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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

10:30 Bacen: Nota à Imprensa - Setor Externo (jun)
Esperamos déficit em conta corrente de US$ 1,3 
bilhão em e Investimento Direto no País somando 
US$ 3,0 bilhões.

10:00 EUA: Índice PMI Markit composto (jul) - preliminar

10:00 EUA: Índice de preços de casas S&P/CaseShiller (mai)

11:00 EUA: Confiança do consumidor - Conference Board (jul) 95,8 

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

11:00 EUA: Vendas de imóveis novos (jun) 560 mil

Confiança do setor de construção civil mostrou nova alta em julho, impulsionada pela melhora 
das expectativas
O Índice de Confiança da Construção alcançou 72,4 pontos em julho, chegando ao maior patamar desde 
agosto do ano passado, de acordo com a Sondagem da Construção divulgada há pouco pela FGV.  O 
resultado, que corresponde a uma alta de 2,7 pontos na margem, foi impulsionado, principalmente, pela 
melhor avaliação das expectativas, cujo indicador subiu 4,4 pontos. No mesmo sentido, o índice de 
situação atual avançou 1,0 ponto. Com isso, os dados sugerem queda menos intensa da atividade do 
setor no início deste terceiro trimestre, visto que o baixo nível do indicador ainda aponta para retração 
no período. 

Indicadores sugerem alguma melhora do consumo das famílias nos próximos meses
Em linha com o apontado pela Sondagem do Consumidor da FGV, outros indicadores divulgados 
ontem sugerem alguma melhora no consumo das famílias em junho e julho. O índice do Movimento 
do Comércio avançou 2,0% na passagem de maio para junho, de acordo com os dados divulgados e 
dessazonalizados pela Boa Vista SCPC. A elevação, que sucedeu ligeira variação positiva de 0,1%, 
foi generalizada dentre os seus componentes, com destaque para o segmento de móveis, cujo avanço 
de 4,9% interrompeu uma sequência de sete quedas consecutivas. Em contrapartida, as vendas de 
tecidos recuaram 0,2% no período, sendo insuficiente para reverter a expansão de 1,0% no mês anterior. 
Na comparação interanual, entretanto, o indicador agregado caiu 1,1%. Ao mesmo tempo, o índice de 
intenção de consumo na capital paulista subiu 3,3% entre junho para julho, conforme reportado ontem 
pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). 
Essa melhora na margem, por sua vez, se deu de forma disseminada dentre seus itens e a maior 
expansão foi observada no nível de emprego atual, com alta de 4,7% ante junho. Cabe ressaltar que, a 
despeito da elevação dos índices relacionados ao comércio e à confiança dos consumidores observada 
nos últimos meses, os indicadores ainda se encontram em um baixo patamar. Dessa forma, esperamos 
uma retração menos intensa no consumo das famílias nos próximos trimestres.
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Fiscal

Setor Externo

Tendências de mercado

Balança comercial registrou superávit de US$ 852 milhões na quarta semana do mês, com melhora 
das exportações na comparação com junho
O saldo da balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 852 milhões na quarta semana de julho, de 
acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Entre os dias 
18 e 22 deste mês, as exportações somaram US$ 3,637 bilhões, superando as importações, que alcançaram 
US$ 2,785 bilhões. A comparação com as médias diárias de julho do ano passado mostra crescimento das 
exportações de 1,0% enquanto as importações recuaram 18,4%. A queda das importações foi impulsionada, 
principalmente, pela forte retração das compras de adubos e fertilizantes (-34,0%), veículos automóveis e partes 
(-30,1%), farmacêuticos (-29,8%) e combustíveis e lubrificantes (-21,7%). Em relação às exportações, houve 
crescimento de 13,8% das vendas de produtos semimanufaturados (por conta de ferro fundido, açúcar em bruto, 
ouro em forma semimanufaturada, madeira serrada ou fendida, ferro-ligas, celulose e catodos de cobre) e de 
13,4% dos produtos manufaturados (com destaque para plataforma para extração de petróleo, tubos flexíveis 
de ferro/aço, açúcar refinado, etanol, torneiras/válvulas, máquinas e aparelhos para terraplanagem, pneumáticos 
e veículos de carga). Por outro lado, os embarques de produtos básicos exibiram queda de 10,7% (por conta, 
principalmente, de minério de cobre, milho em grãos, café em grãos, minério de ferro, carne de frango, bovina 
e suína, soja em grãos e farelo de soja). Dessa forma, o saldo da balança comercial acumula superávit de 
US$ 3,851 bilhões no mês, o que em termos anualizados e dessazonalizados chega a US$ 66 bilhões. Assim, 
no ano, o saldo segue bastante forte, acumulando US$ 27,503 bilhões, devendo encerrar 2016 com superávit 
próximo a US$ 46 bilhões.

Tesouro: emissões líquidas da dívida pública chegaram a R$ 61,1 bilhões em junho
As emissões da dívida pública federal atingiram R$ 64,2 bilhões em junho, enquanto os resgates chegaram a R$ 
3,1 bilhões, fazendo com que a emissão líquida ficasse positiva em R$ 61,1 bilhões, de acordo com os dados 
divulgados ontem pelo Tesouro Nacional. Desse montante, R$ 62,4 bilhões correspondem à emissão líquida de 
dívida interna e R$ 1,3 bilhão, à dívida externa. No mês passado, houve emissão de R$ 46,7 bilhões em títulos 
prefixados e R$ 7,4 bilhões de títulos atrelados a índices de preços (lembrando que 36,3% da dívida pública 
federal é composta por títulos prefixados, ao passo que 33,73% é ligada a índice de preços, 25,75% atrelada 
à taxa flutuante e apenas 4,22% ligada ao câmbio). Por fim, em junho tivemos nova entrada de estrangeiros, 
levando a dívida pública federal em poder de não residentes a subir R$ 10,1 bilhões no período.

Os mercados no exterior operam sem tendência definida nesta terça-feira. Assim como na véspera, as bolsas 
asiáticas, com exceção das ações japonesas, encerraram o pregão de hoje em alta, impulsionadas pela 
recuperação das receitas de empresas em Hong Kong. Em contrapartida, no continente europeu, a maioria 
dos mercados opera no campo negativo, refletindo resultados negativos de balanços corporativos. Os índices 
futuros norte-americanos acompanham o movimento dos papéis na Europa, em dia de divulgação de muitos 
indicadores locais.
 
Assim como os mercados acionários, o dólar apresenta direções distintas ante as demais moedas, enfraquecendo-
se em relação ao iene, euro, renminbi e ringgit. Especificamente sobre o iene, a forte apreciação registrada hoje, 
a maior observada desde o Brexit, foi impulsionada pela expectativa de concessão de novos estímulos fiscais no 
país (especula-se que o pacote alcance ¥ 6 trilhões). Já a libra, o rublo, o rand e a lira turca apreciam-se ante a 
divisa norte-americana. Entre as commodities, os preços do petróleo ampliam as perdas da véspera, atingindo 
o menor patamar dos últimos três meses, seguidos pelas cotações das principais agrícolas e das metálicas 
industriais, com exceção do minério de ferro e do trigo. No Brasil, o mercado aguarda a divulgação da Ata do 
Copom e da nota do setor externo de junho.
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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).

Indicadores do Mercado

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

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  

25/07/16 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 14,25 0,00 0,00 0,50

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 13,28 0,00 0,18 -1,00

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,42 -0,01 -0,75 0,13

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,94 -0,01 0,25 0,07

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,82 -0,02 0,18 -0,50

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.930,35 0,70 18,85 256,02

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.024,42 -19,79 85,13 454,69

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 286,06 -2,93 -59,08 0,00

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,29 0,91 -2,68 -2,05

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 56.873 -0,23 13,51 15,49

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 23.564 -0,21 13,49 14,35

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.168 -0,30 6,43 4,27

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 228,84 0,08 5,49 -14,15

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.620 -0,04 11,16 -19,10

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.016 0,10 5,66 -25,92

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,57 0,01 0,01 -0,69

Euro - US$/€ (**) 1,10 0,2 -1,1 0,1

Iene - ¥/US$ (**) 105,81 -0,2 3,5 -14,5

Libra - US$/£ (**) 1,31 0,2 -3,9 -15,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,77 1,2 -0,8 15,4

Yuan - RMB/US$ (**) 6,68 -0,1 0,8 7,5

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 181,31 -1,6 -7,4 -23,7

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 44,72 -2,1 -7,6 -18,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.320 -0,3 0,0 21,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 984 -2,3 -10,8 -0,8

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 335 -0,1 -12,9 -14,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 155 0,2 -1,6 10,0


