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Agenda do dia

Atividade

Setor Externo

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

10:30 Bacen: Nota à imprensa - Política monetária e 
operações de crédito

09:30 EUA: Encomendas de bens duráveis (jul) - preliminar 3,5% (m/m)

09:30 EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal)

10:45 EUA: Índice PMI Markit composto (ago) - preliminar

Menor pressão dos preços de alimentação foi determinante para a desaceleração do IPCA-15 
de agosto
O IPCA-15 registrou alta de 0,45% em agosto, conforme divulgado ontem pelo IBGE. A desaceleração 
em relação ao mês anterior, quando o indicador tinha subido 0,54%, refletiu a menor elevação em quatro 
de seus nove grupos. Destacaram-se o alívio dos preços de alimentação e bebidas, que passaram de 
uma alta de 1,45% para outra de 0,78% entre julho e o mês passado. Além disso, o item habitação saiu 
de uma variação positiva de 0,04% para uma ligeira deflação de 0,02%, impulsionado pela redução das 
tarifas de energia elétrica. No mesmo sentido, os preços de vestuário ampliaram a queda no período, 
de 0,08% para 0,13%. Com isso, o índice cheio acumulou elevação de 8,95% nos últimos doze meses. 
Para o IPCA fechado deste mês, esperamos modesta desaceleração em relação ao resultado divulgado 
ontem, com os preços de alimentos contribuindo novamente para a menor expansão do indicador. 

FGV: confiança do comércio seguiu em alta em agosto impulsionada, principalmente, pela 
melhora das expectativas
O Índice de Confiança do Comércio atingiu 82,1 pontos em agosto, conforme reportado há pouco pela 
Sondagem do Comércio da FGV, o equivalente a uma alta de 7,2 pontos na margem. O resultado, que 
marcou a quarta elevação consecutiva do indicador, foi impulsionada, principalmente, pelo avanço das 
expectativas, cujo índice subiu 8,2 pontos. No mesmo sentido, houve melhora da avaliação da situação 
atual, com variação positiva de 5,9 pontos. Essa recuperação em curso da confiança do comércio está 
em linha com a alta apresentada pela confiança do comércio mensurada pela CNC, referente ao mesmo 
período. Vale lembrar que esperamos uma reação mais defasada dos setores de serviços e comércio 
nessa fase de retomada da economia. 

BC: fluxo cambial foi positivo na terceira semana de agosto, revertendo o déficit acumulado no 
mês
O fluxo cambial registrou entrada líquida de US$ 2,603 bilhões na semana compreendida entre os 
dias 15 e 19 de agosto, conforme divulgou ontem o Banco Central. Chama atenção o expressivo saldo 
positivo da conta financeira, de US$ 1,596 bilhão, resultado da entrada de US$ 10,234 bilhões e de 
saída de US$ 8,638 bilhões. O saldo da conta comercial também foi superavitário no período, em US$ 
1,006 bilhão, decorrente de câmbio contratado para exportações no montante de US$ 3,002 bilhões, 
frente a uma saída para importações de US$ 1,996 bilhão. Com esse forte resultado, houve reversão 
do déficit de US$ 1,937 bilhão das duas primeiras semanas deste mês. Assim, o fluxo cambial acumula 
agora superávit de US$ 629 milhões em agosto. Em 2016, entretanto, o saldo acumulado está negativo 
em US$ 8,482 bilhões no ano.
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Tendências de mercado

PEC da Desvinculação de Receitas da União foi aprovada ontem pelo Senado
Avançando na agenda relacionada ao ajuste fiscal, foi aprovada ontem pelo Senado a Proposta de Emenda 
à Constituição, prorrogando a Desvinculação de Receitas da União (DRU) até 31 de dezembro de 2023 – o 
que deve favorecer o cumprimento da meta de déficit primário de R$ 170,5 bilhões, estabelecida pelo governo 
para este ano. A proposta contou com 54 votos favoráveis e 15 contrários, em dois turnos, por se tratar de uma 
alteração na Constituição. Vale dizer que os dois turnos foram realizados no mesmo dia, por conta de um acordo 
entre os senadores, já que o intervalo entre os dois turnos de votação deveria ser de no mínimo três sessões. 
Como já tinha sido aprovado pela Câmara, o texto segue para promulgação pelo Congresso Nacional. Dada a 
rigidez do orçamento, com a grande maioria das receitas já vinculadas às despesas, a DRU ganha relevância 
nessa fase de ajuste, flexibilizando a alocação das receitas – com efeito retroativo para 1º de janeiro deste 
ano. Segundo a proposta, foi aumentada de 20% para 30% a parcela de remanejamento da receita de todos 
os impostos e contribuições sociais federais.  A PEC ainda contempla mecanismo parecido para os estados e 
municípios, com a desvinculação de 30% da arrecadação de impostos, taxas de multas (não aplicando para as 
receitas destinadas à saúde e educação). Por fim, na agenda de hoje, deve ser votado o reajuste gradativo do 
salário do defensor público-geral da União.

Alemanha: índice IFO de sentimento econômico recuou em agosto, com piora generalizada dentre 
seus componentes
O índice IFO de sentimento econômico alemão caiu de 108,3 para 106,2 pontos na passagem de julho para 
agosto, de acordo com os dados divulgados hoje. O resultado frustrou as expectativas do mercado, que previa 
discreta elevação de 0,2 ponto do indicador. A retração foi generalizada dentre seus componentes, com pior 
avaliação da situação corrente (cujo índice passou de 114,8 para 112,8 pontos) e das expectativas, que oscilaram 
de 102,1 para 100,1 ponto. Setorialmente, todos os segmentos pesquisados mostraram queda da confiança, 
com exceção de construção civil, que ficou estável no período. Merece destaque a forte contração do indicador 
do setor de comércio atacadista, que atingiu 5,6 pontos (ante 11,8 pontos no mês passado). Assim, os dados 
estão em linha com o recuo do índice PMI composto do país de agosto, em sua leitura preliminar. Os indicadores 
seguem mostrando certa resiliência da economia da Alemanha e da Área do Euro como um todo ao Brexit. Ainda 
assim, esses resultados têm sugerido alguma desaceleração da atividade no terceiro trimestre, já esperada 
antes mesmo da decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia. 

Os mercados internacionais operam em baixa nesta quinta-feira, à espera do discurso da presidente do Fed, 
Janet Yellen, a ser realizado amanhã. Na Ásia, as bolsas encerraram o pregão do dia com pequenas quedas, 
puxadas para baixo pela menor cotação das commodities na véspera. No mesmo sentido, os mercados europeus 
registram perdas nesta manhã, diante da queda do índice de sentimento econômico na Alemanha, que contrariou 
as expectativas. Os índices futuros norte-americanos seguem a mesma tendência, em dia de divulgação dos 
dados de encomendas de bens duráveis de julho e do índice PMI composto deste mês.

As principais moedas registram valorização ante o dólar, com exceção da libra, revertendo parcialmente a 
apreciação dos últimos dias. Os preços do petróleo mostram ligeira queda neste momento, após os dados oficiais 
de estoques norte-americanos confirmarem o aumento dos estoques semanais. As commodities agrícolas não 
apresentam movimento único, com o milho e a soja sendo cotados em queda, ao passo que o trigo mostra 
elevação em seus preços. No Brasil, o mercado seguirá atento à agenda política, após aprovação da PEC da 
DRU ocorrida ontem. Além disso, hoje teremos a divulgação dos dados de emprego formal do Caged de julho 
e da nota de crédito do BC, referente ao mesmo mês.  
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(*) 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  

24/08/16 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) (*) 13,10 -0,02 -0,18 -1,17

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,32 0,10 -0,11 -0,64

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 14,00 0,01 0,05 -0,08

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,73 0,04 -0,11 -1,20

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.971,48 0,84 41,84 286,33

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.055,01 -14,27 10,81 727,90

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 255,04 0,07 -33,94 -80,73

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,22 -0,32 -0,97 -9,23

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 57.718 -0,52 1,26 30,18

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 23.914 -0,49 1,27 28,73

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.175 -0,52 0,02 14,91

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 231,10 0,30 1,07 0,00

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.597 0,61 -0,18 -10,48

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.086 -0,12 2,43 -3,86

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,56 0,02 -0,01 -0,44

Euro - US$/€ (**) 1,13 -0,4 2,6 -3,1

Iene - ¥/US$ (**) 100,45 0,2 -5,4 -15,2

Libra - US$/£ (**) 1,32 0,3 0,9 -16,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,46 -0,6 -0,5 7,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,66 0,3 -0,3 4,0

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 185,75 -2,6 2,8 -0,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 49,05 -1,8 7,4 14,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.324 -1,2 0,1 14,8

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.031 -0,3 2,4 15,5

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 328 -0,3 -2,2 -11,2

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 149 -0,2 -3,8 4,8


