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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:30 EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal)

09:30 EUA: Índice de atividade do Fed Filadélfia (ago) 1,5

11:00 EUA: Indicadores antecedentes (jul) 0,3% (m/m)

Ata do FOMC mostrou divisão no comitê e sugere falta de urgência para novo aumento de 
juros nos EUA
Reforçando as incertezas relacionadas ao momento da subida da taxa de juros nos EUA, a ata do 
Comitê de Política Monetária (FOMC), referente à última reunião de julho e divulgada ontem, mostrou 
divisões dos membros em relação a alguns diagnósticos. As duas divisões mais claras são: (i) o efeito 
que a aproximação da taxa de pleno emprego terá para os salários (em que tempo e intensidade 
salários subirão) e (ii) a probabilidade e os riscos de que inflação convirja para meta do Fed de 2% nos 
próximos trimestres. Houve reconhecimento de que os dados de emprego estão consistentes, depois 
do dado fraco de maio e que o consumo continua firme, sustentado por emprego, renda e confiança, 
em níveis elevados. Houve também o reconhecimento de que os riscos globais estão mais contidos no 
curto prazo. Entretanto, há grande incerteza sobre a convergência da inflação para a meta do Fed em 
horizonte razoável, dado o nível contido da inflação corrente e as expectativas de inflação ancoradas 
em nível baixo para horizontes longos. Além disso, apesar do menor risco para o curto prazo vindo 
da decisão da saída do Reino Unido da União Europeia, as autoridades reconhecem que pode haver 
efeitos de médio prazo sobre o crescimento da economia global. A mensagem final do comitê é que os 
membros desejam ver um conjunto de informação mais amplo e consistente que aponte para a atividade 
econômica firme e a inflação caminhando de forma mais clara em direção à meta de 2%. Avaliamos que 
a mensagem é de ausência de urgência em fazer o próximo movimento de juros. E, a nova alta deverá 
acontecer apenas em dezembro, quando haverá maior clareza sobre a recuperação do PIB no terceiro 
trimestre e quando a variação da inflação estará mais próxima de 2%.    

IBGE: redução da população ocupada no segundo trimestre se deu de forma desigual entre as 
regiões do País
O aumento da taxa de desemprego do País, de 8,3% para 11,3% entre o segundo trimestre do ano 
passado e o segundo trimestre deste ano foi observado, ainda que em velocidades diferentes, em todas 
as regiões brasileiras. A região Sudeste apresentou a maior alta, nessa base de comparação, ao passar 
de 8,3% para 11,7% no período. O resultado refletiu o recuo interanual de 0,9% da população ocupada, 
bem como a alta de 2,9% da população economicamente ativa (PEA). A região Sul também apresentou 
retração de 0,9% da população ocupada, fazendo com que a taxa de desemprego subisse de 5,5% para 
8,0%. Chama atenção a forte redução de 3,9% da ocupação na região Nordeste, também em relação ao 
segundo trimestre de 2015, que levou a taxa de desocupação crescer 2,9 pontos percentuais, ficando 
em 13,2% no trimestre findo em junho. No Norte, o declínio da ocupação foi mais ameno, de 0,2%. 
Assim, o desemprego cresceu 2,7 pontos percentuais, atingindo 11,2% no segundo trimestre. Por fim, o 
Centro-Oeste apresentou alta interanual de 0,2% da ocupação, fazendo com que a taxa de desemprego 
da região registrasse a menor elevação do País, ao passar de 7,4% para 9,7% entre o segundo trimestre 
do ano passado e o mesmo período deste ano. Acreditamos que a estabilização da atividade em curso, 
que tem se dado de forma desigual entre os setores e as diversas regiões do País, tende a amenizar o 
avanço do desemprego nas grandes regiões. A recuperação da produção industrial nos últimos meses, 
juntamente com o desempenho positivo esperado do setor agropecuário, deve levar as regiões Sudeste 
e Centro-Oeste, principalmente, a apresentarem altas mais moderadas da taxa de desemprego.
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Setor Externo

Internacional

BC: fluxo cambial foi positivo na segunda semana de agosto 
O fluxo cambial registrou saldo positivo de US$ 277 milhões na segunda semana de agosto, conforme divulgado 
ontem pelo Banco Central. Durante o período compreendido entre os dias 8 e 12 de agosto, as contas comercial 
e financeira caminharam em direções opostas. A conta comercial foi responsável pelo resultado, com superávit 
de US$ 597 milhões, refletindo os US$ 2,917 bilhões contratados para exportação, que superaram os US$ 
2,320 bilhões contratados para importação. A conta financeira, por sua vez, fechou a semana deficitária, com 
saídas líquidas de US$ 319 milhões, devido às compras de US$ 6,713 bilhões e vendas de US$ 7,032 bilhões. 
O resultado positivo da última semana foi insuficiente para reverter o déficit acumulado em agosto, de US$ 1,937 
bilhão. Neste ano, o saldo acumulado também é negativo, em US$ 11,084 bilhões.

Área do Euro: inflação ao consumidor apresentou ligeira aceleração em julho, impulsionada pelo 
avanço dos preços de alimentos
Em linha com o apontado pela leitura preliminar, o índice de inflação ao consumidor da Área do Euro subiu 
0,2% em julho, na comparação anual, conforme reportado hoje pela Eurostat. O resultado, que marcou ligeira 
aceleração ante o mês anterior, quando o indicador cresceu 0,1%, foi impulsionado pelo avanço dos preços 
de alimentos, bebidas e fumo, que oscilaram de uma alta de 0,9% para 1,4% no período. Em contrapartida, 
os preços de energia ampliaram sua deflação, ao passarem de uma queda de 6,4% para outra de 6,7%. Com 
isso, o núcleo do índice, que exclui esses itens, manteve o mesmo ritmo de elevação de junho, ao registrar 
variação positiva de 0,9%. Acreditamos que a continuidade do fraco desempenho da atividade do bloco e o 
recuo recente dos preços de commodities energéticas no exterior deverão contribuir para que a inflação ao 
consumidor permaneça em um baixo patamar. 

China: preços de imóveis mostraram leve descompressão em julho
Em resposta à desaceleração das vendas, em parte decorrente das medidas de restrição à compra adotadas 
por algumas cidades chinesas, os preços de imóveis residenciais seguiram a tendência de descompressão 
em julho, na maioria das cidades. No mês passado, os preços subiram 0,70% na média nacional, após terem 
mostrado alta de 0,71% em junho. Na amostra de 70 cidades monitoradas, 51 delas tiveram elevação dos preços 
no período, ante 55 em junho. Ainda assim, na comparação interanual, os preços aceleraram de uma alta de 
5,7% em junho para outra de 6,3% em julho. Reforçamos nossa expectativa de arrefecimento da atividade do 
setor imobiliário chinês neste segundo semestre. De todo modo, esse alívio será moderado e deverá impactar 
a atividade econômica de forma mais expressiva no ano que vem. Isso porque a queda dos lançamentos em 
curso deverá ter efeito sobre a economia de forma defasada, dado que o estoque de obras em construção 
permanece elevado neste momento. 

Reino Unido: alta das vendas do varejo em julho surpreendeu as expectativas
A despeito das preocupações relacionadas aos efeitos da decisão de saída do Reino Unido da União Europeia, 
o comércio varejista apresentou desempenho bastante favorável em julho, considerando que a coleta de 
informações se deu entre os dias 3 e 30 de julho. As vendas do varejo, excluindo veículos e combustíveis, 
mostraram alta de 1,5% na passagem de junho para julho, surpreendendo as expectativas de crescimento de 
0,3%, após retração de 0,9% registrada no mês anterior. As altas temperaturas impulsionaram as vendas de 
vestuário, ao mesmo tempo em que a depreciação da libra acabou motivando as compras feitas pelos turistas. 
Vale destacar que esses dados são voláteis e, ao longo deste segundo semestre, poderemos observar uma 
moderação do consumo das famílias. Mesmo assim, parece-nos que os fundamentos da economia permanecem 
positivos, o que somados à última rodada de afrouxamento monetário implementado pelo Banco da Inglaterra, 
deverão suavizar a tendência de desaceleração da atividade britânica. 



3DEPEC

B
ol

et
im

 D
iá

rio
 M

at
in

al
Tendências de mercado

Após a ata do FOMC reduzir a probabilidade de elevação da taxa norte-americana neste ano, os mercados 
internacionais operam com menor cautela nesta quinta-feira. No continente asiático, com exceção das ações 
em Hong Kong, as bolsas encerraram o pregão em queda, com destaque para os papeis em Tóquio, que foram 
puxados para baixo pela valorização do iene na véspera. Os mercados europeus operam no campo positivo nesta 
manhã, também refletindo a elevação das vendas do varejo do Reino Unido em julho, a despeito da decisão 
de saída da União Europeia. Em contrapartida, os índices futuros são cotados em baixa, em dia de divulgação 
dos indicadores antecedentes referentes ao mês passado.

A menor aversão ao risco leva as principais moedas a apresentarem apreciação ante o dólar nesta manhã, 
exceto o iene. Merece destaque a forte valorização da libra nesta manhã, impulsionada pelos dados positivos 
do comércio britânico. Já o comportamento das cotações das commodities é heterogêneo neste momento. O 
preço do petróleo tipo WTI sobe, diante da queda semanal dos estoques norte-americanos na última semana, 
enquanto o do tipo Brent cai nesta manhã. O enfraquecimento do dólar puxa para cima as cotações das metálicas 
industriais, ao passo que as principais agrícolas mostram  baixa. No Brasil, a fraca agenda de indicadores 
deverá levar os principais ativos a seguirem o comportamento do exterior. Assim, espera-se alguma alta da 
bolsa brasileira, enquanto o real sofrerá pressões distintas. Isso porque, dado o comportamento dos mercados 
globais, o dólar mais fraco nesta manhã deve levar o real a apresentar alguma apreciação, enquanto o novo 
leilão de swap reverso deve reduzir tal movimento.

Indicadores do Mercado

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

17/08/16 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) (*) 13,14 -0,01 -0,03 -1,02

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 1,62 -0,65 -0,96 -0,99

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,99 0,00 0,11 0,09

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,71 0,01 0,02 -0,92

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.966,70 2,23 41,78 283,83

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.084,52 12,46 51,12 629,93

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 253,39 0,69 -39,29 -51,79

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,21 0,11 -2,31 -7,91

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 59.324 0,80 6,74 25,64

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 24.588 0,72 6,82 24,26

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.182 0,19 0,95 3,79

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 228,40 -0,93 0,59 -12,68

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.746 0,90 1,50 -18,79

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.110 -0,02 1,81 -22,14

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,55 -0,03 0,00 -0,62

Euro - US$/€ (**) 1,13 0,1 2,5 1,9

Iene - ¥/US$ (**) 100,28 0,0 -4,4 -19,4

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

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,14 0,4 -2,5 10,4

Yuan - RMB/US$ (**) 6,65 0,4 -0,6 4,0

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 186,90 0,3 -2,0 -9,6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 49,85 1,3 4,7 2,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.343 -0,6 1,2 20,0

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.031 1,1 -3,9 11,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 330 0,8 -6,2 -9,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 151 -0,2 -2,6 6,7
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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  


