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Agenda do dia

Atividade

Setor Externo

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

15:00 Bacen: Nota à Imprensa - Setor Externo (jul)
Esperamos déficit em conta corrente de US$ 4,7 
bilhões e Investimento Direto no País negativo em 
US$ 600 milhões.

10:45 EUA: Índice PMI Markit da indústria de transformação 
(ago) - preliminar

11:00 EUA: Índice de atividade do Fed Richmond (ago) 5,0

11:00 EUA: Vendas de imóveis novos (jul) 577 mil

Ligeira queda da confiança da indústria em agosto refletiu recuo das expectativas
O Índice de Confiança da Indústria atingiu 86,9 pontos em agosto, de acordo com a leitura preliminar da 
Sondagem da Indústria da FGV, divulgada há pouco. O resultado é equivalente a uma ligeira contração 
na margem, de 0,2 ponto. Essa queda, interrompendo uma sequência de recuperação, foi explicada 
pelo recuo de 1,2 ponto do índice de expectativas, enquanto o de situação atual subiu 0,9 ponto no 
período. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada, por sua vez, recuou de 74,3% em julho para 
74,1% neste mês. Acreditamos que essa queda das expectativas seja apenas uma correção após as 
fortes elevações verificadas nos meses anteriores, principalmente em julho (quando tinham subido 7,5 
pontos). Além disso, a continuidade de melhora do índice de situação corrente reforça nossa avaliação 
de estabilização da atividade, que tem se mostrado mais evidente no setor industrial, que registrou 
quatro altas consecutivas da produção nos últimos meses. 

CNI: sondagem continuou apontando melhora da atividade do setor de construção civil, 
impulsionada pela retomada da confiança do setor
Em linha com os demais setores da economia, a atividade de construção civil aponta para melhora à 
frente. De fato, o índice que mensura o nível de atividade do setor em relação ao mês anterior atingiu 
42,3 pontos em julho, segundo a Sondagem da Indústria da Construção da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) divulgada ontem. Apesar de estar abaixo do nível neutro dos 50 pontos, o indicador 
avançou 10,7% na margem, de acordo com os dados dessazonalizados pelo Depec-Bradesco, marcando 
sua terceira alta consecutiva. Já o índice de atividade na comparação com o usual alcançou 28,8 pontos, 
o equivalente a uma elevação de 3,3% ante junho, sucedendo variação positiva de 4,2%. Para o mês 
corrente, a sondagem aponta para continuidade de melhora da confiança nos setores, visto que todos 
os indicadores de expectativas subiram em agosto. Merecem destaques as altas de 9,0% e 10,6% dos 
novos empreendimentos e do nível de atividade, respectivamente, também descontada a sazonalidade. 
De todo modo, mesmo com esses sinais mais favoráveis, acreditamos que a melhora no setor se dará 
de forma mais defasada em comparação à da indústria de transformação. 

Balança comercial registrou saldo positivo de US$ 541 milhões na terceira semana de agosto, 
com expansão das exportações e queda das importações em relação ao mesmo período do 
ano passado
O saldo da balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 541 milhões na terceira semana de 
agosto, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços. Entre os dias 15 a 19 deste mês, as exportações somaram US$ 3,557 bilhões e superaram 
as importações, que alcançaram US$ 3,016 bilhões. No mês, a balança acumula superávit de US$ 
2,862 bilhões. A comparação com as médias diárias de agosto do ano passado mostra crescimento das 
exportações de 3,9%, enquanto as importações recuaram 5,5%. A queda das importações foi impulsionada 
pela retração das compras de produtos siderúrgicos (33,9%), veículos automóveis e partes (31,2%), 
equipamentos mecânicos (19,8%), instrumentos de ótica e precisão (6,4%) e plásticos e obras (5,2%). 
Em relação às exportações, houve aumento de 9,7% das vendas de semimanufaturados (por conta de 
açúcar em bruto, ouro em forma semimanufaturada, alumínio em bruto, madeira serrada ou fendida, ferro 
fundido e ferro-ligas) e de 7,3% dos manufaturados, enquanto os produtos básicos exibiram ligeira queda, 
de 0,3%. Dessa forma, o saldo da balança comercial acumula superávit de US$ 31,092 bilhões no ano.
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Tendências de mercado

Área do Euro: índice PMI composto registrou nova alta em sua leitura preliminar de agosto, 
impulsionado pelo setor de serviços, sugerindo certa resiliência da economia da região após o Brexit
O índice PMI composto da Área do Euro alcançou 53,3 pontos em agosto, de acordo com a leitura prévia divulgada 
hoje pela Markit. O resultado, que é equivalente a uma ligeira elevação de 0,1 ponto na margem, marcou a 
sétima expansão consecutiva do indicador. Essa melhora foi puxada pelo setor de serviços, cujo índice subiu 
de 52,9 para 53,1 pontos entre julho e o mês corrente, refletindo, principalmente o número de novos pedidos. 
Em contrapartida, o indicador PMI da indústria de transformação caiu de 52,0 para 51,8 pontos, diante da queda 
do número de novos pedidos e do nível de emprego, ainda que o componente de produção tenha mostrado 
desempenho positivo pelo oitavo mês seguido. Esses resultados, por sua vez, são compatíveis com uma alta 
de 0,3% do PIB do terceiro trimestre, em relação ao trimestre findo em junho, mantendo a mesma velocidade de 
expansão do trimestre anterior. Assim, reduzindo as preocupações iniciais, os índices PMI referentes a julho e 
agosto têm sugerido certa resiliência da economia do bloco após a decisão de saída do Reino Unido da União 
Europeia, ao menos por enquanto. 

PIBs do México e do Peru mostraram alta no segundo trimestre deste ano. Esperamos moderação das 
economias desses dois países no trimestre corrente, refletindo principalmente o arrefecimento dos 
investimentos
No México, o PIB mostrou alta de 2,5% no segundo trimestre na comparação com o mesmo período do ano 
passado. Isso representa uma queda de 0,2% em relação ao trimestre anterior, na série ajustada para a 
sazonalidade. A queda interanual de 4,3% no setor de mineração e petróleo foi compensada pelas expansões 
de 3,2% dos segmentos do comércio e serviços e de 3,8% da agropecuária. No Peru, o PIB cresceu 3,7% no 
segundo trimestre na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Os gastos do governo apresentaram 
alta interanual de 9,3% no período enquanto o consumo registrou crescimento de 3,1%. Os investimentos caíram 
3,5% refletindo o fim de projetos expansão, especialmente no segmento de mineração. Esperamos continuidade 
do crescimento moderado desses países no trimestre corrente. No México, a desaceleração deverá se dar pela 
desaceleração dos setores minerador e manufatureiro, esse último refletindo a menor demanda norte-americana.  
Já no Peru, o menor ritmo de crescimento será puxado para baixo pela contração dos investimentos. 

Os mercados internacionais operam majoritariamente no campo positivo nesta terça-feira, favorecidos pelo 
enfraquecimento do dólar ante as principais moedas. As bolsas asiáticas, com exceção da japonesa, encerraram 
o pregão de hoje em alta, apesar da elevação do índice PMI da indústria de transformação do Japão. Na Europa, 
a nova alta do indicador PMI composto da Área do Euro, ao mostrar alguma resiliência da economia do bloco 
ao Brexit, impulsiona os mercados europeus, que operam com ganhos nesta manhã. No mesmo sentido, os 
índices futuros norte-americanos são cotados em alta, em dia de divulgação do índice PMI industrial dos EUA.

Como dito anteriormente, o dólar perde força em relação às principais divisas, diante da redução das expectativas 
de elevação da taxa de juros norte-americana em setembro. Os preços do petróleo ampliam a queda observada 
nos últimos dias neste momento, ainda pressionados pela intenção de aumento de produção na Nigéria e no 
Iraque, que podem levar à falta de acordo na reunião da OPEP, a ser realizada no próximo mês. Apesar da 
desvalorização da moeda dos EUA, as commodities metálicas industriais e as principais agrícolas acompanham 
o movimento do petróleo, sendo cotadas em baixa. No Brasil, o mercado aguarda a divulgação da Nota do Setor 
Externo de julho, às 15h, que deverá reportar um déficit de US$ 4,7 bilhões da conta corrente no período. Ademais, 
a valorização das moedas dos principais pares em relação ao dólar deve levar o Real também a apresentar 
alguma apreciação, ao mesmo tempo em que a bolsa brasileira deverá acompanhar a alta no exterior. Por fim, 
o mercado doméstico seguirá atento à agenda política, com foco nos avanços e nos debates relacionados à 
Comissão Especial sobre o Novo Regime Fiscal (PEC 241/16). 
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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  

22/08/16 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) (*) 13,12 -0,02 -0,16 -0,96

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,16 -0,04 -0,28 -0,63

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,99 0,00 0,04 0,17

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,71 0,02 -0,13 -0,90

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.968,52 0,74 38,88 277,48

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.072,49 -3,21 28,29 678,66

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 252,48 0,98 -36,51 -67,26

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,20 -0,10 -1,71 -8,54

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 57.781 -2,23 1,37 26,38

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 23.951 -2,21 1,43 25,15

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.183 -0,06 0,35 10,74

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 228,28 0,04 -0,17 -6,40

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.598 0,32 -0,17 -14,60

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.085 -0,75 2,39 -12,06

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,54 -0,04 -0,02 -0,49

Euro - US$/€ (**) 1,13 -0,1 3,1 -0,6

Iene - ¥/US$ (**) 100,33 0,1 -5,3 -17,8

Libra - US$/£ (**) 1,31 0,5 0,2 -16,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,30 0,4 -1,3 7,7

Yuan - RMB/US$ (**) 6,65 0,0 -0,5 4,1

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 187,08 -1,7 4,2 -4,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 49,16 -3,4 7,6 8,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.338 -0,2 1,1 15,4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.035 0,8 2,9 14,4

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 333 -0,3 -0,5 -8,8

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 150 0,2 -3,1 5,8


