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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

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

11:00 EUA: Índice de confiança da Universidade de Michigan 
(ago) - preliminar 94,0 

Crescimento da taxa de desemprego foi mais forte no Nordeste, na comparação com o 
segundo trimestre de 2016
A taxa de desemprego no Brasil atingiu 13,0% no segundo trimestre de 2017, resultado 1,7 p.p. acima 
do observado no mesmo período de 2016, conforme divulgado ontem pela Pnad Contínua trimestral do 
IBGE. Em relação ao primeiro trimestre deste ano, porém, houve queda de 0,3 p.p. da taxa nacional, 
com ajuste sazonal. Na comparação interanual, houve elevação da taxa de desemprego em todas as 
grandes regiões. Mais uma vez, destacou-se a região Nordeste, cuja taxa de desocupação passou de 
13,2% para 15,8%, enquanto sua massa de rendimentos ficou praticamente estável (+0,2%). A região 
Norte também apresentou uma elevação expressiva no desemprego, com sua taxa atingindo 12,5%, 
acompanhada de uma redução de 0,5% de sua massa de rendimentos. No mesmo sentido, a região 
Sudeste teve aumento de 1,9 p.p. em sua taxa de desemprego, que atingiu 13,6%, enquanto a massa 
de rendimentos avançou 1,4%. Já no Centro-Oeste e no Sul, a piora da taxa de desemprego foi mais 
amena (atingiram 10,6% e 8,4% nesta divulgação, ante 9,7% e 8,0% no segundo trimestre de 2016, 
respectivamente). Além disso, a massa de rendimentos avançou 4,4% na região Sul e 2,7% na região 
Centro-Oeste. Esperamos uma moderação do ajuste do mercado de trabalho ao longo nos próximos 
trimestres, com a estabilização gradual da ocupação que, por sua vez, deve responder de forma defasada 
à recuperação da economia.

IABr: produção de aço bruto cresceu 0,5% em julho ante o mês anterior, reforçando nossa 
expectativa de estabilidade da atividade industrial no período
A produção nacional de aço bruto somou 2,8 milhões de toneladas em julho, segundo divulgados ontem 
pelo Instituto Aço Brasil (IABr). Tal resultado representou aumento de 0,5% em relação à produção de 
junho, segundo os dados dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. A produção de aços planos caiu 
0,1% e a de semi-acabados permaneceu praticamente inalterada, enquanto a produção de aços longos 
caiu 1,3%. Com esses resultados, nos primeiros sete meses do ano, a produção de aço bruto registra 
expansão de 10,6% ante o mesmo período do ano passado. A produção de planos acumulada alta de 
14,5%, favorecida pela recuperação da produção do setor automotivo, enquanto a produção de longos 
segue em queda de 6,1% no ano, afetada pelo fraco desempenho da construção civil. A produção de 
aços semi-acabados cresceu 7,6%, favorecida pelas exportações que avançaram 10,4%. Já as vendas 
recuaram 1,3% no período, desfavorecidas pelo incremento de 42,4% das importações. Apenas as 
vendas de planos cresceram 4,9%, beneficiadas pela retomada do setor automotivo.
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Tendências de mercado

EUA: apesar da frustração com a atividade industrial em julho, indicadores de agosto reforçam 
expectativa de aceleração do crescimento no terceiro trimestre
A produção industrial dos Estados Unidos subiu 0,2% entre junho e julho, segundo a série com ajuste sazonal 
divulgada ontem pelo Federal Reserve. Esse crescimento foi ligeiramente abaixo da expectativa dos analistas de 
mercado, de alta de 0,3%. O principal responsável pelo baixo crescimento do indicador foi a produção do setor 
manufatureiro, que registrou queda de 0,1% na mesma comparação, revertendo a expansão de 0,2% verificada 
em junho. Por outro lado, mineração e serviços industriais de utilidade pública contribuíram positivamente para 
a produção industrial, com altas de 0,5% e 1,6%, nessa ordem. A utilização da capacidade instalada ficou 
em linha com o esperado e se manteve em 76,7% (permanecendo praticamente estável desde o final do ano 
passado). Outro dado importante divulgado ontem foi o indicador de atividade industrial do Fed Filadélfia, que 
passou de 19,5 pontos em julho para 18,9 pontos em agosto. Esse resultado foi impulsionado pela contração do 
componente de estoques, que mais do que compensou a alta dos indicadores de novos pedidos e embarques. 
Apesar dessa retração no índice total, se compatibilizarmos o indicador à metodologia do ISM, o dado sugere uma 
aceleração no ritmo de crescimento da atividade industrial em agosto. Dessa forma, apesar da desaceleração 
do crescimento da produção industrial em julho, o conjunto de indicadores referentes a agosto e divulgados até 
agora sugerem uma aceleração do crescimento da indústria norte-americana, colocando um viés de alta para 
nossa expectativa de crescimento no terceiro trimestre, de 3,0%. 

Chile: Banco Central manteve a taxa de juros em 2,5%, conforme esperado
O Banco Central do Chile confirmou as expectativas do mercado e manteve a taxa de juros inalterada em 2,5% 
ao ano. O comunicado, que trouxe poucas novidades em relação à reunião anterior, manteve um tom neutro em 
relação às próximas decisões. Vale destacar que na reunião anterior um membro havia defendido uma redução 
dos juros, em resposta à deflação de 0,4% em junho. Os dados de julho, no entanto, mostraram que a inflação 
atingiu 0,2% sinalizando que a retração de junho do indicador havia refletido refletiu efeitos pontuais.  Com 
isso, reafirmamos nossa expectativa de que os juros seguirão no nível atual pelo menos até o final deste ano. 

Os mercados acionários encerram a semana sem tendência única. As bolsas asiáticas ficaram no campo 
negativo no fechamento do pregão, com exceção de Shanghai, cujo índice ficou praticamente estável. As bolsas 
europeias operam em queda, em meio à instabilidade associada aos ataques terroristas ocorridos na Espanha 
na noite de ontem. Os índices futuros dos Estados Unidos, por outro lado, sinalizam que suas bolsas devem 
avançar ao longo do dia. No mercado de divisas, o dólar deprecia ante as moedas dos países desenvolvidos, 
com destaque para a forte apreciação do iene. 

No mercado de commodities, os preços do petróleo se recuperam. Hoje serão conhecidas as informações 
semanais das perfurações de poços nos Estados Unidos. As principais commodities agrícolas são negociadas 
em alta, com exceção do milho e da soja, enquanto os preços dos metais industriais avançam.

No Brasil, o mercado deve reagir ao resultado da segunda prévia do IGP-M, divulgada há pouco pela FGV. Na 
agenda de indicadores, a CNI divulgará o índice de confiança do empresário industrial.
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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
Fernando Honorato Barbosa – Economista Chefe
Economistas:  Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / 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:     Alexandre Stiubiener Himmestein / Camila Medeiros Tanomaru / Felipe Yamamoto Ricardo da Silva / Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer

17/08/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 9,25 0,00 -1,00 -5,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,92 0,01 -0,51 -5,21

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,44 0,04 0,14 0,82

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 8,13 0,02 -0,54 -4,59

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 8,12 0,07 -0,43 -4,01

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.183,85 -16,27 -13,20 224,89

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.343,36 -36,09 34,66 263,38

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 199,48 -1,59 -24,06 -53,92

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,18 0,73 -0,22 -0,97

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 67.977 -0,90 4,24 14,59

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 28.223 -0,87 4,05 14,78

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.430 -1,54 -1,18 11,35

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 253,82 -0,54 -2,14 11,13

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.703 -0,14 -2,07 17,66

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.268 0,68 2,90 5,11

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,19 -0,04 -0,13 0,64

Euro - US$/€ (**) 1,17 -0,4 2,1 3,8

Iene - ¥/US$ (**) 109,57 -0,6 -2,7 9,3

Libra - US$/£ (**) 1,29 -0,2 -1,4 -1,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,85 1,1 1,5 -1,6

Yuan - RMB/US$ (**) 6,68 -0,2 -1,4 0,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 175,89 0,5 0,0 -11,0

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 51,03 1,5 5,4 2,4

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.286 0,7 4,3 -4,2

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 930 0,9 -5,6 -9,7

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 351 -0,6 -6,5 6,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 136 0,1 10,4 -10,0


