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Agenda do dia

Fiscal

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: IPCA 15 (ago)

12:30 Bacen: Fluxo cambial (semanal)

10:00 EUA: Índice de preços de imóveis (jun) 0,3% (m/m)

11:00 EUA: Vendas de imóveis existentes (jul) -0,5% (m/m)

Nova elevação da confiança do consumidor em agosto foi impulsionada, majoritariamente, 
pela melhor avaliação da situação atual
O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) alcançou 79,3 pontos em agosto, conforme divulgado há 
pouco pela Sondagem do Consumidor da FGV. Com isso, o indicador subiu 2,6 pontos na margem, 
marcando sua quarta elevação consecutiva. Além disso, o ICC atingiu seu maior patamar desde janeiro 
do ano passado. Ao contrário do observado nos meses anteriores, a alta do índice foi impulsionada, 
majoritariamente, pela melhora da avaliação da situação atual, cujo indicador cresceu 3,8 pontos ante 
julho. No mesmo sentido, as expectativas avançaram 1,6 ponto. Esperamos que a continuidade da alta 
da confiança do consumidor leve o consumo das famílias a apresentarem retrações menos intensas à 
frente, reforçando nossa expectativa de estabilização da atividade econômica.

CNC: nova elevação da confiança do empresário industrial em agosto foi impulsionada pela 
melhor avaliação da situação corrente 
O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) alcançou 90,0 pontos em agosto, conforme 
divulgado ontem pela Confederação Nacional do Comércio (CNC). Em termos dessazonalizados, o 
resultado equivale a uma alta de 1,0% ante julho, descontados os efeitos sazonais, marcando a quarta 
elevação consecutiva do indicador. A expansão do ICEC se deu, majoritariamente, pela melhor avaliação 
das condições atuais, cujo indicador cresceu 8,3%. No mesmo sentido, o sub-índice de investimentos 
subiu 1,8% na margem. No sentido oposto, as expectativas recuaram 1,3% no período. A nova alta da 
confiança no comércio sugere redução do ritmo de queda da atividade varejista no período, visto que 
os setores de serviços e do comércio respondem aos sinais de estabilização da atividade de forma 
mais defasada.

Congresso aprova Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas ainda restam destaques
Em sessão conjunta, o Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2017 
esta madrugada. No entanto, a sessão foi encerrada por falta de quórum quando ainda faltava apreciar 
dois destaques. A LDO estabelece os principais parâmetros para o orçamento federal de 2017 e determina 
que o governo poderá gerar déficit primário de até R$ 139 bilhões, enquanto os governos estaduais 
podem, conjuntamente, gerar déficit de até R$ 1,1 bilhão e as empresas estatais de até R$ 3 bilhões. 
O texto aprovado pelo Congresso já incorpora a nova regra fiscal proposta pelo governo, limitando 
o crescimento do gasto público à inflação do ano anterior. Uma nova sessão conjunta do Congresso 
para examinar os destaques ainda não foi marcada, mas o governo precisa enviar a o projeto de lei 
orçamentária até o final de agosto.
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Setor Externo

Internacional

BC: surpresa positiva com os investimentos em carteira em julho reforça nossa percepção de maior 
atratividade dos ativos brasileiros
O saldo em transações correntes ficou negativo em US$ 4,1 bilhões em julho, de acordo com os dados divulgados 
ontem pelo Banco Central. O resultado foi superior à nossa projeção e em linha com a mediana das expectativas 
do mercado, de déficits de US$ 4,7 bilhões e US$ 4,1 bilhões, respectivamente, segundo coleta da Bloomberg. 
O aumento do déficit em transações correntes de junho para o mês passado se deu por evento sazonal: a 
contabilização dos pagamentos de cupons de NTN-F para não residentes na conta de juros. Já a diferença do 
dado efetivo em relação ao nosso número se deu, principalmente, pelo resultado menos negativo que o projetado 
na conta de serviços. O déficit acumulado em 12 meses oscilou de US$ 29,4 bilhões em junho para US$ 27,9 
bilhões em julho, mostrando que o ajuste na conta corrente segue em curso. O montante acumulado equivale 
a -1,57% do PIB.  Assim como observado nos meses anteriores, a balança comercial continuou contribuindo 
positivamente, ao registrar superávit de US$ 4,3 bilhões, bastante acima dos US$ 2,6 bilhões verificados no 
mesmo período do ano passado. No sentido oposto, as contas de serviços e renda primária apresentaram novos 
déficits no período, de US$ 2,3 bilhões (ante US$ 3,6 bilhões em junho) e US$ 6,3 bilhões, respectivamente.  
Na conta financeira, o Investimento Direto no País (IDP) surpreendeu positivamente no período, ao apresentar 
entradas líquidas de US$ 78 milhões em julho, superior à nossa expectativa de saídas de US$ 600 milhões. 
Conforme amplamente veiculado, liquidou-se em julho uma grande operação de saída de banco estrangeiro do 
país, razão pela qual o IDP ficou perto de zero, ao contrário dos meses anteriores de entradas líquidas robustas. 
Assim, em doze meses, essa conta acumulou superávit de US$ 72 bilhões, o equivalente a 4,06% do PIB, o que 
representa mais que o dobro do déficit externo em 12 meses. Os investimentos em carteira no País mostraram 
ingresso em junho de US$ 2,6 bilhões, mostrando volume ainda elevado. Apesar da saída de US$ 328 milhões 
em títulos de renda fixa, os investimentos em ações surpreenderam positivamente e somaram US$ 2,9 bilhões 
em julho, evidenciando a atratividade dos ativos brasileiros. Este resultado indica que a saída líquida observada 
na conta de investimentos em carteira no início deste ano pode ter chegado ao fim. Após ter atingido 110% em 
junho, a taxa de rolagem da dívida externa voltou a registrar patamar mais baixo, de 45%, no mês passado 
(lembrando que neste ano, acumula apenas 50%). O resultado sugere alguma piora das captações externas e 
condições gerais de funding externo. De forma geral, os dados divulgados evidenciam continuidade do ajuste 
das contas externas, ainda que conforme já dissemos, daqui para frente o ajuste será menos intenso devido à 
estabilização da atividade econômica. 

EUA: ligeira queda do índice PMI da indústria de transformação em agosto refletiu a desaceleração do 
número de novos pedidos e queda do emprego 
O índice PMI da indústria de transformação caiu de 52,9 para 52,1 pontos entre julho e agosto, de acordo com 
sua leitura preliminar divulgada ontem pela Markit. A queda do indicador refletiu a desaceleração do crescimento 
do número de novos pedidos no período, bem como a queda do índice de nível de emprego. Em contrapartida, 
a produção subiu na margem neste mês, enquanto as exportações registraram a alta mais intensa dos últimos 
dois anos. Apesar da redução do indicador, os dados dos últimos dois meses sugerem crescimento da atividade 
industrial no terceiro trimestre. 
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Tendências de mercado

Os mercados internacionais não apresentam tendência única nesta quarta-feira, diante do fortalecimento do 
dólar e da queda dos preços das principais commodities. Na Ásia, a bolsa japonesa encerrou o pregão do dia 
em alta, beneficiada pela desvalorização do iene, que reverteu parcialmente a apreciação recente. Na China, 
as ações em Shanghai registraram leve baixa, ao passo que os papéis em Shenzhen fecharam em queda. Já 
a maioria dos mercados europeus opera no campo positivo, caminhando para a terceira elevação consecutiva. 
No mesmo sentido, os índices futuros norte-americanos são cotados em alta, em dia de agenda fraca de 
indicadores econômicos. 

O dólar mantém-se fortalecido ante a maioria das moedas, com exceção da libra e do dólar neozelandês. 
Especificamente em relação à divisa do Reino Unido, a apreciação reflete as menores preocupações acerca da 
economia após o Brexit, ao menos no curtíssimo prazo. Os preços de petróleo seguem em queda nesta manhã, 
puxados para baixo pelo aumento dos estoques semanais nos EUA, de acordo com os dados do American 
Petroleum Institute. As commodities metálicas industriais e as principais agrícolas acompanham o movimento da 
cotação do petróleo, também influenciadas pelo enfraquecimento da maioria das moedas ante o dólar. No Brasil, 
os principais ativos deverão reagir à aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2017, enquanto 
aguarda a divulgação do resultado do IPCA-15 de agosto. Além disso, vale destacar que a votação do projeto 
de lei das dívidas dos Estados com a União foi adiada para a próxima semana. Por fim, o relatório mensal da 
dívida pública federal referente a julho, que seria divulgado hoje, foi adiado para data ainda não definida.

Indicadores do Mercado

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

23/08/16 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 0,00 -0,16 -0,96

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,22 0,06 -0,22 -0,56

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,98 0,00 0,04 0,17

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,69 -0,02 -0,15 -0,92

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.970,64 2,11 41,00 279,59

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.069,28 -3,21 25,08 675,45

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 254,96 2,49 -34,02 -64,78

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,24 1,08 -0,65 -7,55

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 58.020 0,41 1,79 26,90

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 24.031 0,33 1,77 25,57

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.187 0,20 0,55 10,96

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 230,40 0,93 0,76 -5,54

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.497 -0,61 -0,78 -15,12

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.090 0,16 2,55 -11,92

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,55 0,00 -0,02 -0,49

Euro - US$/€ (**) 1,13 -0,1 3,0 -0,7

Iene - ¥/US$ (**) 100,24 -0,1 -5,4 -17,9

Libra - US$/£ (**) 1,32 0,5 0,6 -15,9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,57 1,5 0,1 9,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,64 -0,1 -0,6 4,0

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 188,38 1,3 5,5 -3,0

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 49,96 1,6 9,3 9,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.341 0,2 1,3 15,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.034 -0,1 2,8 14,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 329 -1,4 -1,9 -10,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 149 -0,6 -3,6 5,1
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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).
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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  


