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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

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

09:30 EUA: Construção de novas residências (ago) -1,6% (m/m)

09:30 EUA: Licenças para novas construções (ago) 2,3% (m/m)

Balança comercial acumulou saldo de US$ 2,4 bilhões até a terceira semana de setembro, com 
forte recuperação das exportações na margem
O saldo da balança comercial brasileira seguiu forte, ao registrar superávit de US$ 879 milhões na terceira 
semana de setembro, acumulando US$ 2,365 bilhões no mês, de acordo com os dados divulgados 
ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Esse resultado da balança equivale a 
um saldo positivo de US$ 45 bilhões, em termos anualizados e já feitos os ajustes sazonais, mantendo a 
tendência de geração de elevados superávits comerciais, observada nos últimos meses. Somente entre 
os dias 12 e 16 deste mês, as exportações somaram US$ 3,864 bilhões e superaram as importações, 
que alcançaram US$ 2,985 bilhões. A comparação com as médias diárias do mesmo período do ano 
passado mostrou crescimento de 4,3% das exportações, enquanto as importações recuaram 6,7%. A 
retração das compras externas foi impulsionada pela queda dos gastos, principalmente, com produtos 
siderúrgicos e equipamentos mecânicos, de 21,7% e 15,5%, nessa ordem. Em relação aos embarques, 
houve aumento das vendas de semimanufaturados (20,2%) e básicos (6,0%), e queda de 3,7% das vendas 
manufaturados. Na margem, as exportações e importações continuam mostrando alta, a primeira por 
conta, principalmente, das vendas de petróleo e a segunda devido a veículos, químicos e adubos. Com 
o resultado da semana, o saldo da balança comercial acumulou superávit de US$ 34,737 bilhões no ano.

CNC: em linha com a melhora da confiança, intenção de consumo das famílias mostrou alta 
em setembro
A despeito dos ajustes em curso do mercado de trabalho, a retomada da confiança das famílias tem 
levado a uma melhora das intenções de consumo. Segundo divulgado ontem pela Confederação 
Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo (CNC), a intenção de consumo das famílias chegou a 
72,1 pontos em setembro, o que representa uma alta de 4,1% em relação a agosto. Essa foi a segunda 
elevação consecutiva mensal, mas comparando com o mesmo mês do ano passado, a queda ainda 
é de 9,6%. Para essa melhora na margem, vale destacar o desempenho do componente que mede o 
nível de consumo atual, com avanço de 4,9% na passagem de agosto para setembro, acompanhado 
pelo item que mede a perspectiva de consumo, que subiu 8,5% no mesmo período. Assim, o resultado 
desse indicador reforça nossa expectativa de retomada lenta do consumo, à medida que os sinais de 
estabilização da economia vão se consolidando.

ANBIMA: anúncios de fusões e aquisições, ofertas públicas de aquisições de ações e 
reestruturação societárias apresentaram alta no primeiro semestre
Os anúncios de fusões e aquisições, ofertas públicas de aquisições de ações e reestruturação societárias 
somaram R$ 57 bilhões no primeiro semestre deste ano, avançando 128% em relação ao mesmo período 
de 2015, segundo o boletim da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de 
Capitais (Anbima). No sentido oposto, a quantidade de operações anunciadas apresentou queda de 
24%, na mesma base de comparação. Dentre elas a que mais se destaca é a fusão da BM&FBovespa 
com a Cetip, responsável por 21% do valor total. As aquisições entre empresas brasileiras superaram as 
que envolviam estrangeiras, somando R$ 29,8 bilhões, o equivalente a 52,4% do valor total. No primeiro 
semestre, o setor financeiro liderou tanto o volume quanto o número de operações, sendo responsável 
por, respectivamente, 41,5% e 21,3% do total.
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Internacional

Tendências de mercado

ABAL: produção de alumínio registrou alta em agosto, em oposição aos demais indicadores 
antecedentes da indústria, que mostraram retração no período
A produção de alumínio primário atingiu 68,5 mil toneladas em agosto, de acordo com a Associação Brasileira 
do Alumínio (Abal). Esse número representa um avanço de 0,2% na margem, na série livre de efeitos sazonais. 
Na comparação interanual houve um crescimento de 8,4% em agosto, marcando o quarto mês consecutivo 
com crescimento nessa base de comparação.  No ano, a produção acumula uma alta de 0,5% em relação ao 
mesmo período de 2015.

Alemanha: índice de preços ao produtor recuou em agosto, ainda influenciado pelos preços de 
energia
O índice de preços ao produtor mostrou queda de 0,1% na passagem de agosto para julho, ante expectativas de 
elevação de 0,1%. Em relação a agosto do ano passado, os preços no atacado recuaram 1,6%, puxados pela 
queda de 5,5% dos preços de energia. Excluindo os preços de energia, houve estabilidade entre julho e agosto. 

China: mesmo com melhora da economia chinesa, preocupações relacionadas à taxa de câmbio 
podem vir à tona novamente
Em comentários feitos em reunião com o presidente Barack Obama, o primeiro ministro chinês Li Keqiang reforçou 
o comprometimento com a estabilidade da moeda chinesa. Além disso, afirmou que a economia tem mostrado 
tendência de recuperação e que o governo ainda tem espaço para ajustar suas políticas. Essas declarações 
podem ser contextualizadas com a retomada das preocupações com o renmimbi diante da proximidade da subida 
da taxa de juros nos EUA, que poderia levar o governo chinês a ensaiar uma nova rodada de depreciação de 
sua moeda. Vale chamar atenção para a pressão vista recentemente no mercado de Hong Kong, com aumento 
considerável das taxas interbancárias. A taxa de empréstimo interbancário overnight subiu de 7,95% na quinta-
feira para 23,68% ontem, chegando ao maior nível desde 12 de janeiro (quando atingiu 66,8%). Essa é uma 
sinalização de que o governo pode estar aumentando a intervenção no mercado bancário de Hong Kong, 
aumentando o custo dos bancos, para que não apostem em uma depreciação acentuada e rápida da moeda 
chinesa.
 

Os movimentos dos mercados financeiros globais continuam focados nas reuniões de política monetária nos 
Estados Unidos e no Japão, que acontecerão amanhã. A expectativa é de que o Fed adie a alta dos juros para 
dezembro enquanto o Banco do Japão deve anunciar a ampliação dos estímulos monetários. As bolsas operam 
sem tendência única nesta terça-feira. As bolsas asiáticas encerraram o dia com quedas. As principais bolsas 
europeias são negociadas em alta neste momento e os índices futuros norte-americanos apontam na mesma 
direção.

As principais moedas do mundo se valorizam ante o dólar, refletindo a expectativa de que o Fed manterá as 
taxas de juros inalteradas amanhã. A Libra, no entanto, é negociada no menor nível em um mês. As commodities 
agrícolas são negociadas em alta com o enfraquecimento do dólar. Os preços dos metais industriais também 
registram ganhos com exceção do cobre. A cotação do petróleo está em queda, com a expectativa de uma maior 
produção na Nigéria.  Por fim, no Brasil, em dia de agenda fraca de divulgação de indicadores domésticos, o 
mercado deve seguir a tendência externa com valorização do Real e alta nas bolsas. 
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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

19/09/16 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) (*) 12,88 -0,02 -0,26 -2,52

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,26 0,12 0,06 -1,97

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,96 -0,01 -0,03 -1,48

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,54 0,00 -0,15 -3,10

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.989,91 1,44 22,13 294,04

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.952,84 3,20 -122,86 723,65

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 273,59 2,25 22,10 -104,78

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,27 0,31 2,12 -17,04

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 57.350 0,47 -2,96 21,34

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 23.810 0,43 -2,78 20,58

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.139 0,00 -2,05 9,25

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 228,66 0,99 0,21 -4,49

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.519 0,00 -0,16 -8,58

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.026 0,77 -2,64 -2,32

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,71 0,02 0,13 -0,42

Euro - US$/€ (**) 1,12 0,2 -1,3 -1,1

Iene - ¥/US$ (**) 101,93 -0,4 1,7 -15,0

Libra - US$/£ (**) 1,30 0,2 -0,3 -16,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,69 0,4 8,1 18,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,67 -0,1 0,2 4,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 181,64 0,9 -7,1 -12,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 45,95 0,4 -9,7 -3,2

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.314 0,6 -2,0 15,4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 973 0,7 -5,3 12,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 337 0,1 0,9 -10,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 151 0,7 0,7 3,8


