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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Índice de Preços ao Produtor - indústrias de 
transformação (ago)

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

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

11:00 EUA: Confiança do consumidor - Conference Board 
(set) 98,5 

11:00 EUA: Índice de atividade do Fed Richmond (set) -2,0

Índices de confiança da construção e do consumidor subiram novamente em setembro, 
refletindo o avanço das expectativas
Os índices de confiança do comércio e do consumidor apontaram nova alta em setembro, mantendo a 
trajetória dos últimos meses. O Índice de Confiança da Construção alcançou 74,6 pontos em setembro, 
de acordo com a Sondagem da Construção divulgada hoje pela FGV. O resultado é equivalente a uma 
alta de 2,1 pontos na margem, marcando o maior nível do indicador desde junho do ano passado. 
Assim como observado nos meses anteriores, a elevação se deu, principalmente, pelo crescimento 
de 3,4 pontos do índice de expectativas. Também houve melhora da avaliação da situação atual, cujo 
indicador subiu 0,6 pontos. Na mesma direção, a Sondagem do Consumidor da FGV mostrou nova 
alta da confiança do consumidor neste mês, que passou de 79,3 para 80,6 pontos. O Índice Nacional 
de Expectativas do Consumidor atingiu 90,1 pontos neste mês, representando uma alta de 3,2 ponto 
ante agosto, ao passo que o Índice de Situação Atual recuou 1,3 ponto no período. Acreditamos que a 
continuidade de avanço da confiança se traduza nos meses à frente em quedas menos intensas tanto 
na construção civil quanto no consumo das famílias, tendo em vista que o mercado de trabalho seguirá 
acomodado neste segundo semestre.

Abegás: consumo de gás natural recuou em agosto em relação ao mesmo período do ano 
passado
O consumo de gás natural em agosto alcançou 56,18 milhões de m³/dia, considerando a comercialização 
para a indústria, residência, automóveis, comércio e geração elétrica, segundo dados disponibilizados 
pela Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás).  Esse volume 
representa uma queda de 22,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. A retração 
é resultado principalmente do menor consumo elétrico e industrial, com quedas de 56,4% e 9,7%, 
respectivamente. 

Abal: produção de alumínio cresceu novamente em agosto
A produção de alumínio primário atingiu 68,5 mil toneladas em agosto, de acordo com a Associação 
Brasileira do Alumínio (Abal). Este número representa um avanço de 0,8% na margem, na série 
dessazonalizada pelo Depec-Bradesco, após estabilidade registrada em julho. Em relação a agosto 
de 2015, houve um crescimento de 8,4%, configurando a quarta alta consecutiva nessa base de 
comparação.  No ano, a produção acumula uma ampliação de 0,5% em relação ao mesmo período 
de 2015. As importações de alumínio, por sua vez, caíram 11,5% em volume no 1º semestre do ano, 
ante o mesmo período do ano passado, já as exportações registraram elevação de 20,9% na mesma 
comparação. Esta melhora da balança comercial do setor vem favorecendo a ampliação da produção 
de alumínio primário desde maio. 
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Setor Externo

Balança comercial registrou novo superávit na quarta semana de setembro, de US$ 690 milhões
O saldo da balança comercial brasileira seguiu forte, ao registrar superávit de US$ 690 milhões na quarta 
semana de setembro, acumulando US$ 3,055 bilhões neste mês, de acordo com os dados divulgados ontem 
pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Entre os dias 19 e 23 deste mês, as exportações 
somaram US$ 3,710 bilhões e superaram as importações, que alcançaram US$ 3,020 bilhões. Com isso, o saldo 
do mês, em termos anualizados e já com os ajustes sazonais, chegou a US$ 40 bilhões. Na comparação com 
as médias diárias do mesmo período do ano passado, os embarques subiram 1,8%, enquanto que as compras 
externas caíram 5,8%. A retração das importações foi impulsionada pela queda dos gastos, principalmente, com 
siderúrgicos e equipamentos mecânicos, de 17,6% e 17,4%, nessa ordem. Em relação às exportações, houve 
aumento das vendas de produtos semimanufaturados (21,6%) e queda dos embarques de 2,2% dos básicos 
e 0,5% dos manufaturados. Com o resultado da semana, o saldo da balança comercial acumulou superávit de 
US$ 35,427 bilhões neste ano.
 
BC: ajuste das contas externas prosseguiu em agosto, mas deve ser mais moderado daqui para frente 
diante da estabilização da atividade econômica 
O saldo em transações correntes ficou negativo em US$ 579 milhões em agosto, de acordo com dados divulgados 
ontem pelo Banco Central. A redução do déficit externo de julho (US$ 4,1 bilhões) para o mês passado se deu 
essencialmente porque no mês passado tivemos a contabilização dos pagamentos de cupons de NTN-F para 
não residentes na conta de juros, o que não ocorreu em agosto. Nos últimos doze meses, o déficit acumulado 
oscilou de US$ 27,9 bilhões para US$ 25,8 bilhões, mostrando que o ajuste na conta corrente segue em curso. 
Esse montante acumulado equivale a um déficit de 1,5% do PIB. Assim como observado nos meses anteriores, a 
balança comercial continuou contribuindo positivamente, ao registrar superávit de US$ 3,9 bilhões, bastante acima 
dos US$ 2,4 bilhões verificados no mesmo período do ano passado. A conta de serviços, por sua vez, mostrou 
redução do déficit, de US$ 2,6 bilhões em agosto de 2015 para US$ 2,2 bilhões no mês passado. Já o déficit 
da conta de renda primária passou para US$ 2,6 bilhões contra US$ 2,5 bilhões no mesmo período. Na conta 
financeira, o Investimento Direto no País (IDP) surpreendeu positivamente no período, ao apresentar entradas 
líquidas de US$ 7,2 bilhões em agosto, ante nossa expectativa de US$ 6,5 bilhões. Assim, em doze meses, essa 
conta acumulou superávit de US$ 74 bilhões, o equivalente a 4,17% do PIB (percentual que representa mais do 
que o dobro do déficit externo em 12 meses). A notícia negativa ficou por conta dos investimentos estrangeiros 
em carteira que mostraram saídas líquidas de US$ 3,8 bilhões em renda fixa e US$ 1,5 bilhão em ações em 
agosto. De forma geral, os dados divulgados evidenciam a continuidade do ajuste das contas externas, ainda 
que daqui para frente o ajuste seja menos intenso devido à estabilização da atividade econômica. Para o ano, 
projetamos déficit de US$ 22,2 bilhões, nível substancialmente inferior ao observado nos últimos dois anos.

Tendências de mercado

Os mercados operam sem tendência nesta terça-feira, após o primeiro debate para eleição nos EUA. As bolsas 
asiáticas fecharam em alta. As bolsas europeias também, mas com quedas das ações de bancos e montadoras 
de veículos. Por sua vez, os índices futuros norte-americanos também são negociados em alta. As principais 
moedas do mundo negociam com pequena valorização ante o dólar. O peso mexicano é negociado com forte 
valorização refletindo o debate presidencial nos EUA.

O petróleo é negociado em queda ainda refletindo as expectativas sobre o resultado da reunião da OPEP desta 
semana. Na direção contrária, as commodities agrícolas são cotadas em alta, após o relatório do USDA mostrar 
queda nas exportações norte-americanas de soja. Entre os metais industriais, o níquel sobe em reação ao 
fechamento de minas nas Filipinas, enquanto os preços do cobre registram queda nesta manhã.

No Brasil, o mercado deve analisar relatório trimestral de inflação em busca de indicações para a próxima 
reunião do Copom. 
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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

26/09/16 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) (*) 12,56 0,01 -0,56 -2,94

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,21 -0,06 -0,22 -1,84

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,83 0,00 -0,18 -1,77

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,22 0,00 -0,55 -3,69

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.994,22 1,37 21,26 288,96

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.035,41 7,45 36,18 699,87

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 273,64 6,92 12,10 -200,63

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,24 -0,05 -0,71 -18,44

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 58.054 -1,10 0,58 29,49

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 24.074 -1,06 0,58 28,04

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.146 -0,86 -1,06 11,12

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 228,14 -1,51 -1,04 -3,27

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.545 -1,25 1,12 -7,47

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.980 -1,76 -2,93 -3,62

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,58 -0,03 -0,05 -0,58

Euro - US$/€ (**) 1,13 0,2 0,5 0,5

Iene - ¥/US$ (**) 100,33 -0,7 -1,5 -16,8

Libra - US$/£ (**) 1,30 0,1 -1,2 -14,5

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,88 0,4 6,9 17,1

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

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 184,98 1,9 -1,1 -10,7

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 47,35 3,2 -5,1 -2,6

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.340 0,2 1,4 16,9

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 945 -1,0 -4,6 6,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 329 -2,2 4,0 -15,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 152 -0,1 1,3 5,2


