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Agenda do dia

Atividade

Setor Externo

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pesquisa Mensal de Comércio (jun) -0,3% (m/m)
-6,0% (a/a)

Esperamos recuo de 1,2% na margem na atividade 
varejista ampliada.

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

- Conab: 11º Levantamento da safra de grãos 2015/2016

11:00 EUA: Estoques no atacado (jun) 0,0% (m/m)

Indicadores antecedente e coincidente de julho sugerem redução do ritmo de ajuste do 
mercado de trabalho nos próximos meses
A melhora da confiança e a retomada observada em alguns setores da economia, com destaque para o 
industrial, reforçam nossa expectativa de redução do ritmo de piora do mercado de trabalho nos próximos 
meses. De fato, o resultado dos dados coincidente e antecedente do mercado de trabalho referentes 
a julho, divulgados há pouco pela FGV, está alinhado com essa visão. O Indicador Antecedente de 
Emprego alcançou 89,1 pontos em julho, chegando ao maior nível da série desde março de 2014. O 
resultado corresponde a uma alta de 4,2 pontos na margem, marcando a quinta elevação consecutiva 
nessa base de comparação. No mesmo sentido, o Indicador Coincidente de Desemprego atingiu 96,8 
pontos no mês passado, o equivalente a uma retração de 0,8 ponto ante junho. Assim, ao longo deste 
semestre, deveremos observar saldos de geração de vagas formais do Caged cada vez menos negativos 
e retração menos intensa da população ocupada. Isso, por sua vez, deve levar a taxa de desemprego 
a subir de forma mais moderada no período. 

IACI: índice de atividade da construção imobiliária registrou avanço em julho
O Índice de atividade da Construção Imobiliária (IACI) registrou avanço de 1,2% entre junho e julho, 
excetuados os efeitos sazonais, conforme divulgado ontem no Monitor da Construção Civil (MCC), 
elaborado pela consultoria Tendências em parceria com a Criactive. Na comparação interanual, o recuo 
foi de 9,8%. A alta na margem foi impulsionada pelo Índice de Fundação, que subiu 46,8% na margem 
em julho, em termos dessazonalizados. A forte expansão refletiu a elevação do número de lançamentos 
no final de 2015. Nesse sentido, esperamos retração da atividade da construção nos próximos meses, 
especialmente em fase de fundação, diante do menor número de lançamentos nos primeiros cinco 
meses deste ano. 

Saldo da balança comercial manteve-se positivo na primeira semana de agosto 
A balança comercial registrou superávit de US$ 637 milhões na primeira semana de agosto, segundo 
dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.  No período 
compreendido entre os dias 1 a 5 deste mês, as exportações somaram US$ 3,435 bilhões e superaram 
as importações, que chegaram a US$ 2,798 bilhões. A comparação com as médias diárias de agosto 
do ano passado mostra queda de 6,8% em valor nos embarques. O declínio foi fortemente influenciado 
pela retração de 27,4% das exportações de produtos básicos (principalmente, de petróleo em bruto, 
milho em grão, farelo de soja, soja em grão, café em grão, carne bovina e de frango). Por outro lado, 
as vendas de semimanufaturados cresceram 27,8% (por conta de ouro em forma semimanufaturada, 
catodos de cobre, açúcar em bruto, semimanufaturados de ferro/aço e couros e peles), enquanto as de 
manufaturados subiram 7,7% (puxadas por veículos de carga, açúcar refinado, óxidos e hidróxidos de 
alumínio e tubos flexíveis de ferro/aço). As importações, por sua vez, apresentaram variação negativa de 
8,1%, diante das quedas das compras externas de veículos e partes (-35,0%), farmacêuticos (-19,7%), 
equipamentos mecânicos (-17,2%), instrumentos de ótica e precisão (-10,8%) e plásticos e obras (-6,9%). 
Dessa forma, no acumulado do ano, o saldo da balança comercial somou US$ 28,866 bilhões. Para 
as próximas semanas, esperamos alguma recuperação das exportações, devendo, assim, ampliar o 
superávit exibido nos primeiros dias deste mês. 



2DEPEC

B
ol

et
im

 D
iá

rio
 M

at
in

al
Internacional

Tendências de mercado

China: deflação menos intensa dos preços ao produtor em julho refletiu melhora dos preços das 
commodities
A tendência deflacionária dos preços no atacado seguiu perdendo força em julho, como reflexo da melhora dos 
preços internacionais das commodities, dando melhores condições financeiras às empresas chinesas, ainda 
mais diante da desaceleração em curso. O índice de preços ao produtor registrou deflação de 1,7% em julho, 
ficando acima das expectativas de queda de 2,0%, após recuo de 2,6% verificado em junho. Essa queda menos 
intensa dos preços foi puxada pela cadeia de mineração e de matérias primas, mas também pode ser observada 
entre os preços de bens manufaturados. Ao mesmo tempo, o índice de preços ao consumidor mostrou alta 
de 1,8% em julho em relação ao mesmo mês do ano passado, dentro das expectativas e levemente acima da 
elevação de 1,9% observada em junho. Para tanto, a alta dos preços de alimentos cedeu de 4,6% para 3,3% 
no período, ao passo que os preços não ligados à alimentação aceleraram de uma alta de 1,2% para outra de 
1,4%. Vale citar que os efeitos das enchentes ocorridas nas últimas semanas sobre os preços de alimentos 
foram menos fortes que o previsto, aliviando as pressões que poderiam vir desses eventos. Dessa forma, como 
temos observado nos últimos trimestres, a estabilização da economia deverá continuar como foco das políticas 
econômicas, reforçando as expectativas de uma nova rodada de estímulos monetários. De fato, o mercado 
espera cortes de juros e do depósito compulsório neste segundo semestre. No entanto, as sinalizações das 
autoridades monetárias do país nas últimas semanas sugerem certa relutância na adoção de mais medidas, 
levando em conta os riscos financeiros e de formação de bolhas de ativos. Além disso, mais afrouxamento 
poderia aumentar novamente as expectativas de depreciação do renmimbi que, por sua vez, poderia impulsionar 
a saída de capital – que, por ora, segue controlada.  

Os mercados internacionais ampliam o desempenho positivo da véspera nesta terça-feira. As bolsas asiáticas 
encerraram o pregão de hoje novamente em alta, impulsionadas pela forte elevação das cotações do petróleo 
no dia anterior. Além disso, diante da desaceleração da inflação ao consumidor da China em julho, parte do 
mercado espera concessão de novos estímulos monetários no país, para impulsionar a economia local. Os dados 
estão em linha com a nossa expectativa de alguma desaceleração da atividade chinesa no segundo trimestre. 
Na Europa, as bolsas caminham para o quinto dia de ganhos nesta manhã, refletindo os resultados positivos 
de balanços corporativos locais. No mesmo sentido, os índices futuros norte-americanos registram avanço em 
suas cotações, em dia de divulgação dos dados de estoques no atacado de junho.

Entre as commodities, os preços do petróleo seguem em alta neste momento, ainda que em menor intensidade 
que a observada na véspera, com a redução do otimismo acerca de possível acordo de congelamento de 
produção na reunião da OPEP a ser realizada no próximo mês. Em contrapartida, as preocupações em torno 
da desaceleração da economia chinesa puxam para baixo as cotações das metálicas industriais, que são 
acompanhadas pelos preços das principais agrícolas. A menor aversão ao risco no exterior enfraquece o dólar 
ante a maioria das moedas nesta manhã, com exceção da libra, que apresenta nova depreciação. No Brasil, o 
mercado continuará atento ao noticiário político, enquanto aguarda o resultado das vendas do varejo da Pesquisa 
Mensal do Comércio (PMC) do IBGE, para o qual esperamos retração de 0,3% (considerando o resultado da 
PMC restrita, na margem). Esses dados trarão informações importantes sobre o desempenho do consumo das 
famílias no final do segundo trimestre, o que será refletido no PIB do período. 
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(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

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).
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08/08/16 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) (*) 13,19 0,00 -0,01 -1,36

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,25 -3,29 -0,23 -0,75

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,98 0,01 0,09 -0,34

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,74 0,03 0,05 -1,29

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.945,72 1,14 27,40 272,47

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.119,12 -11,89 131,20 663,24

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 273,99 -4,31 -48,64 -50,27

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,17 0,27 -3,87 -9,51

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 57.635 -0,04 8,46 18,65

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 23.930 -0,08 8,68 17,62

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.181 -0,09 2,39 4,97

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 229,16 0,06 4,15 -14,43

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.651 2,44 10,22 -19,66

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.004 0,93 0,54 -19,76

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,59 0,00 0,23 -0,57

Euro - US$/€ (**) 1,11 0,0 0,3 1,1

Iene - ¥/US$ (**) 102,45 0,6 1,9 -17,5

Libra - US$/£ (**) 1,30 -0,2 0,7 -15,8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,56 -1,1 0,3 14,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,66 0,1 -0,5 7,2

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 182,80 1,0 -4,4 -15,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 45,39 2,5 -2,9 -6,6

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.333 -0,2 -1,8 21,9

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.019 1,5 -6,5 1,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 325 0,3 -7,0 -12,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 152 0,2 -1,8 7,9


