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Agenda do dia

Atividade

Fechamento de vagas formais em julho se deu de forma heterogênea entre os setores 
Foram fechados 94.724 postos de trabalho formais em julho, de acordo com os dados divulgados ontem 
pelo Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Previdência Social. 
Descontada a sazonalidade, o mercado de trabalho formal manteve praticamente o ritmo de queda do 
mês anterior, ao passar de uma destruição líquida de 126 mil para outra de 128 mil postos. Setorialmente, 
merece destaque a redução do setor de construção civil, de aproximadamente 27 mil vagas. Em termos 
dessazonalizados, houve uma forte ampliação do saldo negativo, passando de uma demissão de 29 mil 
para outra de 38 mil postos. O segmento de serviços demitiu liquidamente 40 mil trabalhadores, sendo 
o maior responsável pelos fechamentos. Do lado positivo, a melhora recente no setor industrial já se 
traduziu em menor ajuste, com contração de 13 mil vagas. Para os próximos meses, esperamos alguma 
desaceleração do ritmo de demissões líquidas, reagindo, ainda que de forma defasada, à estabilização 
em curso da economia brasileira. 

FGV: confiança da construção subiu novamente em agosto, refletindo o avanço das 
expectativas
O Índice de Confiança da Construção alcançou 72,5 pontos em agosto, de acordo com a Sondagem da 
Construção divulgada hoje pela FGV. O resultado é equivalente a uma alta de 1,8 ponto na margem, 
marcando o maior nível  do indicador desde julho do ano passado. Assim como observado no mês 
passado, a elevação se deu, principalmente, pelo crescimento de 2,1 pontos do índice de expectativas. 
No mesmo sentido, houve melhora da avaliação da situação atual, cujo indicador subiu 1,5 ponto. 
Acreditamos que a continuidade de avanço da confiança se traduza em quedas menos intensas da 
atividade no setor, que, apesar dos sinais de estabilização da economia, ainda se encontram em um 
baixo patamar. 

BC: estoque de crédito recuou em julho, com desempenho mais fraco da carteira de pessoa 
jurídica
O estoque total de crédito no Sistema Financeiro Nacional (SFN) recuou 0,1% em julho – descontados 
os efeitos sazonais. De acordo com o Banco Central, a carteira total de crédito do SFN somou R$ 3,116 
trilhões, levando a relação entre crédito e PIB para 51,4%. Esse resultado negativo se deu por conta da 
redução da carteira de crédito de pessoa jurídica, que recuou 0,4% na passagem de junho para julho, 
descontados os efeitos sazonais.  Apesar do resultado negativo da carteira de pessoa jurídica, a carteira 
de pessoa física apresentou crescimento de 0,3% na mesma base de comparação. No ano, o estoque 
total de crédito acumula queda de 1,4%, influenciado pelo fraco desempenho de pessoa jurídica (com 
queda de 1,2%), ao passo que a carteira de pessoa física acumula ligeira retração de 0,1%. Esperamos 
que neste segundo semestre ocorra uma retomada da concessão e melhore o desempenho da carteira 
de crédito, que deverá responder de forma defasada à retomada da atividade em curso. 

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

- CNI: Índice Nacional de Expectativa do Consumidor 
(ago)

09:30 EUA: PIB (2° tri.) - preliminar 1,2% (tri/tri)

09:30 EUA: Balança comercial (jul)

11:00 EUA: Índice de confiança da Universidade de Michigan 
(ago) - final 90,5 

- EUA: Discurso de Janet Yellen (presidente do Fed)



2DEPEC

B
ol

et
im

 D
iá

rio
 M

at
in

al
Fiscal

Internacional

Avanços na agenda do ajuste fiscal foram conquistados nesta semana 
A semana do Congresso Nacional foi marcada por importantes votações e o início da fase final do julgamento do 
impeachment. O Congresso, em sessão conjunta, conseguiu votar o texto base da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) de 2017, que inclui o déficit de R$ 139 bilhões e as despesas calculadas como se a PEC do teto do 
gasto já estivesse em vigor. Ainda restam alguns destaques para serem votados, mas essa sessão ainda não 
foi marcada. O Senado também conseguiu votar a DRU (desvinculação das receitas da União, também válida 
para estados e municípios), que agora libera 30% das receitas e vigorará até 2023. Em um acordo para realizar 
as duas votações necessárias para aprovação da matéria – que é uma emenda constitucional – houve acordo 
com a oposição, para que o plenário da casa também votasse o projeto que reajusta os salários da Defensoria 
Pública, que também acabou aprovado. Na Câmara, por sua vez, não houve quórum necessário para terminar a 
votação do projeto de renegociação da dívida dos estados com a União, que deve ficar para semana que vem. 
Por fim, ontem, começou a fase final do julgamento do impeachment no Senado, com oitiva das testemunhas 
de acusação. Hoje será a vez das testemunhas de defesa e, na segunda-feira, teremos a defesa da presidente 
afastada Dilma Rousseff, seguida de perguntas dos senadores. A votação final deverá acontecer entre terça e 
quarta-feira. 

EUA: ligeira queda do índice PMI composto em agosto refletiu redução nos setores de serviços e 
indústria
O índice PMI composto da economia norte-americana caiu de 51,8 para 51,5 pontos entre julho e agosto, de 
acordo com leitura prévia divulgada ontem pela Markit. A queda refletiu o recuo dos indicadores da indústria de 
transformação (conhecido na última terça-feira) e do setor de serviços, que passou de 51,4 para 50,9 pontos 
no período. O recuo refletiu, principalmente, as desacelerações dos novos pedidos e do emprego. 

Japão: surpresa negativa com o resultado da inflação de julho reforça perspectiva de política 
monetária expansionista por longo período no país
O índice de preços ao consumidor do Japão registrou nova deflação em julho, com queda de 0,4% em comparação 
com o mesmo período do ano anterior, mesmo ritmo observado no mês anterior, e em linha com a mediana das 
expectativas dos analistas. Contudo, o comportamento do núcleo, que exclui os preços de alimentação e energia, 
com deflação interanual de 0,5%, surpreendeu negativamente as expectativas do mercado, apresentando uma 
retração mais intensa que a verificada em junho. Para agosto, a expectativa é de nova aceleração do processo 
de deflação, visto que o índice de inflação ao consumidor de Tóquio caiu 0,5% no período. Em suma, a maior 
deflação do núcleo de preços ao consumidor em julho, e a expectativa de continuidade da piora em agosto, 
reforçam a perspectiva de que pode ser necessário ampliar os estímulos monetários no país para atingir a meta 
de inflação de 2,0% em 2017.
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Indicadores do Mercado

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

25/08/16 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) (*) 13,13 0,04 -0,15 -1,17

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,42 0,10 0,00 -0,58

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,99 0,00 0,05 -0,12

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,73 0,00 -0,09 -1,26

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.972,62 1,14 42,28 284,80

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.026,03 -28,98 1,62 664,56

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 258,71 3,67 -27,35 -95,50

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,23 0,30 -1,58 -10,59

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 57.722 0,01 1,49 29,58

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 23.917 0,01 1,50 28,06

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.172 -0,14 0,18 16,32

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 229,00 -0,91 0,07 -4,80

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.556 -0,25 -0,39 -7,02

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.068 -0,57 1,74 3,49

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,57 0,01 0,00 -0,50

Euro - US$/€ (**) 1,13 0,2 2,6 -2,0

Iene - ¥/US$ (**) 100,53 0,1 -5,0 -15,4

Libra - US$/£ (**) 1,32 -0,3 0,4 -15,9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,36 -0,5 -2,2 6,7

Yuan - RMB/US$ (**) 6,65 -0,1 -0,3 3,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 186,24 0,5 4,9 -1,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 49,67 1,3 11,1 15,0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.320 -0,3 0,0 16,0

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 998 -3,2 1,5 11,6

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 324 -1,2 -3,4 -11,5

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 150 0,6 -3,4 5,4

Tendências de mercado

O mercado internacional opera majoritariamente em baixa nesta sexta-feira, à espera do discurso da presidente 
do Fed, Janet Yellen, em Jackson Hole, que pode trazer alguma informação adicional sobre a condução futura 
da política monetária norte-americana. Acreditamos que a elevação da taxa de juros do país se dará apenas em 
dezembro, quando as condições favoráveis da atividade e da inflação se mostrem de forma mais clara. Além disso, 
será divulgada hoje a segunda leitura preliminar do PIB dos EUA. No continente asiático, a bolsa japonesa encerrou 
o último pregão da semana em queda, cujo desempenho negativo refletiu os dados mais fracos de inflação ao 
consumidor no país. Já as ações em Shanghai fecharam o dia próximas à estabilidade, em semana com maior 
injeção de capital do banco central chinês (PBOC, na sigla em inglês) no sistema financeiro – RMB 310 bilhões, 
ante RMB 15,5 bilhões. Na Europa, a maior parte dos mercados registram perdas no momento, alinhadas com as 
quedas nos índices futuros norte-americanos. 

O dólar perde força ante as principais moedas, com destaque para o rand sul-africano, que reverte parcialmente a 
depreciação acumulada na semana. Em contrapartida, a libra e o rublo registram desvalorização em relação à divisa 
norte-americana. Os preços do petróleo ampliam a queda semanal nesta manhã, a despeito da declaração do ministro 
de energia da Arábia Saudita de que um congelamento na produção seria positivo para o mercado. Vale lembrar que a 
OPEP realizará no próximo mês uma reunião para decidir sobre a manutenção do patamar de produção. No mesmo 
sentido, as principais commodities agrícolas também apresentam retração, diante da melhora das condições climáticas 
das regiões produtoras. O enfraquecimento do dólar favorece as metálicas industriais, com destaque para o cobre. No 
Brasil, o mercado seguirá atento ao noticiário político. Além disso, a fraca agenda de indicadores deve levar os principais 
ativos a acompanharem o movimento no exterior, com alguma apreciação do Real e menor cotação da bolsa brasileira.
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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  


