
1

Boletim Diário Matinal
17 de Agosto de 2016

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Pe

sq
ui

sa
s 

e 
Es

tu
do

s 
Ec

on
ôm

ic
os

Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: PNAD Contínua (2º tri.)

12:30 Bacen: Fluxo Cambial (semanal)

15:00 EUA: Divulgação da ata do FOMC

Deflação do IGP-10 de agosto foi impulsionada pela queda dos preços agropecuários e 
industriais
O IGP-10 mostrou queda de 0,27% em agosto, em linha com o esperado pelo mercado (-0,25%) e abaixo 
da nossa projeção (-0,20%), conforme divulgado há pouco pela FGV. A queda do índice, que sucedeu 
avanço de 1,23% em julho, refletiu  a deflação de 1,66% do IPA agropecuário, ante alta de 3,32% registrada 
no mês passado. No mesmo sentido, o IPA industrial passou de uma elevação de 0,37% para um recuo 
de 0,11% nesse período. A desaceleração do INCC, que oscilou de uma elevação de 1,76% para outra 
de 0,23% também contribuiu para o resultado do IGP-10. Por fim, o IPC acelerou de uma alta de 0,27% 
para outra de 0,38% entre julho e o mês corrente, diante da maior alta em seis de seus oito itens. Para 
as próximas leituras, esperamos que a deflação do IPA agropecuário perca força, refletindo a alta dos 
preços de algumas frutas e tubérculos. Já o IPA industrial deve apresentar resultados semelhantes ao 
observado no indicador divulgado hoje. Assim, acreditamos que o índice cheio deva mostrar variações 
próximas à estabilidade nas próximas divulgações.

CNI: confiança do setor industrial seguiu em elevação em agosto
O índice de confiança do empresário industrial atingiu 51,5 pontos em agosto, segundo os dados 
divulgados ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Descontada a sazonalidade, o patamar 
é equivalente a uma alta de 8,0% na margem, marcando o oitavo avanço consecutivo do indicador e 
trazendo a primeira informação referente a agosto – movimento que deve ser observado nos demais 
índices de confiança que serão conhecidos nas próximas semanas. O resultado refletiu as elevações de 
9,2% e de 6,1% dos indicadores de situação atual e expectativas, nessa ordem. Na comparação interanual, 
o índice subiu 38,8%. À medida que a confiança industrial mantém essa tendência de recuperação, a 
estabilização da atividade na indústria neste terceiro trimestre ganha força, devendo levar o PIB do País 
a apresentar resultados menos negativos nas próximas divulgações. 

FGV: indicador antecedente mostrou sexta alta consecutiva em julho
Conforme a economia tem se estabilizado, nota-se uma melhora significativa das expectativas ao passo 
que a avaliação corrente segue um pouco mais moderada. Esse movimento, já apontado pelos diversos 
índices de confiança, foi reforçado ontem pelos indicadores da economia, divulgados ontem pela FGV. 
Assim, o Indicador Antecedente Composto da Economia – que tenta capturar a tendência para os meses 
à frente – atingiu 97,8 pontos em julho, subindo 1,9% na margem e marcando a sexta alta consecutiva 
do índice. Já o Indicador Coincidente Composto da Economia, que reflete as condições correntes da 
economia, ficou estável na passagem de junho para julho, ao alcançar 98,1 pontos, sucedendo ligeiro 
crescimento de 0,2% no mês anterior. Vale lembrar que os sinais mais evidentes dessa melhora da 
economia têm vindo do setor industrial, ao passo que comércio e serviços ainda apresentam desempenho 
negativo. 
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Internacional

Tendências de mercado

Fiesp/Ciesp: ajuste do emprego industrial paulista foi mais moderado em julho
O emprego industrial paulista registrou saldo negativo de 6.000 postos de trabalho em julho, de acordo com os 
dados divulgados ontem pelo sistema Fiesp/Ciesp. O resultado ficou bastante acima do observado no mesmo 
período em 2014 e 2015, quando as demissões líquidas foram de 16.000 e 29.500, respectivamente. Com isso, 
o nível de emprego industrial paulista caiu 0,15% na margem, em termos dessazonalizados. Setorialmente, 
quinze dos dezoito segmentos mostraram queda do nível de emprego, com destaque para produtos de metal, 
cujo saldo foi negativo em 1.077 vagas, e para informática, produtos eletrônicos e ópticos, com redução de 
883 postos. Dessa forma, acreditamos que a melhora da atividade industrial observada nos últimos meses e 
os ajustes importantes já feitos nos últimos trimestres sugerem que as demissões no setor devem perder força 
daqui para frente.  De fato, esperamos resultados cada vez menos negativos dos saldos de emprego formal do 
Caged. E, para julho, projetamos contração líquida de 80 mil postos de trabalho, informação ainda sem data 
definida para divulgação. 

EUA: inflação ao consumidor mostrou arrefecimento em julho, ao mesmo tempo em que a produção 
industrial avançou no período
O índice de preços ao consumidor ficou estável em julho, o que fez com que índice cheio mostrasse alta de 0,8% 
na comparação com o mesmo mês do ano passado. Essa alta, por sua vez, implica uma desaceleração em 
relação à elevação de 1% verificada em junho, na mesma base de comparação. Boa parte desse arrefecimento 
esteve associada à queda de 1,1% dos preços de energia e de 1,6% de transportes. Mesmo excluindo o efeito 
dessas quedas mais concentradas, todos os núcleos mostraram variações baixas, o que sinaliza um risco 
mais contido de que a variação da inflação chegue mais próxima à meta do Fed, de forma rápida. Os preços 
de serviços continuam sendo os itens mais pressionados, com alta de 0,2% no mês e 2,9% em termos anuais 
(também representa leve desaceleração frente ao avanço de 3,1% registrado em junho na mesma base de 
comparação). Esses dados devem reforçar a percepção do Fed de que a inflação permanecerá abaixo da meta 
por mais algum tempo, convergindo para uma alta de 2% ao longo de 2017. Ontem também foi divulgado o 
resultado da produção industrial de julho, com expansão de 0,7% frente a junho, levando o crescimento para 
3,6%, considerando a média dos últimos três meses. Os setores que puxaram esse crescimento foram os bens 
duráveis (com alta de 0,6% no mês), em particular a produção de veículos (com elevação de 1,9%). Chama 
atenção também o segundo mês consecutivo de expansão do setor de energia (1,7%). Por fim, vale ressaltar 
que o fraco desempenho da produção de manufatura e do setor de energia vinha sendo importante vetor de 
contenção do PIB nos últimos trimestres. Assim, essa melhora observada nos dois setores deverá impulsionar 
o PIB a partir do terceiro trimestre.    

Os mercados internacionais operam com maior cautela nesta quarta-feira, diante do recuo dos preços do petróleo. 
As bolsas asiáticas fecharam o pregão de hoje sem tendência definida, com as ações em Hong Kong em baixa, 
apesar do anúncio da conexão entre os mercados em Shenzhen e Hong Kong. No continente europeu, as bolsas 
operam em baixa nesta manhã, em dia de fraca agenda de divulgação de indicadores. No mesmo sentido, os 
índices futuros são cotados com queda neste momento. 

A declaração de um dos membros do Fed de que há possibilidade de aumento da taxa de juros norte-americana 
em setembro fortaleceu o dólar em relação às principais moedas. Entre as commodities, os preços do petróleo 
interrompem a sequência recente de ganhos, após os dados do American Petroelum Institute sinalizarem aumento 
dos estoques de gasolinas nos EUA. As metálicas industriais, com exceção do níquel, também são cotadas no 
campo negativo. Já as principais agrícolas não apresentam movimento único, com os preços do milho próximos 
à estabilidade, os de trigo em baixa e os da soja em alta. No Brasil, o fortalecimento do dólar e a queda dos 
mercados acionários no exterior devem levar a alguma depreciação do real e ao recuo da bolsa brasileira. 
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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  

16/08/16 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) (*) 13,15 0,05 -0,02 -1,02

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,27 -1,19 -0,31 -0,32

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,99 0,02 0,11 0,10

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,70 0,05 0,01 -0,85

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.963,29 2,19 39,55 271,81

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.069,09 -9,25 16,44 553,94

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 252,70 -4,82 -39,97 -54,91

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,20 0,51 -2,42 -8,07

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 58.855 -0,49 5,90 23,88

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 24.411 -0,44 6,05 22,67

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.178 -0,55 0,76 4,14

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 230,55 -0,78 1,53 -11,59

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.597 -1,62 0,60 -19,12

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.110 -0,49 1,83 -21,57

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,57 0,02 0,02 -0,62

Euro - US$/€ (**) 1,13 0,8 2,4 1,5

Iene - ¥/US$ (**) 100,31 -0,9 -4,4 -19,3

Libra - US$/£ (**) 1,30 1,3 -1,0 -16,6

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,06 -0,1 -2,9 10,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,62 -0,2 -1,0 3,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 186,64 1,5 -2,2 -11,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 49,23 1,8 3,4 0,4

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.351 0,8 1,7 21,3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.020 -0,4 -4,9 4,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 328 0,3 -7,0 -10,0

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 152 0,7 -2,4 6,8


