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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

12:30 Bacen: Fluxo Cambial (semanal)

- Bacen: Índice Commodities Brasil (IC-Br) (ago)

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

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

Aceleração do IGP-DI em setembro refletiu fim da deflação do IPA agropecuário e aceleração 
do IPA industrial
O IGP-DI apresentou alta de 0,43% em setembro, de acordo com os dados divulgados há pouco pela 
FGV. O resultado, que ficou acima da nossa projeção e das expectativas do mercado (ambas de 0,28%), 
marcou aceleração do indicador em relação ao mês passado, quando havia caído 0,39%. O movimento 
refletiu o fim da deflação do IPA agropecuário, que passou de uma queda de 2,88% para uma elevação 
de 0,88%. No mesmo sentido, o IPA industrial acelerou no período, saindo de um recuo de 0,30% para 
um crescimento de 0,34%. Já o IPC mostrou menor ritmo de expansão, com alta de 0,32% (ante 0,37%). 
Por fim, o INCC também desacelerou entre agosto e setembro, ao oscilar de uma expansão de 0,49% 
para outra de 0,29%. Esperamos que o próximo indicador a ser divulgado (IGP-10) continue registrando 
alta em torno de 0,45%, ainda impulsionado pelos IPAs agropecuário e industrial.

Anfavea: forte queda da produção de veículos na passagem de julho para agosto deve levar a 
uma retração na atividade industrial no período
A produção total de veículos, exceto máquinas agrícolas, somou 177.726 unidades em agosto, segundo 
os dados divulgados na terça-feira pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea), o equivalente a uma redução de 14,1% em relação a julho, descontada a sazonalidade. Todas 
as categorias apresentaram recuo no período, com destaque para a retração de 30,9% da produção de 
comerciais leves, seguida por caminhões, automóveis e ônibus, com redução de 11%, 10,5% e 3,8%, 
nessa ordem. No mesmo sentido, as vendas ao mercado interno recuaram 7,9% em relação a julho, 
na série livre de efeitos sazonais, registrando variação negativa em todas as categorias, com exceção 
de comerciais leves, que apresentou uma leve alta de 0,6% na margem. As vendas de ônibus caíram 
38% e as de caminhões e automóveis registraram uma variação negativa de 13,4% e 9%, nessa ordem, 
também excetuados os efeitos sazonais. O recuo mais acentuado da produção em relação às vendas, 
por sua vez, permitiu certo ajuste dos estoques, que caíram 6,6% em agosto ante o mês anterior, 
descontados os efeitos sazonais. Para os próximos meses, estimamos leve recuperação das vendas, 
refletindo a melhora dos índices de confiança e a continuidade de ajuste dos estoques e da produção. 
Ainda vale dizer que esse fraco resultado da produção de veículos deve puxar para baixo o desempenho 
da indústria no período, após as altas observadas nos meses anteriores. 
 
Serasa Experian: atividade varejista registrou queda pelo segundo mês consecutivo em agosto
O indicador de atividade do comércio mostrou queda de 1,1% na passagem de julho para agosto, 
descontada a sazonalidade, de acordo com os dados divulgados na última terça-feira pela Serasa 
Experian. Assim, o índice recuou pelo segundo mês consecutivo, visto que em julho a queda na margem 
foi de 1,2%. A retração em agosto foi generalizada dentre os seis setores pesquisados, com destaque para 
veículos, motos e peças, com declínio de 3,7% na margem. Na comparação interanual, o indicador total 
recuou 5,7%, acumulando variação negativa de 7,6% em 12 meses.  Esse resultado sugere, de maneira 
preliminar, alguma contração da atividade varejista no período. Os demais indicadores coincidentes a 
serem divulgados neste mês devem confirmar essa sinalização.
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Abramat: indústria de materiais de construção voltou a apresentar retração nas vendas em agosto
As vendas da indústria de materiais de construção ao mercado atacadista recuaram 3,9% entre julho e agosto, 
após terem crescido 1,5% na leitura anterior, segundo os dados divulgados na terça-feira pela Associação 
Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Tal 
resultado foi influenciado pela queda de 2,3% de produtos básicos. No sentido oposto, as vendas de materiais 
de acabamento cresceram 1,2% na margem. Na comparação com o mesmo período do ano passado, as vendas 
totais caíram 5,9%. Dessa forma, o indicador reforça nossa expectativa de retração da produção industrial em 
agosto, assim como sugerido pelos demais indicadores coincidentes já divulgados.
 

Conab: quebra generalizada de produção de grãos da safra 2015/16 foi resultante da estiagem e das 
geadas ocorridas no País no primeiro semestre
O décimo segundo e último levantamento da safra 2015/16 de grãos no País confirmou a importante redução 
da produção registrada neste ano, conforme divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) na 
terça-feira. A área plantada alcançou 58,3 milhões de hectares, o que representa leve crescimento de 0,7% ante a 
safra anterior, com expansão da área de soja em 3,6% e de milho 2ª safra em 10,3%. Em que pese o incremento 
de área, a produção total de grãos caiu 10,3%, somando 186,4 milhões de toneladas. Esse volume, por sua 
vez, ficou bem abaixo do inicialmente previsto para essa safra, de 212 milhões de toneladas. O principal fator 
de quebra da safra foi a estiagem registrada entre abril e maio nas principais regiões produtoras e as geadas no 
Paraná e no Sudeste. Todas as culturas de grãos apresentaram recuo ante a safra passada: algodão (-17,5%), 
arroz (-14,8%), feijão (-21,6%), soja (-0,8%), milho 1ª safra (-14,1%) e milho 2ª safra (-24,7%). Apenas o trigo 
registrou alta de 11,4%. Ante o que era esperado inicialmente, as expectativas para essas culturas também 
foram frustradas, resultando na alta dos preços nos meses recentes. A partir do próximo mês, terá início o plantio 
da safra 2016/17 de grãos e, dada a boa rentabilidade percebida com os preços atuais, poderemos observar 
ampliação de área. Com isso, esperamos acomodação dos preços domésticos, aliviando a pressão de custos 
ocorrida nos segmentos de carnes e de leites e derivados. 
 

EUA: queda do índice ISM de serviços corrobora nossa expectativa de elevação na taxa de juros 
apenas em dezembro
 No mesmo sentido do índice ISM da indústria, divulgado na semana passada, o ISM do setor de serviços também 
recuou na passagem de julho para agosto. O indicador passou de 55,5 para 51,4 pontos no período, frustrando 
as expectativas que apontavam para 55,0 pontos.  A abertura da pesquisa mostrou queda dos componentes 
de novos pedidos e empregos, de 60,3 para 51,4 e de 51,4 para 50,7 pontos, respectivamente. Dessa forma, 
o resultado fraco do índice ISM do setor de serviços corrobora nossa expectativa de que a elevação da taxa 
de juros nos EUA acontecerá apenas em dezembro deste ano – reduzindo a probabilidade de uma alta agora 
em setembro.

China: resultado das exportações e importações surpreendeu de forma positiva em agosto 
Os resultados da balança comercial de agosto surpreenderam de forma positiva as expectativas, em linha 
com o índice PMI conhecido dias atrás. As exportações registraram queda interanual de 2,8% em agosto, ante 
expectativas de recuo de 4,0%, após terem caído 4,4% em julho. Na mesma direção, as importações cresceram 
1,5% no mês passado em relação ao mesmo período do ano anterior, surpreendendo o consenso do mercado 
(que apontava queda de 5,4%), contra retração de 12,5% registrada em julho. Essa foi a primeira alta desde 
novembro de 2014. Parte da melhora das exportações se deve aos efeitos da depreciação do renmimbi, e 
a recuperação das importações é decorrente da retomada da demanda doméstica. De fato, os esforços do 
governo para acelerar os projetos de infraestrutura seguem crescendo, o que ajuda a entender esses sinais 
mais positivos vindos no curto prazo da China. Ainda assim, devemos lembrar que o crédito e o setor imobiliário 
têm desacelerado e o governo tem reforçado o comprometimento com o fechamento de capacidade instalada 
em diversos segmentos industriais. De todo modo, o viés para o resultado do PIB do terceiro trimestre é de alta, 
apontando para uma estabilização da economia chinesa no período. 
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Tendências de mercado

China: reservas recuaram em agosto, levando-as ao menor patamar registrado desde 2011
As reservas estrangeiras da China recuaram em US$ 15,89 bilhões entre julho e agosto, chegando a US$ 3,185 
trilhões – o menor patamar registrado desde dezembro de 2011. Essa queda é explicada pelas intervenções 
feitas no mercado cambial pelo banco central do período, tendo em vista a depreciação do renmimbi registrada 
no mês passado. Além disso, devemos considerar o efeito da perda de valor das principais moedas em relação 
ao dólar. Vale lembrar que a forte saída de capital ocorrida entre o ano passado e este foi um dos grandes 
vetores para a piora das expectativas do mercado em relação à China. Dessa forma, essa redução das reservas, 
mesmo que pequena, merece atenção, uma vez que a proximidade da nova alta de juros nos EUA deverá levar 
a moeda chinesa a ensaiar uma nova rodada de depreciação, especialmente após outubro – o que poderá, por 
sua vez, impulsionar novamente a saída de recursos do país.  

A maioria dos mercados internacionais opera no campo positivo nesta quinta-feira. Na Ásia, entretanto, as bolsas 
fecharam sem tendência única. O mercado em Tóquio encerrou o pregão em baixa, puxado pela queda das 
ações do setor financeiro, após as declarações do vice-presidente do BoJ (banco central japonês, na sigla em 
inglês) sobre a possiblidade de novo corte da taxa de juros no país. Na China, as bolsas registraram avanços 
modestos, diante da surpresa positiva com os dados de balança comercial de agosto. No mesmo sentido, as 
principais bolsas europeias registram ganhos, em dia de reunião do Banco Central Europeu (BCE), no que são 
acompanhadas pelos índices futuros norte-americanos. 

As principais moedas ganham valor ante o dólar, com destaque para o euro, cuja apreciação reflete a expectativa 
de a autoridade monetária da Área do Euro anuncie um prolongamento do programa de compras de títulos. 
As commodities agrícolas apresentam movimentos distintos nesta manhã. Os grãos são negociados em alta, 
enquanto os preços do café e do açúcar registram quedas. Os principais minerais metálicos são cotados em 
baixa, com exceção do cobre. Já os preços do petróleo caminham para mais uma elevação, após os dados do 
American Petroleum Institute sugerirem redução dos estoques norte-americanos na ultima semana, bem como 
a expectativa de algum acordo de congelamento da produção na reunião da OPEP, a ser realizada no final deste 
mês. No Brasil, os principais ativos deverão seguir o movimento do exterior. 
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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

06/09/16 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) (*) 12,88 -0,05 -0,31 -2,13

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,16 -3,64 -3,38 -1,24

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,96 -0,01 -0,01 -1,09

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,50 -0,04 -0,21 -2,52

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.981,51 1,95 36,93 299,22

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.029,64 -5,36 -101,37 838,97

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 256,82 -0,43 -21,48 -112,19

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,20 -2,65 0,98 -16,83

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 60.129 0,95 4,28 29,32

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 24.959 1,00 4,21 28,34

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.186 0,30 0,17 13,81

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 234,32 -0,37 2,31 -1,77

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 17.082 0,26 5,09 -3,99

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.091 0,61 3,83 -2,20

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,53 -0,07 -0,05 -0,59

Euro - US$/€ (**) 1,13 1,0 1,5 1,0

Iene - ¥/US$ (**) 102,02 -1,4 0,2 -14,3

Libra - US$/£ (**) 1,34 1,0 2,8 -11,4

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,28 -1,6 -2,5 7,9

Yuan - RMB/US$ (**) 6,67 -0,1 0,1 4,9

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 180,90 0,9 -0,9 -15,8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 47,26 -0,8 6,8 -4,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.350 2,1 1,0 20,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 974 0,6 -2,9 11,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 317 0,1 -2,3 -9,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 150 1,8 -1,2 2,9


