta de capital fixo registrou estabilidade 
no período. Regionalmente, merecem destaque as desacelerações das economias da Alemanha, que passou 
de um crescimento de 0,7% nos três primeiros meses no ano para 0,4% no trimestre passado, e da França, 
que saiu de uma alta de 0,7% para estabilidade. Na comparação interanual, o PIB do bloco subiu 1,6%. Para 
o trimestre corrente, esperamos alguma moderação da atividade da Área do Euro, conforme sugerido pelas 
últimas divulgações do índice PMI. Especificamente para o comércio, após a surpresa positiva com os dados 
de vendas do varejo de julho, esperamos uma modesta expansão em agosto, segundo o índice PMI do setor 
varejista divulgado hoje pela Markit. O indicador subiu de 48,9 para 51,0 pontos entre julho e agosto, atingindo 
seu maior patamar dos últimos seis meses. Com isso, voltou a se situar acima do nível neutro dos 50,0 pontos, 
indicando alguma alta da atividade do setor. A melhora do índice refletiu, principalmente, o crescimento interanual 
das vendas, que mostrou sua maior elevação desde março deste ano. 

Comunicado da reunião do G-20 reconheceu fraco crescimento da economia global e apontou riscos 
que têm persistido há algum tempo no cenário
A recuperação da economia global vem progredindo, mas o crescimento segue mais fraco do que o desejado, 
segundo a avaliação final dos líderes das 20 maiores economias do mundo, reunidos nos dias 4 e 5 de setembro, 
em Hangzhou na China. Somado a isso, os riscos já conhecidos – volatilidade dos mercados financeiros, 
flutuação dos preços das commodities, enfraquecimento do comércio e dos investimentos e desaceleração 
da produtividade e do emprego em alguns países – foram destacados no comunicado final do encontro. Esse 
cenário acaba se complicando quando se levam em conta as questões geopolíticas, como conflitos, o fluxo 
crescente de refugiados e o terrorismo. Diante disso, as ações do grupo serão baseadas em visão, integração, 
abertura e inclusão, destacando-se a rejeição ao protecionismo, o incentivo à inovação, o aumento da sinergia 
entre as políticas econômicas, entre outros. Houve o reconhecimento de que a política monetária – amplamente 
utilizada nos últimos anos – sozinha não conseguirá conduzir a economia mundial a um crescimento balanceado. 
Nesse sentido, endereçar reformas estruturais e flexibilizar a política fiscal – priorizando investimentos de alta 
qualidade, sem se descuidar dos níveis de endividamento – também devem ser considerados como instrumentos 
de promoção ao crescimento. O comunicado ainda apontou os desafios adicionais à economia mundial vindos 
da decisão de saída do Reino Unido da União Europeia, trouxe à tona questões relacionadas ao excesso de 
capacidade instalada em alguns setores, como o siderúrgico, e reforçou o comprometimento com uma arquitetura 
financeira mais eficiente.
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Tendências de mercado

Os mercados acionários iniciam este dia, operando com tendência de alta. Na Ásia, as principais bolsas 
encerraram o pregão em alta. Na mesma direção, a maioria das bolsas europeias opera no campo positivo em 
dia de reunião de política monetária do Banco Central Europeu e refletindo o resultado final do PIB do segundo 
trimestre. Os índices futuros do mercado norte-americano são negociados em alta neste momento após o 
feriado de ontem.

As principais moedas se valorizam ante o dólar. Destacamos a valorização do dólar australiano após o Banco 
Central do país decidir manter os juros estáveis. O preço do petróleo opera sem tendência definida após as altas 
registradas ontem, com o Brent em queda e o WTI em alta. As commodities agrícolas são negociadas em baixa 
refletindo o dólar mais fraco e com expectativa de uma safra forte nos EUA. As cotações dos metais industriais 
seguem na mesma direção, com o preço do cobre operando em alta. 

No Brasil, o mercado deve reagir à ata do Copom divulgada há pouco pelo Banco Central. Como na decisão da 
semana passada, foram reforçados os condicionantes para o início da queda da taxa de juros: persistência do 
choque de alimentos limitada, desinflação em velocidade adequada dos componentes do IPCA mais sensíveis 
à política monetária e redução das incertezas em relação à aprovação e implementação do ajuste fiscal. O 
documento defendeu que explicitar essas condições para a flexibilização da política monetária – contrastando 
com o comunicado anterior – aumenta a transparência e melhora a comunicação do Copom. Destacamos 
ainda o trecho da ata que diz que “todos os membros do Comitê demostraram satisfação com o progresso nas 
perspectivas de desinflação da economia brasileira nos horizontes relevantes para a política monetária. Ao mesmo 
tempo, demonstraram preocupação com as expectativas de inflação para 2017 apuradas pela pesquisa Focus 
e a projeção de inflação para o mesmo ano sob as hipóteses do cenário de mercado, ambas acima da meta de 
4,5%”. Por fim, os membros do Copom explicam que “nenhum desses fatores constitui condição necessária ou 
suficiente para uma flexibilização das condições monetárias”. 
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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

05/09/16 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) (*) 12,93 -0,01 -0,26 -2,08

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 5,80 3,53 0,26 2,40

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,96 0,01 0,00 -1,08

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,54 0,02 -0,17 -2,48

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.979,56 0,84 34,97 297,26

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.035,00 3,56 -96,02 844,33

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 257,25 -3,47 -21,05 -111,76

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,28 0,81 3,72 -14,57

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 59.566 -0,08 3,30 28,11

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 24.711 -0,08 3,18 27,07

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.180 0,00 -0,13 13,47

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 235,18 0,12 2,69 -1,41

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 17.038 0,66 4,82 -4,24

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.072 0,15 3,20 -2,79

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,60 0,00 0,01 -0,52

Euro - US$/€ (**) 1,11 -0,1 0,6 0,0

Iene - ¥/US$ (**) 103,43 -0,5 1,6 -13,1

Libra - US$/£ (**) 1,33 0,1 1,8 -12,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,57 -0,1 -1,0 9,6

Yuan - RMB/US$ (**) 6,68 -0,1 0,3 5,1

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 179,99 0,0 -1,8 -16,7

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 47,63 1,7 7,6 -4,0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.323 0,0 -1,0 18,0

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 969 0,0 -3,5 10,4

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 317 0,0 -2,4 -9,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 147 -0,4 -3,0 1,0


