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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

9:00 IBGE: Pesquisa Mensal de Serviços (jul)

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

09:30 EUA: Índice de preços ao consumidor (ago) 0,1% (m/m)

11:00 EUA: Índice de confiança da Universidade de Michigan 
(set) - preliminar 90,8 

17:00 EUA: Fluxo de capitais estrangeiros (jul)

Nível de vendas e lançamentos de imóveis na cidade de São Paulo seguiu baixo em julho
As vendas de imóveis na cidade de São Paulo somaram 828 unidades em julho, segundo os dados 
divulgados pelo Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP). Já os lançamentos alcançaram 1.099 
imóveis, conforme pesquisa da Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp). O resultado 
aponta para queda de 20,5% e alta de 33,2% respectivamente em relação ao mesmo período do ano 
passado. Como resultado, os estoques (considerando imóveis na planta, em obras e recém-entregues) 
ficaram em 24.627 mil unidades em julho, volume 8,7% abaixo do observado no mesmo período de 
2015. Com isso, o mercado imobiliário da cidade acumulou retração de 37,1% dos lançamentos e de 
25% das vendas nos primeiros sete meses deste ano. Daqui para frente, esperamos que os lançamentos 
e as vendas iniciem o processo de retomada, ainda que o ritmo seja bastante gradual. A confiança dos 
empresários do setor e dos consumidores vem apresentando altas sucessivas. Os distratos deverão se 
reduzir, dado a perspectiva de redução do volume de entrega de imóveis daqui para frente. Os estoques 
deverão se ajustar gradualmente. As condições de crédito já começaram a se normalizar, tanto do lado 
da demanda como da oferta. Nesse aspecto, podemos esperar melhora adicional em 2017, diante da 
queda da taxa Selic. De todo modo, a recuperação do setor deverá ser limitada pelas condições do 
mercado de trabalho, dado que a taxa de desemprego deverá se estabilizar em patamar ainda elevado 
e os ganhos de renda seguirão moderados.

Fiesp/Ciesp: emprego industrial paulista recuou em agosto, mas ritmo das demissões 
continuou perdendo força
O emprego industrial paulista registrou saldo negativo de 11.000 postos de trabalho em agosto, de acordo 
com os dados divulgados ontem pelo sistema Fiesp/Ciesp.  Com isso, o nível de emprego industrial 
paulista caiu 0,3% na margem, em termos dessazonalizados. Setorialmente, dezesseis dos vinte e dois 
segmentos mostraram queda do nível emprego, com destaque para Produtos de Metal, exceto Máquinas 
e Equipamentos, cujo saldo foi negativo chegou a 2.187 postos, e Produtos Alimentícios com retração 
de 1.981 postos. Ainda assim, o resultado seguiu a trajetória observada nos últimos meses de redução 
do ritmo de demissão líquida. Dessa forma, projetamos saldo de emprego formal do Caged negativo de 
28 mil postos de trabalho em agosto, sem considerar os efeitos da sazonalidade, lembrando que esse 
dado será divulgado nos próximos dias.

ONS: carga de energia de elétrica apresentou leve queda na margem em agosto, em linha com 
a expectativa de retração da atividade industrial no período
A carga de energia elétrica verificada atingiu 63,756 MW médios em agosto, segundo dados divulgados 
ontem pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o equivalente a um recuo de 0,4% em relação 
a julho, na série livre de efeitos sazonais. No mesmo sentido, os sistemas do Sul e Sudeste/Centro-
Oeste apresentaram redução de 1,2% e 0,8%, respectivamente, na mesma base de comparação. Já 
os sistemas do Nordeste e Norte registraram alta de 1,3% e 0,3%, nessa ordem. Na comparação com 
o mesmo mês de 2015, a carga de energia verificada subiu 0,3%, impulsionada pelo crescimento de 
3,8% no Norte e de 3,6% no Nordeste. Nas regiões Sudeste/Centro-Oeste e Sul, a carga de energia 
apresentou variação negativa de 0,9% e 0,3%, respectivamente. Essa queda na passagem de julho 
para agosto, por fim, está alinhada com o desempenho mais fraco da atividade industrial, sugerido pelos 
diversos indicadores já conhecidos para o mesmo período.
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Tendências de mercado

EUA: resultados mais fracos apresentados pelos indicadores de atividade de agosto nos levaram a 
revisar para baixo o crescimento da economia norte-americana no terceiro trimestre
A produção industrial dos EUA caiu 0,4% na passagem de julho para agosto, segundo os dados divulgados 
ontem. Ainda assim, a média dos últimos três meses apresenta expansão de 3,2%. O resultado foi influenciado, 
sobretudo, pelo desempenho do setor de serviços essenciais e bens duráveis, com recuos de 1,4% e 0,6%, 
respectivamente, após dois meses de expansão.  No mesmo sentido, o índice de utilização da capacidade 
instalada diminui 0,3 p.p. no mês passado, atingindo 75,5%, abaixo ainda da média histórica. No mesmo 
sentido, o índice de vendas do varejo recuou 0,3% entre julho e agosto, com desempenho negativo generalizado 
nos segmentos pesquisados. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, entretanto, as vendas 
cresceram 2,4%. O arrefecimento dos últimos meses do setor varejista traz um novo elemento de risco para 
atividade adiante. Até aqui, o consumo vinha sendo o vetor mais importante de sustentação do crescimento 
da economia norte-americana. Com esses resultados, revisamos nossa estimativa para o PIB do terceiro 
trimestre, para um crescimento ligeiramente acima de 2,0%, antes mais próximo de 3,0%. Vale ainda reforçar 
que já tivemos dois trimestres sucessivos de crescimento mais fraco, de 0,8% e 1,1% no primeiro e segundo 
trimestres, respectivamente.

Banco Central do Chile manteve a taxa de juros estável, confirmando as expectativas 
O Banco Central do Chile confirmou as expectativas do mercado, ao manter as taxas de juros estáveis em 3,5% 
a.a. O comunicado da decisão ressaltou que, em linha com o esperado, a inflação em doze meses desacelerou 
de 4,0% em julho para 3,4% em agosto. Destacou, também, que as expectativas de inflação dois anos à frente 
permanecem em 3,0%. Por fim, afirmou que a atividade econômica está crescendo em um ritmo moderado, 
conforme previsto no último relatório de inflação. Diante desse cenário de inflação e da expectativa dentro do 
intervalo da meta, esperamos que as taxas de juros chilenas sigam estáveis pelo menos até o final deste ano. 

Os dados mais fracos da atividade econômica dos Estados Unidos, divulgados ontem, levaram o mercado a 
acreditar que o Fed irá postergar o aumento de juros, reduzindo a probabilidade de que isso aconteça na reunião 
da semana que vem. Na Ásia, a bolsa de Tóquio encerrou o dia em alta e as bolsas chinesas e de Hong Kong 
seguem fechadas, por conta de um feriado local. Os mercados europeus operam em baixa neste momento, com 
quedas concentradas nas ações de bancos. Os índices futuros norte-americanos também recuam.

O dólar registra ganhos em relação às principais moedas do mundo. A Libra se desvaloriza refletindo a expectativa 
de que o prolongamento das discussões do Brexit levará o Banco da Inglaterra a cortar os juros novamente. 
O petróleo é negociado em queda, com a expectativa de que Líbia e Nigéria aumentem as exportações do 
produto. As cotações das commodities agrícolas recuam, com exceção do açúcar, refletindo as preocupações 
da safra brasileira após a Unica afirmar que a queda de produção na segunda metade de agosto foi maior que 
a esperada. O preço do cobre continua em alta, impulsionado pelos dados melhores da economia chinesa. Por 
fim, no Brasil, o mercado deve seguir a tendência externa, com espaço para queda dos mercados acionários e 
depreciação do Real. Na agenda de indicadores, o IBGE divulgará agora às 9h o resultado da pesquisa mensal 
de serviços referente a julho.
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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

15/09/16 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) (*) 12,98 -0,03 -0,12 -2,02

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 6,56 4,28 3,10 2,93

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,99 -0,01 0,02 -1,01

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,59 -0,04 -0,06 -2,42

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.987,46 1,36 26,42 263,96

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.952,63 -5,12 -161,19 659,14

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 276,77 4,36 19,25 -109,81

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,30 -1,26 3,65 -14,49

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 57.909 1,49 -2,09 22,26

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 24.044 1,40 -1,94 21,60

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.147 1,01 -1,96 8,55

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 228,16 0,54 -1,81 -5,21

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.405 -1,26 -2,75 -8,99

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.003 0,00 -3,91 -0,08

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,69 -0,01 0,13 -0,60

Euro - US$/€ (**) 1,12 -0,1 0,5 -0,2

Iene - ¥/US$ (**) 102,10 -0,3 0,8 -15,2

Libra - US$/£ (**) 1,32 0,0 2,8 -13,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,35 0,4 7,0 15,9

Yuan - RMB/US$ (**) 6,67 0,0 0,6 4,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 180,68 1,2 -4,5 -15,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 46,59 1,6 -3,6 -0,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.314 -0,6 -2,0 19,2

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 951 -2,2 -7,2 6,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 330 2,4 1,1 -15,5

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 149 -0,1 -1,1 3,0


