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Agenda do dia

Atividade

Setor Externo

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: IPCA (ago) 0,43% (m/m) Resultado deverá mostrar ligeira desaceleração em 
relação ao IPCA-15 do mesmo mês.

09:00 IBGE: Pesquisa Industrial Mensal - Regional (jul)

- Tesouro: Relatório mensal da dívida pública federal 
(jul)

- ABCR: Fluxo de veículos em estradas pedagiadas 
(ago)

11:00 EUA: Estoques no atacado (jul) - final 0,1% (m/m)

Expectativa de descompressão dos preços de alimentos ao consumidor foi reforçada pela 
deflação dos preços das commodities agrícolas em reais, registrada em agosto 
Acreditamos que os preços de alimentos ao consumidor começarão a ceder daqui para frente, refletindo 
o alívio das cotações dos produtos agrícolas, observado nos mercados interno e externo. Essa nossa 
expectativa foi reforçada pelo resultado do IC-Br de agosto, que mostrou deflação de 2,6%. Vale lembrar 
que esse indicador, divulgado ontem pelo Banco Central, mensura o preço das commodities em reais. 
O resultado sucedeu uma queda de 5,7% em julho e estabilidade em junho. Essa nova retração refletiu, 
majoritariamente, o recuo de 3,3% dos preços das commodities agropecuárias. No mesmo sentido, as 
cotações das energéticas recuaram 1,3%. Por fim, as metálicas apresentaram leve alta de 0,2% no mês 
passado. Assim, o IC-Br acumulou deflação de 6,4% nos últimos doze meses. Acreditamos, portanto, 
que essa queda das cotações internacionais das commodities deverá contribuir, em certa medida, para 
a descompressão dos preços internos de alimentos ao consumidor, em linha com o comportamento dos 
preços por atacado que observamos no mesmo período. 

ABPO: queda das vendas de papelão ondulado em agosto reforçou nossa expectativa de 
recuo da produção industrial  no período, revertendo a tendência de crescimento observada 
nos meses anteriores
As vendas de papelão ondulado caíram 2,3% na passagem de julho para agosto, de acordo com os 
divulgados ontem pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO) e dessazonalizados pelo 
Depec-Bradesco. Com isso, o resultado interrompeu uma sequência de duas altas consecutivas. Na 
comparação interanual, entretanto, houve variação positiva de 0,3%. Desse modo, a retração na margem, 
juntamente com os indicadores coincidentes já divulgados (como o resultado fraco da produção de 
veículos), sugere alguma contração da produção industrial em agosto. Vale lembrar que as informações 
de fluxo pedagiado de veículos da ABCR, a serem divulgadas hoje, podem confirmar essa sinalização. 

BC: fluxo cambial registrou déficit de US$ 1,110 bilhão em agosto; nos dois primeiros dias de 
setembro, o saldo continuou negativo
O saldo do fluxo cambial da última semana de agosto, de três dias úteis, foi superavitário em US$ 137 
milhões, segundo divulgado ontem pelo Banco Central. No mês, o saldo acumulado fechou negativo 
em US$1,110 bilhão. As contas comercial e financeira caminharam em sentidos opostos, sendo essa 
última a responsável pelo saldo negativo, ao fechar com déficit de US$ 3,785 bilhões. Para tanto, foram 
registradas compras de US$ 35,872 bilhões e vendas de US$ 39,658 bilhões. Por outro lado, a conta 
comercial registrou superávit de US$ 2,676 bilhões, resultado de câmbio contratado para exportações 
alcançando US$ 13,565 bilhões, acima dos US$ 10,890 bilhões para importações. Em relação aos dois 
primeiros dias de setembro, o saldo foi negativo em US$ 337 milhões. A conta comercial foi superavitária 
em US$ 298 milhões e a financeira deficitária em US$ 636 milhões. Com esse resultado, o fluxo cambial 
acumula déficit de US$10,559 bilhões no ano. 
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China: inflação ao consumidor mostrou desaceleração em agosto, puxada pelos preços de alimentos
O índice de preços ao consumidor registrou alta de 1,3% em agosto, ficando abaixo das expectativas (1,7%) e 
da elevação verificada em julho (1,8%). Para tanto, os preços de alimentos desaceleraram, ao passar de uma 
alta de 3,3% em julho para outra de 1,3% no mês passado. Além disso, mantendo a tendência de redução 
da deflação observada nos últimos meses, o índice de preços ao produtor mostrou queda de 0,8% no mês 
passado, ficando praticamente em linha com o esperado (0,9%) ante recuo de 1,7% registrado em julho. Assim, 
o cenário para a inflação segue bastante benigno, o que mantém as atenções das políticas econômicas voltadas 
à atividade econômica. 

Peru: banco central peruano manteve taxa básica de juros inalterada 
O Banco Central do Peru confirmou as expectativas do mercado ao manter as taxas de juros inalteradas em 
4,25% na reunião de ontem. O comunicado da decisão ressaltou que a projeção de inflação converge à meta 
no horizonte relevante para a política monetária. Também foram citadas: redução gradual das expectativas de 
inflação; reversão dos efeitos das altas de alguns preços sobre a inflação; crescimento em nível próximo ao 
potencial; e sinais mistos de recuperação na economia mundial com uma menor volatilidade dos mercados 
financeiros. Essa decisão reforçou nossa expectativa de que as taxas ficarão inalteradas pelo menos até o final 
deste ano.

Área do Euro: BCE manteve política monetária inalterada, sinalizando menor disposição para ampliar 
os estímulos
O Banco Central Europeu (BCE) manteve a taxa básica de juros da Área do Euro inalterada em 0,00%, em 
decisão anunciada ontem, em linha com o esperado pelo mercado. Entretanto, mostrou menor disposição em 
ampliar ou prorrogar os estímulos monetários, contrariando as expectativas de extensão do programa de compras 
de ativos e do adiamento dos vencimentos dos títulos que vencerão em março do próximo ano, ao não discutir 
tais questões na última reunião. Além disso, destacou que a economia do bloco tem mostrado desaceleração 
contida diante da menor atividade global e dos possíveis impactos do Brexit, embora tenha ressaltado que a fraca 
demanda doméstica tem impactado negativamente a economia doméstica. Diante disso, ajustou ligeiramente 
suas projeções para o PIB, passando de um crescimento de 1,6% para outro de 1,7% em 2016 e de avanço 
de 1,7% para alta de 1,6%, em 2017. Apesar da ausência de discussão, acreditamos que o BCE deverá optar 
pelo adiamento dos vencimentos dos títulos em dezembro, como forma de evitar uma maior desaceleração da 
atividade da Área do Euro no ano que vem.

Tendências de mercado

Os mercados externos operam em tendência de baixa nesta sexta-feira. A decisão do Banco Central Europeu 
de não anunciar estímulos adicionais reaqueceu as dúvidas sobre a necessidade de afrouxamento adicional da 
política monetária, que tem impulsionado a economia de forma limitada. Além disso, notícias de que a Coreia 
do Norte teria realizado um teste nuclear aumentaram a aversão a risco nos mercados globais neste último dia 
da semana. Com isso, as bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em queda com destaque para a bolsa de 
Seul, em resposta aos testes nucleares. As bolsas europeias operam em baixa neste momento, enquanto os 
índices futuros norte-americanos apontam para a mesma direção.

As principais moedas se valorizam ante o dólar refletindo menor probabilidade de o Fed aumentar os juros na 
reunião de setembro. O petróleo é negociado em baixa, com o mercado considerando que a queda dos estoques 
de petróleo, divulgada ontem, foi devida a fatores pontuais. As principais commodities agrícolas são negociadas 
em baixa, com exceção da soja e açúcar. Os preços das principais metais industriais também registram queda.
No Brasil, os mercados devem refletir o comportamento externo, com espaço para fortalecimento do Real e 
queda da bolsa. O mercado de juros futuros, por sua vez, ficará atento à divulgação do resultado do IPCA de 
agosto, agora às 9h, para o qual projetamos alta de 0,43%.
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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

08/09/16 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) (*) 12,86 -0,02 -0,33 -2,05

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) -23,25 -25,41 -25,50 -27,19

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,95 -0,01 -0,03 -0,91

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,46 -0,04 -0,28 -2,38

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.982,08 0,57 36,36 292,38

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.020,14 -9,50 -98,98 793,21

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 244,34 -12,48 -29,66 -138,17

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,22 0,63 1,33 -15,82

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 60.232 0,17 4,50 28,80

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 25.002 0,17 4,48 28,04

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.181 -0,24 0,02 10,76

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 234,33 0,00 2,26 -3,36

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.959 -0,72 1,85 -2,69

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.096 0,17 3,05 -2,35

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,60 0,06 0,01 -0,58

Euro - US$/€ (**) 1,13 0,0 1,6 0,5

Iene - ¥/US$ (**) 102,49 0,5 0,0 -14,5

Libra - US$/£ (**) 1,33 -1,1 1,9 -13,6

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,67 2,2 0,6 11,0

Yuan - RMB/US$ (**) 6,67 -0,2 0,1 4,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 185,63 4,7 2,8 -12,8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 49,99 5,8 10,1 0,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.338 -0,9 0,3 19,4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 992 1,8 -2,6 11,4

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 327 3,2 0,5 -7,9

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 151 0,3 -1,1 3,7


