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Agenda do dia

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

09:30 EUA: Rendimento pessoal (jul) 0,4% (m/m)

09:30 EUA: Gastos pessoais (jul) 0,3% (m/m)

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

Expectativas para o IPCA de 2016 e 2017 foram ajustadas levemente para cima 
Interrompendo a sequência de revisões baixistas das últimas semanas, as expectativas para o IPCA do 
ano que vem mostraram discreta elevação, segundo as estimativas de mercado, coletadas até o dia 26 
de agosto e divulgadas há pouco pelo Relatório Focus do Banco Central. A mediana das expectativas 
do IPCA para 2016 subiu de 7,31% para 7,34%, ao passo que, para 2017, foi revisada de 5,12% para 
5,14%. A mediana das estimativas da taxa Selic, por sua vez, seguiu em 13,75% para o final deste ano 
e, para 2017, subiu de 11,00% para 11,25%. Refletindo a estabilização em curso da atividade econômica, 
a expectativa para o PIB de 2016 foi ajustada novamente, passando de uma queda de 3,20% para outra 
de 3,16%, enquanto que o crescimento esperado para o próximo ano foi revisado para cima, de 1,20% 
para 1,23%. 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 seguiu em R$/US$ 3,45 para o final de 2017.

Mercado estará atento nesta semana à reunião do Copom e à divulgação do resultado do PIB 
do segundo trimestre 
A agenda desta semana contará com a divulgação de indicadores e eventos importantes, com destaque 
para a reunião do Copom e o resultado do PIB do segundo trimestre, ambos na quarta-feira. Ainda que 
a manutenção da taxa Selic em 14,25% seja consenso entre os analistas, espera-se que o comunicado 
traga algum ajuste no comunicado, com informações adicionais sobre os próximos passos da política 
monetária (mais especificamente, em relação ao início do ciclo de corte de juros). Para o PIB, projetamos 
queda de 0,3% na margem no trimestre findo em junho, com alta dos investimentos e continuidade de 
retração do consumo das famílias. Pela ótica da oferta, o PIB industrial deverá registrar crescimento no 
período. Ainda referente à atividade, teremos, na sexta-feira, a divulgação da Pesquisa Industrial Mensal 
(PIM) de julho, para a qual esperamos continuidade do desempenho positivo da produção do setor. Na 
terça-feira, conheceremos a leitura final do IGP-M de agosto, que deverá mostrar ligeira elevação de 
0,09%, com redução do ritmo de deflação do IPA agropecuário. Por fim, ao longo da semana, teremos a 
divulgação de diversos dados das contas públicas, com destaque para o resultado primário do governo 
central, na terça-feira, e a nota de Política Fiscal do Banco Central, no dia seguinte. 

No exterior, o mercado aguardará a divulgação dos dados de mercado de trabalho norte-americano de 
julho, na sexta-feira, em busca de novos sinais sobre o ritmo de atividade dos EUA e, consequentemente, 
da condução da política monetária no país. Além disso, também merecem destaques as leituras finais 
dos índices PMI da indústria de transformação da China, na quarta-feira, e dos EUA e da Área do Euro, 
na quinta-feira. 
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Inflação

FGV: índices de confiança da indústria e de serviços mostraram comportamentos divergentes em 
agosto, refletindo as mudanças das expectativas 
O Índice de Confiança da Indústria atingiu 86,1 pontos na passagem de julho para agosto, de acordo com a leitura 
final da Sondagem da Indústria, divulgada há pouco pela FGV. Com isso, o indicador caiu 1,0 ponto na margem, 
com retração mais intensa do que a observada em sua prévia (-0,2 ponto) e interrompendo uma sequência de 
cinco elevações consecutivas. O recuo foi puxado pela piora das expectativas, cujo índice caiu 1,7 ponto. Já 
a avaliação da situação atual ficou estável no período. No mesmo sentido, o nível de utilização da capacidade 
instalada caiu de 74,3% para 73,8%. Em contrapartida, o Índice de Confiança de Serviços alcançou 78,8 pontos 
neste mês, segundo a Sondagem de Serviços também divulgada hoje pela FGV. O resultado equivale a uma alta 
de 2,8 pontos entre julho e agosto, fazendo com que o índice atingisse seu maior patamar desde fevereiro de 
2015. A expansão do indicador foi impulsionada pela variação positiva de 5,7 pontos do índice de expectativas, 
ao passo que o indicador de situação corrente apresentou ligeira queda de 0,2 ponto. Assim, a despeito da 
piora da confiança da indústria neste mês, a continuidade do avanço da confiança apontada pela maioria das 
sondagens da FGV de agosto segue compatível com a estabilização em curso da atividade econômica.

Indicadores de confiança do consumidor mostraram nova alta em agosto, em linha com a sondagem 
da FGV
Os indicadores divulgados na última sexta-feira mostraram nova alta da confiança do consumidor em agosto, em 
linha com o indicado pela Sondagem do Consumidor da FGV referente ao mesmo período. O Índice Nacional 
de Expectativas do Consumidor, por exemplo, atingiu 102,0 pontos neste mês, representando uma alta de 
1,1 ponto ante junho, de acordo com os dados dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Com isso, o índice 
reverteu parcialmente a queda de 1,4 ponto no mês passado. Quatro de seus seis componentes apresentaram 
desempenho positivo no período, com destaque para a melhora da avaliação da renda, cujo índice subiu 3,1 
pontos na margem. Em contrapartida, o indicador de compras de bens de maior valor caiu 2,3 pontos. Somado 
a isso, o Índice de Confiança da Fecomércio também mostrou melhora, ao passar de 103,2 para 104,8 pontos 
entre julho e agosto, descontada a sazonalidade, mantendo a trajetória altista dos últimos meses. A variação 
positiva foi impulsionada, majoritariamente, pela elevação de 3,4 pontos do indicador de situação atual. Em menor 
intensidade, as expectativas subiram 1,0 ponto. Assim, esperamos redução do ritmo de queda do consumo das 
famílias à frente, tendo em vista que a melhora do mercado de trabalho seguirá moderada neste segundo semestre.

Abal: produção de alumínio avançou novamente em julho, reforçando nossa expectativa de alta da 
atividade industrial no período
A produção de alumínio primário atingiu 67,7 mil toneladas em julho, de acordo com a Associação Brasileira 
do Alumínio (Abal). O resultado representa um avanço de 0,1% na margem, na série dessazonalizada pelo 
Depec-Bradesco, após alta de 0,8 % registrada em junho, configurando, assim, sua oitava expansão seguida. 
Na comparação interanual, houve crescimento de 6,6% em julho.  Apesar disso, a produção acumulou retração 
de 0,6% em relação ao mesmo período de 2015. Os dados reforçam, dessa forma, nossa expectativa de 
continuidade de desempenho positivo da produção industrial em julho.

Atividade

Bandeira verde para as tarifas de energia elétrica seguirá válida em setembro, o que não trará 
pressões adicionais à inflação no período
A bandeira para as tarifas de energia elétrica seguirá verde em setembro, diante da expectativa de maior vazão 
de chuvas, que passou a ficar acima da média histórica no Sudeste e Sul do País, conforme decisão do Operador 
Nacional do Sistema Elétrico (ONS) comunicada pela Aneel na última sexta-feira. Assim, com a melhora do 
nível dos reservatórios, o balanço entre a carga de energia consumida e a geração não mostrou piora suficiente 
para que fosse decretada a bandeira amarela, que chegou a ser cogitada – o que pressionaria as tarifas e, 
consequente, a inflação ao consumidor. Mesmo assim, houve o acionamento de algumas térmicas, sendo que 
a usina térmica mais cara em operação tem custo marginal de R$ 125,27 MW/hora. Restaram então 2,2 mil MW 
de potência térmica, para ser acionada sem alcançar o limite de R$ 211,28 MW/hora, que representa o custo 
de geração da usina mais cara em operação (o que decretaria a bandeira amarela). Vale dizer que a bandeira 
verde está valendo desde abril e que a bandeira amarela, vigente em março deste ano, acrescenta R$ 1,50 a 
cada 100 KWh e a bandeira vermelha, que foi válida de janeiro de 2015 a fevereiro de 2016, adiciona de R$ 
3,00 a 4,50 a cada KWh de consumo. A estimativa para o nível de reservatórios do Sudeste/Centro Oeste, hoje 
em 46,8%, passou de 36,3% para 40% no final de setembro. A região Nordeste, por sua vez, continua com 
chuvas muito abaixo da média histórica e a trajetória do nível dos reservatórios, hoje em 20%, está parecida 
com a registrada no ano passado, levando a previsão de que esses chegarão a 14,7% ao final de setembro.
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EUA: discurso de Janet Yellen no simpósio de Jackson Hole não alterou nossa expectativa de 
elevação da taxa de juros norte-americana em dezembro
O discurso da presidente do Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA), Janet Yellen, proferido na última 
sexta-feira no simpósio anual em Jackson Hole, não alterou nossa expectativa de elevação da taxa de juros 
norte-americana em dezembro deste ano. Yellen destacou que as condições na economia seguiram melhorando 
nos últimos meses, e que, caso mantenham essa tendência, alguma elevação adicional dos juros acontecerá 
neste ano. Vale lembrar que o início da normalização da política monetária se deu no final de 2015 e, desde 
então, não houve nenhum aumento da taxa de juros. Esperamos que os dados do mercado de trabalho, a serem 
conhecidos na próxima sexta-feira, tragam informações adicionais sobre os próximos passos da autoridade 
monetária, confirmando ou refutando a melhora dos indicadores econômicos de curto prazo.

Internacional

Tendências de mercado

Os mercados internacionais não apresentam tendência única nesta segunda-feira. Na Ásia, a bolsa de Tóquio 
fechou em  forte alta,  refletindo o enfraquecimento do  iene. A bolsa de Hong Kong  registrou queda e a de 
Shanghai ficou estável. Na Europa, as bolsas operam em baixa. Nos Estados Unidos, os índices futuros são 
negociados com pequena queda.

O dólar se valoriza ante as principais moedas em resposta à expectativa de que a política monetária será mais 
apertada nos EUA. O pronunciamento de Janet Yellen e de outros membros do Fed na sexta-feira passada levou 
ao mercado a aumentar a probabilidade de um aumento das taxas de juros norte-americanas ainda neste ano. 
As principais commodities agrícolas são negociadas em baixa refletindo a valorização do dólar, com exceção 
de café e açúcar. O petróleo também perde valor com a apreciação do dólar. As commodities metálicas também 
reagem ao cenário de um dólar mais forte. No Brasil, os mercados continuarão atentos ao cenário político e à 
agenda de eventos e indicadores domésticos. Em especial, nesta semana, ainda será divulgado o resultado do 
PIB do segundo trimestre e será anunciada a decisão do Copom na quarta-feira.
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Indicadores do Mercado

(*) 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  

26/08/16 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) (*) 13,12 -0,01 -0,16 -1,10

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,43 0,01 0,16 -0,35

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 14,01 0,02 0,04 0,04

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,77 0,04 -0,08 -1,03

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.972,96 0,34 42,11 280,03

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050  2.999,23 -26,80 -51,85 612,08

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 261,53 2,82 -30,71 -85,49

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,27 0,96 -0,32 -9,20

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 57.716 -0,01 1,64 25,37

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 23.936 0,08 1,78 24,17

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.169 -0,16 -0,01 11,78

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 230,53 0,67 0,65 -2,38

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.361 -1,18 -0,14 -10,97

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.070 0,06 0,66 4,89

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,63 0,06 0,07 -0,55

Euro - US$/€ (**) 1,12 -0,8 1,9 -1,0

Iene - ¥/US$ (**) 101,84 1,3 -2,7 -15,1

Libra - US$/£ (**) 1,31 -0,4 0,1 -15,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,59 1,2 -1,0 9,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,67 0,2 0,0 4,1

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 186,11 -0,1 4,9 0,8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 49,92 0,5 11,3 15,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.322 0,1 0,1 17,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 991 -0,8 -0,3 12,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 316 -2,2 -4,9 -12,6

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


