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Inflação

Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

11:00 Fiesp/Ciesp: Emprego Industrial (jul)

- CNI: Índice de Confiança do Empresário Industrial - 
ICEI (ago)

09:30 EUA: Construção de novas residências (jul) -1,2% (m/m)

09:30 EUA: Licenças para novas construções (jul) 0,6% (m/m)

09:30 EUA: Índice de preços ao consumidor (jul) 0,0% (m/m)

10:15 EUA: Produção industrial (jul) 0,2% (m/m)

10:15 EUA: Utilização da capacidade instalada (jul) 75,6%

Alta do índice de sentimento econômico em agosto sugere certa resiliência da economia 
europeia após o Brexit
À medida que as incertezas em relação à saída do Reino da União Europeia vão se reduzindo, a 
confiança dos agentes econômicos tem se restaurado, o que deve amenizar a tendência de desaceleração 
da economia da região. O índice ZEW de sentimento econômico da Área do Euro – o primeiro a ser 
conhecido para agosto – apresentou alta neste mês, ao subir 19,3 pontos em relação ao observado em 
julho, atingindo 4,6 pontos. No mesmo sentido, o indicador de situação corrente alcançou a marca de 
-10,3 pontos, o equivalente a uma elevação de 2,1 pontos na margem. Especificamente em relação à 
Alemanha, o índice ZEW de sentimento econômico subiu 7,3 pontos, após ter caído 26 pontos em julho, 
logo após o anúncio do Brexit. Ao mesmo tempo, o índice de situação atual mostrou avanço de 7,8 
pontos, chegando a 57,6 pontos e superando as expectativas de 50,2 pontos. Dessa forma, os dados 
sugerem certa correção do pessimismo dos mercados e alguma resiliência da economia da Área do Euro, 
após o Brexit. Em contrapartida, a decisão deverá impactar de forma negativa a atividade econômica do 
Reino Unido, principalmente no curto prazo, conforme sugerido pelos índices PMIs referentes ao mês 
passado. A desaceleração da economia britânica, por sua vez, deverá ser amenizada pelos estímulos 
monetários adotados recentemente pelo Banco da Inglaterra.  

ONS: carga de energia elétrica apresentou queda na margem em julho
A carga de energia verificada atingiu 63.347 MW médios em julho, segundo dados divulgados ontem 
pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o equivalente a um recuo de 0,7% em relação a 
junho, na série livre de efeitos sazonais. No mesmo sentido, o Sul e o Nordeste apresentaram quedas 
de 5,2% e 0,1%, respectivamente, na mesma base de comparação. Já o Norte e o Sudeste/Centro-oeste 
registraram altas de 1,3% e 0,3%, nesta ordem. Na comparação com o mesmo mês de 2015, a carga de 
energia despachada no sistema integrado nacional aumentou 1,2%, refletindo o crescimento em todas 
as regiões e lembrando que julho deste ano teve menos dias úteis que o mesmo mês do ano passado. 
O Norte apresentou um avanço de 3,3%, seguido pelo Nordeste com 2,6%, enquanto o Sudeste/Centro-
oeste e o Sul demonstraram variação positiva de apenas 0,7% e 0,5%, respectivamente. 

FipeZap: preços de locação de imóveis residenciais seguiram tendência de queda em julho
Os preços de locação de imóveis residenciais no País recuaram 0,67% entre junho e julho, conforme 
divulgado hoje pela Fipe, em parceria com a empresa de busca eletrônica Zap, em pesquisa realizada em 
11 municípios brasileiros. Destaque para a queda nominal dos preços em julho em São Paulo (-0,35%), 
Rio de Janeiro (-1,14%) e Distrito Federal (-1,25%). Nos últimos doze meses, até maio, a variação do 
valor do aluguel em nível nacional ficou negativa em 5,23%, em termos nominais – o que implica uma 
queda mais forte se descontarmos a inflação do período. Esse comportamento reflete o enfraquecimento 
do mercado imobiliário em grande parte das cidades pesquisadas, com aumento dos estoques de imóveis 
novos e usados, à venda ou disponíveis para locação. Para o restante do ano, acreditamos que tanto 
os preços de imóveis residenciais como das locações manterão tendência de queda em termos reais.
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Tendências de mercado

Balança comercial registrou novo superávit na segunda semana do mês
O saldo da balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 1,685 bilhão na segunda semana de agosto, 
de acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Entre os 
dias 8 e 12 deste mês, as exportações somaram US$ 4,504 bilhões, superando as importações, que alcançaram 
US$ 2,819 bilhões. A comparação com as médias diárias de agosto do ano passado mostra crescimento das 
exportações de 7,7% enquanto as importações recuaram 7,8%. A queda das importações foi impulsionada, 
principalmente, pela retração das compras de siderúrgicos (-34,0%), automóveis (-33,3%), equipamentos 
mecânicos (-17,0%), plásticos e obras (-6,1%), instrumentos de ótica e precisão (-5,2%) e farmacêuticos (-3,3%). 
Em relação às exportações, houve crescimento de 21,8% das vendas de produtos semimanufaturados (por 
conta de alumínio em bruto, ouro em forma semimanufaturada, açúcar em bruto, madeira serrada ou fendida, 
ferro-ligas, celulose, couros e peles), de 9,2% dos produtos manufaturados e de 2,7% dos básicos. Dessa 
forma, o saldo da balança comercial acumulou superávit de US$ 2,321 bilhões no mês e, no ano, saldo positivo 
chegou a US$ 30,551 bilhões.

Os mercados operam com maior cautela nesta terça-feira. No continente asiático, as bolsas encerraram o 
pregão de hoje em baixa, com destaque para as ações em Tóquio, cuja nova queda refletiu a continuidade da 
apreciação do iene. Em contrapartida, a bolsa chinesa em Shenzhen encerrou em alta. Após o fechamento do 
mercado local, o governo anunciou a conexão entre as bolsas de Shenzhen e Hong Kong, que funcionará nos 
moldes da ligação que já existe entre Shanghai e Hong Kong. Os mercados europeus também operam no campo 
negativo nesta manhã, a despeito do resultado positivo dos índices ZEW da Área do Euro e da Alemanha. No 
mesmo sentido, os índices futuros norte-americanos são cotados em baixa, à espera da divulgação dos dados 
de inflação ao consumidor e de produção industrial,  ambos referentes a julho.

A redução das expectativas de elevação da taxa de juros norte-americana neste ano leva o dólar a permanecer 
enfraquecido, com exceção do peso das Filipinas, cuja desvalorização é impulsionada pela queda do preço do 
níquel (lembrando que o país é o maior produtor global deste metal). Os preços do petróleo sustentam a alta 
dos últimos três dias neste momento, apesar da declaração do ministro de energia da Nigéria, afirmando que 
não considera provável um acordo de congelamento de produção entre os membros da OPEP. Ainda que não 
faça parte do bloco, o país é o maior produtor africano de petróleo. As cotações das principais agrícolas e das 
metálicas industriais apresentam direções divergentes nesta manhã, com o milho, a soja e o cobre em alta e o 
trigo e o níquel apresentando queda de seus preços. No Brasil, teremos a divulgação do Índice de Confiança do 
Empresário Industrial da CNI, o primeiro indicador de confiança referente a agosto a ser conhecido. Ademais, o 
enfraquecimento do dólar deve favorecer alguma apreciação do real, enquanto as quedas dos papeis no exterior 
deverão pressionar a bolsa brasileira para baixo. 
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Indicadores do Mercado

(*) 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).

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  

15/08/16 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) (*) 13,10 -0,01 -0,07 -1,07

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 3,46 1,14 0,87 0,87

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,97 0,00 0,09 0,08

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,65 0,00 -0,04 -0,90

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.961,04 1,54 36,11 277,23

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.113,83 -5,62 80,43 670,06

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 257,52 -0,13 -35,16 -50,09

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,19 -0,21 -2,91 -8,53

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 59.146 1,45 6,42 24,50

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 24.519 1,33 6,52 23,21

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.190 0,28 1,31 4,71

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 232,36 -0,01 2,33 -10,90

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.870 -0,30 2,25 -17,79

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.125 2,44 2,32 -21,19

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,56 0,04 0,01 -0,64

Euro - US$/€ (**) 1,12 0,2 1,5 0,7

Iene - ¥/US$ (**) 101,26 0,0 -3,5 -18,5

Libra - US$/£ (**) 1,29 -0,3 -2,3 -17,6

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,08 -1,0 -2,8 10,4

Yuan - RMB/US$ (**) 6,64 0,0 -0,8 3,9

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 185,14 2,5 -3,7 -12,8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 48,35 2,9 1,6 -1,4

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.340 0,3 1,0 20,4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.024 2,0 -4,5 4,6

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 327 1,3 -7,3 -10,3

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 151 0,3 -3,1 6,1


