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Agenda do dia

Internacional

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

9:00 IBGE: PNAD contínua (jul) Esperamos que a taxa de desemprego tenha 
atingido 11,4% no período.

15:30 Tesouro: Resultado primário do governo central (jul) - R$ 22,0 
bilhões

- Fiesp/Ciesp: Indicadores industriais - INA e NUCI (jul)

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

11:00 EUA: Confiança do consumidor - Conference Board 
(ago) 96,8

Ligeira desaceleração do IGP-M de agosto em relação ao mês passado refletiu continuidade da 
deflação do IPA agropecuário 
O IGP-M apresentou alta de 0,15% em agosto, de acordo com sua leitura final divulgada há pouco pela FGV. 
O resultado ficou acima da nossa projeção e abaixo da mediana das expectativas do mercado, de 0,09% 
e 0,24%, respectivamente. Apesar da ligeira desaceleração em relação ao mês anterior, quando o índice 
tinha subido 0,18%, o IPA agropecuário apresentou menor deflação, ao cair 0,11% (ante deflação de 0,25% 
registrada na leitura anterior). Já o IPA industrial manteve praticamente o ritmo de elevação do mês passado, 
ao passar de uma alta de 0,09% para outra de 0,10%. Já o IPC acelerou de uma elevação de 0,29% para 
outra de 0,40% no período, refletindo as maiores altas em seis de seus oito componentes, com destaque 
para a variação positiva de 0,66% dos preços de alimentação, sucedendo avanço de 0,44% em julho. Por fim, 
o INCC apresentou desaceleração importante, ao passar de 1,09% para 0,26%, refletindo a dissipação do 
reajuste de mão de obra. Para as próximas leituras, esperamos que o IPA agropecuário continue apresentando 
menor deflação, mas sem constituir um fator de pressão para o índice cheio. O IPA industrial, por sua vez, 
deverá registrar variações próximas às observadas no dado divulgado hoje. Dessa forma, projetamos que o 
IGP-DI de setembro, que será conhecido na próxima semana, registre alta em torno de 0,20%. 

Área do Euro: índice de sentimento econômico recuou de forma generalizada em agosto, 
sugerindo alguma desaceleração da economia do bloco no período
O índice de sentimento econômico da Área do Euro recuou de 104,5 para 103,5 pontos entre julho e 
agosto, de acordo com os dados divulgados hoje pela Comissão Europeia, após ter ficado praticamente 
estável nos três meses anteriores. Com isso, atingiu o menor patamar desde março deste ano. Quatro 
das cinco maiores economias do bloco contribuíram negativamente, com destaque para a Holanda, cujo 
indicador recuou 3,6 pontos. Setorialmente, a piora da confiança foi generalizada, principalmente no 
comércio (-2,7 pontos) e na indústria (-1,8 ponto). Em contrapartida, o indicador de sentimento econômico 
do Reino Unido recuperou parte do forte declínio registrado após o Brexit, ao subir de 102,6 para 104,0 
pontos. Dessa forma, a queda da confiança na Área do Euro sugere alguma desaceleração da atividade 
da região no período, a despeito da certa resiliência apresentada pelos índices PMI. Vale lembrar que a 
leitura final do indicador PMI da indústria de transformação será divulgada nesta quinta-feira.  

Colômbia: frustração com o resultado do PIB do segundo trimestre refletiu a desaceleração do 
comércio e da atividade da construção civil e a queda mais intensa da atividade extrativa
O PIB colombiano cresceu 2,0% no segundo trimestre, na comparação interanual, de acordo com os dados 
divulgados ontem pelo departamento de estatísticas local, ficando abaixo da mediana das expectativas 
do mercado (que apontava para expansão de 2,4%). A desaceleração em relação ao trimestre passado, 
quando a economia tinha crescido 2,5%, refletiu, em boa medida, a queda da atividade extrativa, que 
passou de uma retração de 4,6% para outra de 7,1%. Além disso, merece destaque o crescimento mais 
moderado dos setores de construção e do comércio, que passaram de uma alta de 5,2% para 1,0% e 
de 2,7% para 1,4%, considerando as variações em relação ao mesmo período de 2015, no primeiro e 
segundo trimestre, respectivamente. Já a expansão da indústria de transformação mostrou aceleração 
no período, de 4,8% para 6,0%.  Em termos dessazonalizados, o PIB total subiu 0,2% na margem. 
Para o próximo trimestre, esperamos continuidade da desaceleração da economia da Colômbia, ainda 
puxada para baixo pelo desempenho mais fraco do setor de mineração. Além disso, as sucessivas altas 
na taxa de juros do país podem impactar de forma negativa o consumo das famílias e os investimentos. 
Vale lembrar que as aberturas do PIB pela ótica da demanda serão conhecidas na próxima semana.  
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Tendências de mercado

Os mercados internacionais operam com tendência de alta nesta terça-feira. Na Ásia, as bolsas encerraram os 
pregões em alta, influenciadas pelo desempenho positivo dos mercados norte-americanos na véspera. A exceção 
foi a Bolsa de Tóquio que fechou próxima da estabilidade após a forte alta registrada ontem. As bolsas europeias 
operam em alta no momento. Os índices futuros dos mercados norte-americanos são cotados em baixa.

O dólar está apreciando em relação às principais moedas do mundo, ainda refletindo o aumento da probabilidade 
de uma alta nos juros norte-americanos ainda neste ano, após o discurso da presidente do Fed, Janet Yellen. O 
preço do petróleo opera em alta com a expectativa de que os dados, que serão divulgados amanhã, mostrarão 
queda dos estoques de derivados. As commodities agrícolas não apresentam tendência única com milho, soja 
e algodão em baixa enquanto trigo, café e açúcar apresentam alta. Dentre as metálicas industriais, o cobre é 
cotado em alta. Por fim, o mercado doméstico deve seguir a tendência externa, com a bolsa em elevação e a 
moeda brasileira poderá registrar alguma depreciação. Além disso, as atenções seguem voltadas à agenda 
política e à espera da divulgação do PIB e da decisão do Copom, amanhã.

Indicadores do Mercado

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

29/08/16 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 0,01 -0,17 -1,07

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,29 -0,15 0,00 -0,37

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 14,02 0,01 0,04 0,07

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,79 0,02 -0,04 -1,00

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.974,83 1,87 40,97 282,66

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.019,90 20,67 -69,50 643,38

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 260,31 -1,23 -35,81 -65,97

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,23 -1,07 -0,56 -9,79

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 58.610 1,55 2,27 24,30

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 24.299 1,52 2,24 23,12

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.180 0,52 0,31 9,63

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 230,04 -0,21 0,20 -6,35

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.737 2,30 1,02 -12,54

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.070 -0,01 3,04 -5,02

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,56 -0,07 0,11 -0,62

Euro - US$/€ (**) 1,12 -0,1 0,1 0,0

Iene - ¥/US$ (**) 101,92 0,1 -0,1 -16,3

Libra - US$/£ (**) 1,31 -0,2 -0,9 -14,8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,63 0,2 -0,7 11,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,68 0,2 0,7 4,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 184,43 -1,7 3,4 -12,7

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 49,26 -1,3 16,0 -1,6

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.323 0,1 -1,9 16,7

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 983 -0,8 -4,8 10,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 312 -1,4 -6,8 -14,2

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 150 -0,2 -3,1 5,0
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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  


