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Agenda do dia

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

10:30 Bacen: Nota à Imprensa - Setor Externo (ago)
Esperamos déficit em conta corrente de US$ 1,0 
bilhão e Investimento Direto no País de US$ 6,5 
bilhões.

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

11:00 EUA: Vendas de imóveis novos (ago) 597 mil

11:30 EUA: Índice de atividade do Fed Dallas (set) -3,0

Mercado revisou as expectativas de inflação para baixo em 2016 e 2017
As expectativas para este e o próximo ano de inflação recuaram, segundo as estimativas de mercado, 
coletadas até o dia 23 de setembro e divulgadas há pouco pelo Relatório Focus do Banco Central. A 
mediana das estimativas do IPCA de 2016 passou de 7,34% para 7,25%, enquanto que as projeções 
para o IPCA de 2017 caiu de 5,12% para 5,07%. A expectativa para o PIB de 2017 caiu de 1,36% para 
1,30% nesta semana, ao passo que a retração para este ano foi revista de 3,15% para 3,14%. A mediana 
das estimativas da taxa Selic seguiu em 13,75% e em 11,00% para o final deste e do próximo ano, 
respectivamente. Por fim, a estimativa para a taxa de câmbio foi revisada de R$/US$ 3,30 para R$/US$ 
3,29 para o final de 2016 e se manteve em R$/US$ 3,45 para o final de 2017.
 

Atenções para o Relatório Trimestral de Inflação, que será divulgado amanhã, estarão voltadas 
à revisão para baixo das projeções do IPCA de 2017 
O Relatório Trimestral de Inflação a ser divulgado amanhã, deverá mostrar redução das projeções de 
inflação tanto no cenário de referência de 4,7% (segundo reportado no relatório de junho) para 4,5%, 
como no cenário de mercado, de 5,3% para em torno de 5,0%. Também merece destaque a divulgação 
do resultado final do IGP-M de setembro, na quinta-feira, para o qual projetamos alta de 0,22% e 
esperamos aceleração dos preços industriais e alívio das pressões dos preços de produtos agrícolas no 
atacado. Hoje ainda conheceremos os dados do balanço de pagamentos referentes a agosto, para os 
quais esperamos que o déficit em conta corrente chegue a US$ 1,0 bilhão e que os Investimentos Diretos 
no País somem US$ 6,5 bilhões. O resultado final da sondagem da indústria da FGV, na quarta-feira, 
deve confirmar a melhora da confiança no setor, em linha com a prévia conhecida na semana passada. 
Além disso, ao longo da semana, teremos a divulgação das demais sondagens da FGV e dos dados 
das contas públicas referentes a agosto, que devem mostrar déficits significativamente maiores que os 
registrados em 2015. Finalmente, o IBGE divulgará na sexta-feira a taxa de desemprego, que deve ter 
alcançado 11,6% no trimestre encerrado em agosto, de acordo com a PNAD contínua.

No exterior, o destaque da agenda de divulgações desta semana será a inflação ao consumidor da Área 
do Euro, que será divulgada na sexta-feira e poderá intensificar as discussões relacionadas à ampliação 
do programa de compra de ativos do Banco Central Europeu. Ainda na Europa, teremos os indicadores 
sentimento econômico da Área do Euro, na quinta-feira. Nos Estados Unidos, será divulgada uma série 
de indicadores de atividade ao longo da semana, que trarão mais informações sobre o desempenho da 
atividade econômica no terceiro trimestre, que deve ser importante para as próximas decisões de política 
monetária do Fed. O Banco do México deve manter a taxa de juros inalterada em 4,25% na reunião de 
quinta-feira, confirmando a expectativa da maioria dos analistas. Por fim, serão divulgados os índices 
PMI da China, na quinta e sexta-feira.
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Atividade

Caged: fechamento de vagas no mercado formal em agosto foi mais moderado que nos meses 
anteriores
O ajuste do mercado de trabalho seguiu em curso no mês passado, mas vem perdendo força, em linha com a 
estabilização da atividade econômica. Foram fechados 33,953 mil postos de trabalho formais em agosto, de 
acordo com os dados divulgados na última sexta-feira pelo Cadastro de Empregos e Desempregados (Caged) 
do Ministério do Trabalho. Descontada a sazonalidade, notamos redução da intensidade da destruição de vagas: 
em julho 124,097 mil postos de trabalho foram fechados liquidamente, ao passo que esse número chegou a 
83,547 mil em agosto. Setorialmente, merece destaque a redução na construção civil, de aproximadamente 29 
mil vagas, descontado o efeito sazonal, mantendo o ritmo de retração dos últimos meses. Já o setor de serviços 
demitiu liquidamente 26 mil trabalhadores em agosto, segundo os dados dessazonalizados. Por fim, os salários 
dos empregados admitidos mostraram alta interanual de 7,6% no mês passado, desacelerando em relação 
ao ganho de 8,5% registrado em julho e reforçando a tendência de descompressão da inflação dos preços de 
serviços que temos observado nos últimos meses.
 
CNI: apesar da melhora da confiança do setor de construção civil em agosto, atividade continuou no 
campo contracionista, sugerindo que retomada será lenta
O índice que mensura a atividade do setor de construção civil atingiu 41,8 pontos em agosto, segundo a 
Sondagem da Indústria da Construção da Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgada na última 
sexta-feira. Apesar de estar abaixo do nível neutro dos 50 pontos, o indicador avançou 1,5% na margem, de 
acordo com os dados dessazonalizados pelo Depec-Bradesco, marcando sua quarta alta consecutiva. Para 
o mês corrente, a sondagem aponta para continuidade da melhora da confiança do setor, visto que todos os 
indicadores de expectativas subiram em setembro. Merece destaque a alta de 3,2% do número de empregados, 
descontada a sazonalidade.
 
Anac: demanda e oferta por voos domésticos voltaram a registrar queda em agosto, acumulando 
importante ajuste neste ano
A demanda por voos domésticos, depois de três meses consecutivos de alta, registrou recuo de 0,7% na passagem 
de julho para agosto, segundo dados divulgados na sexta-feira pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) 
e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Na comparação interanual, a demanda retraiu 6,1%. No mesmo 
sentido, a oferta de voos domésticos caiu 1,4% na margem e 7,0%, em relação a agosto do ano passado. No 
caso de voos internacionais, a demanda recuou 3,1% ante o mês anterior, na série livre de influências sazonais, 
acompanhando a oferta, que recuou 10,5%. Vale lembrar que, em julho, a demanda e a oferta tinham avançado 
11,7% e 5,2% na margem, respectivamente. No acumulado do ano, refletindo a retração da atividade econômica, 
que impactou as decisões de viagens tanto das famílias como das empresas, verificamos uma redução de 6,6% 
da demanda doméstica, frente ao mesmo período de 2015, enquanto a oferta caiu 6,3%, na mesma base de 
comparação. Para o restante do ano, acreditamos que a demanda pelos voos seguirá moderada. 
 
Sindusfarma: vendas da indústria farmacêutica apresentaram queda na margem em agosto, mas 
continuam acumulando alta no ano
As vendas da indústria farmacêuticas totalizaram 304,3 milhões de unidades em agosto, o que representa 
uma queda de 3,9% em relação a julho, conforme os dados divulgados na última sexta-feira pelo Sindicato da 
Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma), na série dessazonalizada pelo 
Depec-Bradesco. A despeito desse resultado mais fraco na margem, as vendas subiram 6,1% na comparação 
com o mesmo mês do ano passado. Dessa maneira, quando comparamos o acumulado em 2016, frente ao 
mesmo período do ano anterior, observamos um avanço de 5,1%, reforçando os bons resultados obtidos pela 
indústria farmacêutica neste ano.
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Tendências de mercado

Alemanha: índice IFO de sentimento econômico surpreendeu mercado e voltou a subir em setembro
O índice IFO de sentimento econômico alemão subiu de 106,3 para 109,5 pontos na passagem de agosto para 
setembro, de acordo com os dados divulgados hoje. O resultado surpreendeu as expectativas do mercado, 
que previa estabilidade do índice. A alta foi generalizada dentre seus componentes, com melhora da avaliação 
da situação corrente (cujo índice passou de 112,9 para 114,7 pontos) e das expectativas, que oscilaram de 
100,1 para 104,5 pontos. Setorialmente, todos os segmentos pesquisados mostraram alta da confiança, com 
destaque para manufatura, que passou de 6,4 para 13,3 pontos entre agosto e setembro, após duas quedas 
consecutivas. Dessa forma, os indicadores seguem mostrando certa resiliência da economia da Alemanha e 
da Área do Euro ao Brexit. Ainda assim, outros indicadores divulgados até agora, especificamente para o setor 
de serviços, 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 operam no campo negativo nesta segunda-feira e as bolsas asiáticas fecharam em queda. No 
mesmo sentido, as bolsas europeias registram perdas neste momento, apesar do resultado melhor que o 
esperado do índice IFO de sentimento econômico na Alemanha, com destaque para as ações dos bancos. Os 
índices futuros norte-americanos também apontam para o campo negativo. 
 
As principais moedas do mundo se valorizam ante o dólar. A Libra, no entanto, perde valor ante o dólar com 
preocupações com a saída do Reino Unido da União Europeia e se aproxima das mínimas registradas após 
o referendo de junho. O preço do petróleo reverte parcialmente a queda registrada na sexta-feira, com a 
possibilidade de um acordo para o congelamento da produção. A Arábia Saudita teria oferecido reduzir a produção 
para o nível de janeiro. Por outro lado, as commodities agrícolas são negociadas em queda com exceção de 
café e algodão, em dia que o USDA divulgará dados sobre a exportação de grãos. Os metais industriais são 
negociados em baixa.
 
No Brasil, o mercado deve seguir a tendência externa. Na agenda de hoje, destaque para o resultado das 
contas externas de agosto, que deve mostrar um déficit em conta corrente de US$ 1 bilhão. Por fim, a curva de 
juros futuro responderá à revisão para baixo das expectativas de inflação para este e o próximo ano, conforme 
divulgado há pouco no Relatório Focus do Banco Central.
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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  

Indicadores do Mercado

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

23/09/16 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) (*) 12,55 -0,07 -0,56 -3,67

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,27 -0,06 0,05 -1,62

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,82 -0,02 -0,16 -2,65

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,22 -0,03 -0,47 -4,63

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.992,85 -0,08 22,21 306,23

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.027,97 17,16 -41,32 824,86

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 266,72 -3,60 11,75 -195,29

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,24 0,73 0,28 -22,36

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 58.697 -0,50 1,17 29,46

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 24.331 -0,55 1,25 28,11

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.165 -0,57 -1,02 11,65

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 231,64 -0,71 0,54 -1,16

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.754 -0,32 1,56 -7,28

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.034 -0,28 -1,81 -2,63

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,62 0,00 0,07 -0,53

Euro - US$/€ (**) 1,12 0,2 -0,7 0,4

Iene - ¥/US$ (**) 101,02 0,3 0,8 -16,0

Libra - US$/£ (**) 1,30 -0,9 -1,8 -14,9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,79 0,9 6,6 15,6

Yuan - RMB/US$ (**) 6,67 0,1 0,4 4,5

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,10 -3,2 -5,3 -9,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 45,89 -3,7 -8,1 -3,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.338 -0,2 -0,2 18,2

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 955 -2,2 -7,7 10,6

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 337 -0,1 2,4 -12,2

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 152 0,1 1,9 5,6


