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Agenda do dia

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

- CNI: Sondagem da Indústria da Construção (jul)

09:30 EUA: Índice de atividade CFNAI (jul)

Expectativas para o IPCA de 2017 mostraram nova queda na última semana 
As expectativas para a alta do IPCA de 2017 seguiram em queda, mantendo a tendência de ajustes 
baixistas observada nas últimas semanas, segundo as estimativas de mercado, coletadas até o dia 18 
de agosto e divulgadas há pouco pelo Relatório Focus do Banco Central. A mediana das expectativas 
do IPCA para 2016 seguiu em 7,31%, ao passo que para 2017, foram revisadas de 5,14% para 5,12%.  
A mediana das estimativas da taxa Selic, por sua vez, seguiu em 13,75% e 11,00% para o final deste e 
do próximo ano, respectivamente. A expectativa para o PIB de 2016 seguiu apontando para uma retração 
de 3,20%, enquanto que o crescimento esperado para o próximo ano foi revisado para cima, passando 
de 1,10% para 1,20%. Por fim, a estimativa para a taxa de câmbio foi mantida em R$/US$ 3,30 para o 
final de 2016 e foi revisada de R$/US$ 3,50 para R$/US$ 3,45 para o final de 2017.

Esperamos alguma desaceleração do IPCA-15 de agosto, a ser conhecido nesta semana 
O IPCA-15 de agosto, a ser conhecido na quarta-feira, será o destaque da agenda doméstica de 
divulgação de indicadores desta semana. Esperamos alta de 0,45%, desacelerando em relação ao 
índice cheio de julho (0,54%), por conta das altas mais moderadas dos preços de alimentação, ainda 
que esse movimento seja, por enquanto, modesto. Também merece destaque a divulgação da nota do 
setor externo referente ao mês passado, na terça-feira. Projetamos déficit em conta corrente de US$ 
4,7 bilhões. O resultado mais negativo se dará, em grande medida, pela sazonalidade do período. No 
último dia útil da semana, será divulgado o resultado primário do governo central de julho, para o qual 
estimamos déficit de R$ 22 bilhões. Além disso, ao longo da semana, a FGV divulgará as sondagens 
de agosto. Acreditamos que os indicadores continuarão mostrando melhora da confiança, reforçando 
os sinais de estabilização da atividade, principalmente da indústria.

No exterior, as atenções estarão voltadas para as divulgações das leituras preliminares dos índices de 
atividade PMIs dos Estados Unidos e da Área do Euro, na terça-feira. Os indicadores trarão informações 
importantes sobre as economias dessas regiões neste terceiro trimestre, podendo confirmar a resiliência 
da atividade da Área do Euro após o Brexit, pelo menos no curto prazo. Também terá destaque mais uma 
prévia do resultado do PIB dos EUA do segundo trimestre, na sexta-feira. Vale lembrar que a primeira 
divulgação apontou elevação na margem de 1,2%, frustrando as expectativas e mostrando forte queda do 
investimento privado. No mesmo dia, será conhecido o desempenho do PIB do Reino Unido no trimestre 
passado, que ainda não contemplará o período posterior à decisão de saída da União Europeia. Por fim, 
no último da semana, a presidente do Fed, Janet Yellen, discursará no seminário de política monetária 
de Jackson Hole, quando deverá confirmar a mensagem da ata do FOMC conhecida nesta semana, 
sinalizando baixa urgência para a alta da taxa de juros. 
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Fiscal

CNI: queda do indicador de produção em julho foi insuficiente para reverter o avanço dos meses 
anteriores
A Sondagem Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI) referente a julho mostrou piora do indicador 
de produção no período, que atingiu 46,6 pontos, o equivalente a uma queda de 9,0% na margem, de acordo 
com os dados dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Entretanto, a queda foi insuficiente para reverter os 
avanços de 0,8%, 1,7% e 9,2% observados em abril, maio e junho, respectivamente. A redução da produção 
contribuiu para a elevação dos estoques no período em 2,1% ante junho, também descontados os efeitos 
sazonais. Em contrapartida, a Utilização da Capacidade Instalada passou de 64,7% para 65,0% entre junho e 
o mês passado, na série livre de influências sazonais, marcando sua segunda alta consecutiva. As expectativas 
para agosto, por outro lado, sugerem continuidade do desempenho positivo do setor industrial verificado nos 
últimos meses, com destaque para a expansão de 3,7% do índice de demanda. Assim, a melhora da confiança 
dos empresários da indústria e os indicadores coincidentes já divulgados sustentam nossa expectativa de nova 
alta da produção industrial em julho, a despeito desse resultado da sondagem.

IABr: produção nacional de aço bruto subiu em julho, apesar da forte de queda de semiacabados
A produção nacional de aço bruto somou 2,7 milhões de toneladas em julho, conforme divulgado na última 
sexta-feira pelo Instituto Aço Brasil (IABr), o equivalente a um avanço de 0,4% na margem, de acordo com os 
dados dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. O resultado refletiu, principalmente, o aumento de 3,8% da 
fabricação de laminados. No sentido oposto, a produção de semiacabados registrou queda de 23,5%. As vendas 
totais recuaram 5,9% ante junho, também excetuando os efeitos sazonais. Na mesma direção, as exportações 
registraram variação negativa de 24,9%, na mesma base de comparação. Dessa forma, os dados reforçam, 
juntamente com indicadores coincidentes já divulgados, nossa expectativa de continuidade de alta da produção 
industrial em julho. 

Atividade

Receita: arrecadação federal somou R$ 107,4 bilhões em julho, recuando 7,1% em termos reais
A arrecadação de receitas federais chegou a R$ 107,4 bilhões em julho, acumulando R$ 724,7 bilhões no ano, 
segundo divulgado pela Receita Federal na última sexta-feira. Com isso, a arrecadação total caiu 7,1% em 
relação ao mesmo período do ano passado, em termos reais. Além disso, a receita previdenciária apresentou 
queda de 4,7% no acumulado do ano em relação ao mesmo período de 2015, ao passo que as receitas mais 
dependentes da atividade econômica, como IRPJ e CSLL, registraram recuo de 3,4% nessa mesma base de 
comparação. Esse resultado representa uma queda menor do que a observada nos últimos meses. Ainda assim, 
representa uma retração em termos reais, que ainda acentua os resultados deficitários das contas públicas. 
Com a recuperação esperada para a economia brasileira a partir do último trimestre deste ano, a arrecadação 
deve começar a melhorar, principalmente no ano que vem. Na nossa visão essa recuperação, no entanto, 
não será suficiente para gerar superávits, uma vez que as despesas continuarão crescendo e seguem regras 
constitucionais, que tornam os cortes bastante rígidos. É por conta disso que a aprovação de medidas de ajuste 
fiscal é fundamental, com destaque para a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241/16 do teto do gasto, 
que começa a ser discutida na Comissão Especial da Câmara nesta semana. A Comissão Especial voltada a 
instituir o novo regime fiscal se reúne hoje para aprovar o plano de trabalho do relator. Vale lembrar que com 
essa PEC, o crescimento das despesas será limitado à inflação do ano anterior, favorecendo a geração de 
resultados positivos nas contas públicas nos anos à frente.



3DEPEC

B
ol

et
im

 D
iá

rio
 M

at
in

al
Tendências de mercado

Os mercados internacionais ainda operam com maior cautela nesta segunda-feira. Na Ásia, o enfraquecimento 
do iene favoreceu o desempenho positivo das ações em Tóquio no primeiro pregão da semana, enquanto  
na China, as bolsas encerraram o dia em baixa. Vale lembrar que a agenda de indicadores chineses desta 
semana traz apenas os resultados dos lucros industriais de julho, sem data definida de divulgação. A maioria 
dos mercados europeus reverte a alta observada mais cedo, enquanto os índices futuros norte-americanos 
são cotados em baixa. 

As declarações emitidas pelos membros do Fed na semana anterior sinalizaram que, embora não se tenha 
urgência na elevação da taxa de juros norte-americana, esse aumento pode ocorrer ainda neste ano. Diante 
disso, o dólar mostra-se fortalecido em relação às principais moedas, com exceção da libra. Parte da apreciação 
dessa divisa pode ser atribuída à resiliência, por ora, da economia do Reino Unido após a decisão de saída 
da União Europeia. A valorização do dólar pressiona a cotação das principais commodities agrícolas e das 
metálicas industriais, com exceção da soja. Já a queda dos preços do petróleo também reflete a intenção do 
Iraque, segundo maior produtor da OPEP, de aumentar sua produção em cerca de 5,0%, o que prejudicaria o 
acordo de congelamento do patamar produzido a ser realizado pela organização no próximo mês. No Brasil, o 
mercado segue atento à agenda política. A Proposta de Emenda à Constituição do teto de gastos (PEC 241/16) 
começará a ser discutida hoje, às 14h, pela sua Comissão Especial, com a escolha de seus vice-presidentes e 
apresentação do roteiro de trabalhos pelo relator. Além disso, a Câmara deverá concluir a votação do projeto 
de renegociação da dívida dos estados com a União, em sessão prevista para às 16h. Por fim, o Banco Central 
manteve os leilões de swap reverso em 10 mil leilões nesta segunda-feira. Assim, a apreciação do dólar no 
exterior pode pressionar o Real a apresentar alguma desvalorização. 
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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

19/08/16 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 -0,05 0,01 -0,98

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,20 0,00 -0,26 -0,49

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,98 -0,01 0,12 0,18

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,69 -0,05 0,02 -0,88

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.967,78 -0,15 41,44 277,33

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.075,70 -5,58 22,58 622,43

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 251,49 -1,73 -39,43 -57,64

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,20 -1,09 -1,42 -8,26

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 59.099 -0,11 4,23 26,85

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 24.491 -0,15 4,32 25,45

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.184 -0,14 0,93 5,01

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 228,18 -0,74 0,65 -11,39

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.546 0,36 -1,06 -18,18

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.108 0,13 2,35 -18,08

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,58 0,04 0,03 -0,55

Euro - US$/€ (**) 1,13 -0,2 2,8 1,9

Iene - ¥/US$ (**) 100,21 0,3 -5,6 -19,1

Libra - US$/£ (**) 1,31 -0,7 -0,3 -16,6

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,23 0,2 -1,5 9,7

Yuan - RMB/US$ (**) 6,65 0,3 -0,7 4,0

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 188,78 -0,6 2,7 -5,0

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 50,88 0,0 9,0 7,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.340 -0,8 0,6 18,8

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.027 -0,5 -1,6 13,7

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 334 0,7 -2,2 -9,0

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 150 -0,3 -3,5 5,2


