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Agenda do dia

Atividade

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

- USDA: Relatório mensal da produção mundial de grãos 
(set)

Expectativas para o IPCA e o crescimento do PIB de 2017 seguiram inalteradas
As expectativas para o IPCA do próximo ano seguiram inalteradas, segundo as estimativas de mercado, 
coletadas até o dia 09 de setembro e divulgadas há pouco pelo Relatório Focus do Banco Central. A 
mediana das estimativas do IPCA de 2017 foi mantida em 5,12%, enquanto que as projeções para o 
IPCA de 2016 subiram de 7,34% para 7,36%. A mediana das estimativas da taxa Selic seguiu em 13,75% 
e em 11,00% para o final deste e do próximo ano, respectivamente. A expectativa para o PIB de 2017, 
após melhoras observadas nas últimas semanas, continuou apontando para uma alta de 1,30%, ao 
passo que o recuo esperado para este ano foi revisto de 3,20% para 3,18%. Por fim, a estimativa para 
a taxa de câmbio foi discretamente revisada de R$/US$ 3,26 para R$/US$ 3,25 para o final de 2016 e 
seguiu em R$/US$ 3,45 para o final de 2017.

Indicadores de atividade de julho, que serão divulgados nesta semana, deverão sugerir queda 
menos intensa do consumo das famílias neste terceiro trimestre
Os indicadores de atividade econômica referentes a julho, a serem divulgados nesta semana, deverão 
sugerir queda mais moderada do consumo das famílias no trimestre corrente. Esperamos ligeira elevação 
de 0,2% da atividade varejista entre junho e julho, informação a ser divulgada na Pesquisa Mensal do 
Comércio na terça-feira. Na sexta-feira, o IBGE divulga a Pesquisa Mensal de Serviços, que também 
deverá mostrar recuo menos intenso da atividade do setor de serviços. No mesmo dia, conheceremos o 
índice de confiança do empresário industrial da CNI, o primeiro referente a setembro. Destacamos ainda 
a divulgação do IGP-10 de setembro, na quinta-feira, para o qual projetamos alta de 0,46%, refletindo 
a aceleração dos preços industriais no atacado.

No exterior, as atenções estarão voltadas aos dados de atividade e inflação dos Estados Unidos, da China 
e da Área do Euro ao longo da semana. Especificamente em relação à China, hoje à noite, teremos os 
resultados da produção industrial, dos investimentos em ativos fixos e das vendas do varejo de agosto. 
Acreditamos que os dados trarão informações mais consistentes acerca da intensidade do crescimento 
da economia chinesa neste terceiro trimestre, após os resultados do índice PMI e da balança comercial 
surpreenderem de forma positiva. Por fim, na quinta-feira, o banco central da Inglaterra anunciará sua 
decisão de política monetária, para a qual esperamos manutenção da taxa de juros básica em 0,25%, 
diante dos baixos impactos do Brexit na economia inglesa no curto prazo. 

ABCR: fluxo pedagiado de veículos registrou queda em agosto, reforçando nossa expectativa 
de recuo da produção industrial no período
O fluxo pedagiado de veículos caiu 2,8% na passagem de julho para agosto, descontada a sazonalidade, 
conforme divulgado na sexta-feira pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR). 
Assim, esse resultado implicou uma reversão da alta de 2,1% observada no mês anterior. No período, o 
movimento de veículos pesados registrou queda de 2,5%, marcando seu segundo recuo consecutivo. No 
mesmo sentido, o fluxo de veículos leves apresentou retração de 2,3%. Em relação ao mesmo período 
de 2015, o movimento total de veículos mostrou declínio de 5,3%, refletindo os desempenhos negativos 
dos veículos leves e pesados. Esse desempenho está em linha com as quedas registradas pelos demais 
indicadores coincidentes já divulgados (como os dados de produção de veículos da  Anfavea e de vendas 
de papelão ondulado da ABPO), apontando uma contração da produção industrial em agosto. 
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Inflação

Internacional

IBGE: avanço da produção industrial em julho refletiu desempenho positivo de seis das catorze 
regiões pesquisadas 
A ligeira alta de 0,1% da produção industrial entre junho e julho, já na série com ajustes sazonais, foi impulsionada 
pelo desempenho positivo de seis das catorze regiões pesquisadas, de acordo com os dados divulgados 
na sexta-feira pela Pesquisa Industrial Mensal Regional do IBGE. As maiores elevações foram observadas 
em Pernambuco, no Paraná e no Espírito Santo, com avanços de 3,9%, 2,6% e 2,3%, respectivamente. Em 
contrapartida, a atividade industrial na Bahia apresentou forte retração de 11,2% na margem. Na comparação 
interanual, a queda de 6,6% da produção brasileira refletiu a variação negativa em treze das quinze regiões 
abrangidas pela pesquisa, com exceção do Pará e do Mato Grosso, que apresentaram expansões de 9,9% e 
3,1%, nessa ordem.

FGV: indicador de intenção de investimentos apresentou nova alta neste terceiro trimestre
O indicador de intenção de investimentos do setor industrial atingiu 90,4 pontos neste terceiro trimestre, de 
acordo com a Sondagem de Investimentos da FGV divulgada na última sexta-feira. Com isso, o índice alcançou 
seu maior nível desde o terceiro trimestre do ano passado. O resultado é equivalente a uma alta de 7,9 pontos 
na margem, bastante acima da modesta elevação de 0,6 ponto observada no segundo trimestre. Entretanto, 
assim como nos três meses anteriores, a elevação do índice foi impulsionada pela redução do percentual de 
empresas que pretendem diminuir seus investimentos, que passou de 33,7% para 24,4% entre o segundo e o 
terceiro trimestres. Já a proporção de empresas com intenção de aumentar seus investimentos caiu de 16,2% para 
14,8%. Esse avanço do indicador sinaliza que os investimentos seguirão a tendência de retomada e acreditamos 
que o percentual de intenção de elevação de investimentos deverá subir ao longo dos próximos trimestres. 

IBGE: desaceleração do IPCA em agosto refletiu descompressão dos preços de alimentação
O IPCA subiu 0,44% em agosto, conforme divulgado sexta-feira pelo IBGE. Com isso, o indicador desacelerou 
em relação a julho, quando a alta foi de 0,52%. Apesar disso, a variação acumulada em doze meses do IPCA 
apresentou aceleração pontual em relação ao mês anterior, ao oscilar de 8,74% para 8,97%. A desaceleração 
em relação a julho foi impulsionada pela variação de preços menores em quatro dos nove grupos pesquisados. 
Merece destaque a forte descompressão dos preços de alimentação e bebidas, que passaram de uma alta 
de 1,32% para 0,30%. Parte dessa desaceleração já refletiu a deflação dos preços no atacado, conforme 
apontados pelos IGPs de julho e agosto. Os indicadores de inflação subjacente apresentaram alguma aceleração 
na passagem de julho para agosto, mas ainda apontam para continuidade do processo desinflacionário nos 
próximos meses. O núcleo da inflação também acelerou no período, ao avançar 0,54% (ante 0,41%). Os preços 
de serviços registraram modesta desaceleração, de uma alta de 0,62% para outra de 0,59%, mesmo com uma 
forte elevação dos preços de hotel no Rio de Janeiro (+111%), item que deverá favorecer a inflação de serviços 
em setembro com a devolução de parte dessa alta. Nos últimos doze meses, os preços do setor acumularam 
avanço de 7,44%, acima da alta de 7,16% observada em julho. Para as próximas leituras, esperamos nova 
desaceleração do IPCA para uma alta de 0,35% em setembro, diante da menor pressão vinda dos preços de 
alimentos, como sugerido pelas deflações do IPA agropecuário da FGV. Além disso, acreditamos que a menor 
elevação dos preços de serviços continuará contribuindo para a desinflação, também refletindo a desaceleração 
dos rendimentos. Por fim, estimamos que o IPCA encerrará 2016 com alta de 7,20%.

Expectativa de produção recorde de petróleo pode pressionar os preços da commodity para baixo
A oferta de petróleo está se ajustando mais lentamente que o esperado, conforme sugerido por divulgados na 
última sexta-feira. A Agência Americana de Energia aumentou a projeção para a produção dos EUA em 2016 e 
2017, ao estimar menor retração da oferta em relação ao nível atual. Vale ressaltar que essa projeção considera 
um preço de US$ 41,6/barril, que é inferior ao negociado atualmente. A OPEP, por sua vez, divulgou que a 
produção dos seus membros continuou crescendo e atingiu 33,1 milhões de barris/dia em julho.  A organização 
revisou para cima a projeção dos não-membros em 2016, mas manteve a projeção de queda para 2017. A 
organização deve se reunir entre os dias 26 e 28 deste mês para discutir um possível acordo para congelar a 
produção nos níveis atuais, o que poderia evitar um recuo dos preços. De todo modo, devemos considerar que 
uma das dificuldades para se atingir esse acordo é que o Irã já anunciou que pretende continuar a elevar sua 
produção para atingir o nível de antes do embargo. 
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Tendências de mercado

Os mercados internacionais registram perdas nesta segunda-feira, mantendo a tendência observada ao final da 
semana passada, com aumento das preocupações relacionadas à política monetária, que tende a ser menos 
frouxa do que a esperada anteriormente. Na sexta-feira, discursos de membros do Fed levaram os mercados 
a aumentar a probabilidade de uma alta dos juros norte-americanos já na reunião da próxima semana. Isso, 
conjuntamente com a decisão do Banco Central Europeu de não anunciar o prolongamento do programa 
de compra de ativos na semana passada, acaba reduzindo a liquidez global. Nesse cenário, os mercados 
asiáticos encerraram o dia com perdas expressivas. As principais bolsas europeias também registram quedas 
no momento. No mesmo sentido, os índices futuros norte americanos são negociados em baixa. E, de forma 
geral, os mercados emergentes mostram correções mais acentuadas. Ao longo do dia, as atenções estarão 
voltadas aos discursos de três membros do Fed.

A expectativa de uma política monetária menos frouxa explica a valorização do dólar ante as principais moedas 
mundiais, com maior efeito sobre as moedas dos países emergentes. O preço do petróleo recua, refletindo os 
dados divulgados na última sexta-feira que apontaram para aumento da produção. As commodities agrícolas 
também são cotadas em baixa, refletindo o fortalecimento do dólar, com exceção do açúcar. As cotações dos 
principais minerais metálicos seguem a mesma direção e registram expressivas quedas. No Brasil, o mercado 
deve seguir a tendência externa, com desvalorização do Real e queda da bolsa. Por fim, na agenda política, 
a expectativa é de que a Câmara, em sessão extraordinária, vote hoje o parecer do Conselho de Ética pela 
cassação do ex-presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha.

Indicadores do Mercado

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

09/09/16 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) (*) 12,95 0,09 -0,16 -1,96

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,23 25,47 -0,06 -1,47

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,98 0,03 0,04 -0,93

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,58 0,12 -0,07 -2,26

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.982,76 0,67 35,07 289,22

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.993,62 -26,52 -157,83 743,53

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 245,47 1,13 -25,55 -128,39

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,27 1,86 4,09 -13,39

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 58.000 -3,71 0,54 24,31

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 24.106 -3,58 0,67 23,83

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.128 -2,45 -2,47 9,57

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 231,85 -1,06 0,20 -5,59

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.966 0,04 1,20 -9,61

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.079 -0,55 1,76 -5,06

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,67 0,08 0,13 -0,53

Euro - US$/€ (**) 1,12 -0,2 1,0 0,2

Iene - ¥/US$ (**) 102,69 0,2 0,8 -14,8

Libra - US$/£ (**) 1,33 -0,2 2,0 -13,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,90 1,2 2,5 12,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,69 0,3 0,4 4,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 182,54 -3,1 1,1 -13,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 48,01 -4,0 6,7 0,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.331 -0,5 -0,6 20,8

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 997 0,5 -2,4 13,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 330 0,9 2,4 -7,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 151 0,1 -0,5 4,9
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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  


