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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: PIB (2° tri.) -0,3% (tri/tri)              
-2,9% (a/a)

O resultado contemplará alta dos investimentos no 
período. 

10:30 Bacen: Nota à Imprensa - Política Fiscal (jul) - R$ 11,5 
bilhões

12:30 Bacen: Fluxo cambial (semanal)

18:00 Bacen: Anúncio da taxa básica de juros 14,25% Esperamos manutenção da taxa básica de juros.

- Seade/Dieese: Pesquisa de Emprego e Desemprego 
(jul)

09:15 EUA: Geração de vagas de trabalho - pesquisa ADP 
(ago) 165 mil

10:45 EUA: Índice dos gerentes de compras de Chicago 
(ago) 54,3 

Ajuste do mercado de trabalho deverá começar a perder força nos meses à frente
Acreditamos que o ajuste do mercado de trabalho começará a perder força ao longo deste semestre, 
mesmo com a taxa de desemprego ainda em elevação, os salários arrefecendo e os empregos informais 
ganhando participação em relação aos formais. Assim, mantendo a tendência de alta dos últimos meses, 
no trimestre findo em julho, a taxa de desemprego nacional chegou a 11,6%, de acordo com a Pnad 
Contínua, divulgada ontem pelo IBGE. Descontada a sazonalidade, a desocupação subiu de 11,0% para 
11,4%, de junho para o mês passado. Na comparação com o mesmo período de 2015, houve elevação 
de 3,0 pontos percentuais. Assim como verificado no mês anterior, a população ocupada apresentou 
contração interanual de 1,8%, ante recuo de 1,5% em junho. Já a população economicamente ativa 
cresceu 1,5%, ante 1,8% no mês anterior, atingindo sua menor alta dos últimos catorze meses. Após 
ter apresentado desaceleração importante em junho, o rendimento médio nominal acelerou levemente 
em julho, na comparação interanual, ao passar de uma alta de 4,8% para outra, de 5,5%. Embora a 
série seja bastante volátil, a média móvel dos últimos três dados aponta para ganho de 5,6%, mesmo 
ritmo do mês anterior, mas muito abaixo da elevação de 9,6% verificada em julho do ano passado. 
Assim, a desaceleração reforçou nossa expectativa de que os ganhos salariais seguirão sua trajetória 
de moderação nos próximos meses, contribuindo para a continuidade do processo desinflacionário, 
principalmente dos preços de serviços. O rendimento médio real habitual, por sua vez, chegou a R$ 
1.985,00 no período, o equivalente a uma queda interanual de 3,0%. Ainda que a melhora do emprego se 
dê de forma mais defasada em relação à atividade, a elevação da confiança, juntamente com os sinais 
de estabilização de alguns setores da economia, com destaque para o industrial, pode contribuir para 
que a destruição de empregos seja mais suave daqui para frente. Em contrapartida, acreditamos que 
os menores ganhos salariais nominais observados nos últimos meses serão mais persistentes. Se por 
um lado isso limitará a recuperação do consumo das famílias até o final deste ano, por outro, ajudará a 
desinflação em curso dos preços de serviços. 

Abras: vendas reais dos supermercados apresentaram nova alta em julho, apontando para 
algum crescimento da atividade varejista no período
As vendas reais dos supermercados subiram 0,6% na passagem de junho para julho, de acordo com 
os dados dessazonalizados pelo Depec-Bradesco e divulgados ontem pela Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), sucedendo elevação de 0,7% no mês anterior. Na comparação interanual, 
houve crescimento de 4,2%. E, em termos nominais, as vendas dos supermercados subiram 13,3%, na 
mesma métrica. Esse resultado, juntamente com indicadores coincidentes divulgados anteriormente, 
sugere avanço da atividade varejista restrita (que exclui os segmentos de veículos e materiais de 
construção) no período. Mesmo assim, como temos reforçado, acreditamos que a retomada do consumo 
das famílias acontecerá gradualmente nos próximos meses, tendo em vista o ajuste ainda em curso no 
mercado de trabalho.
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Fiscal

Internacional

Fiesp/Ciesp: atividade industrial paulista caiu em julho, revertendo parcialmente a alta registrada no 
mês anterior
O Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria paulista caiu 0,6% na margem em julho, excetuados os 
efeitos sazonais, conforme divulgado ontem pela Fiesp/Ciesp. Com isso, o índice reverteu parcialmente a alta 
de 0,9% observada no mês anterior. Catorze dos dezoito segmentos pesquisados contribuíram negativamente 
para o resultado, com destaque para metalurgia e outros equipamentos de transporte, com quedas de 3,9% 
e 5,7%, respectivamente. Em relação ao mesmo período do ano passado, o INA recuou 9,7%, acumulando 
retração de 9,9% neste ano. A despeito do resultado negativo em julho, esperamos nova elevação da produção 
industrial no período, informação a ser conhecida na próxima sexta-feira.  

Resultado das contas públicas de julho confirmou piora do quadro fiscal no curto prazo
O Tesouro Nacional divulgou o resultado primário do governo central, deficitário em R$ 18,5 bilhões em julho, 
frustrando as expectativas nossas e as do mercado, que apontavam saldos negativos de R$ 22,5 bilhões e R$ 19,5 
bilhões, respectivamente. No mês passado, refletindo os efeitos do fraco desempenho da atividade econômica, 
a receita total caiu 5,7% em relação a julho do ano passado, em termos reais, levando a uma retração de 6% 
no acumulado do ano. Ao mesmo tempo, as despesas cresceram 3,2% em relação a julho do ano passado, 
subindo 0,8% no acumulado do ano, já descontando o efeito da inflação. No ano, as contas do governo central 
já acumulam déficit de R$ 51,07 bilhões e esses resultados negativos devem se acentuar até o final do ano. 
Vale lembrar que a meta do governo, tanto para este como para o ano que vem, contempla déficits de R$ 170,5 
bilhões e R$ 139 bilhões, nessa ordem. Ou seja, as contas públicas seguirão mostrando resultados fracos no 
curto prazo, aumentando a pressão para que as reformas estruturais avancem nesta segunda metade do ano.

Área do Euro: índice de preços ao consumidor manteve mesmo ritmo de alta em agosto do que o 
observado no mês passado
O índice de preços ao consumidor da Área do Euro registrou alta de 0,2% em agosto na comparação com o 
mesmo mês do ano passado, de acordo com sua leitura preliminar divulgada hoje pela Eurostat, frustrando 
as expectativas do mercado, que esperava variação positiva de 0,3%. O resultado manteve o mesmo ritmo 
de elevação observado no mês passado e ficou ligeiramente superior ao apresentado em junho, quando tinha 
subido 0,1%.Além disso, o núcleo, que exclui os preços de alimentação e energia, também mostrou avanço 
igual ao verificado em julho, de 0,8%. Acreditamos que a inflação seguirá baixa na Área do Euro, levando em 
consideração a moderação da atividade econômica, a taxa de juros em patamar reduzido e o declínio dos preços 
de commodities no exterior, com destaque para as energéticas. 
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Indicadores do Mercado

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

30/08/16 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 -0,18 -1,08

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,28 -0,01 -0,01 -0,38

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 14,02 0,00 0,04 0,07

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,77 -0,02 -0,06 -1,02

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.975,65 0,82 41,79 283,48

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.003,95 -15,95 -85,45 627,42

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 257,37 -2,94 -38,75 -68,91

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,24 0,37 -0,23 -9,48

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 58.575 -0,06 2,21 24,22

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 24.294 -0,02 2,22 23,09

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.176 -0,20 0,12 9,41

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 231,12 0,47 0,67 -5,91

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.725 -0,07 0,94 -12,60

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.075 0,15 3,20 -4,88

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,57 0,01 0,11 -0,61

Euro - US$/€ (**) 1,11 -0,4 -0,3 -0,4

Iene - ¥/US$ (**) 102,96 1,0 0,9 -15,4

Libra - US$/£ (**) 1,31 -0,2 -1,1 -15,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,81 1,0 0,3 12,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,68 0,1 0,7 4,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 182,82 -1,6 1,8 -14,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 48,37 -1,8 13,9 -3,4

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.313 -0,7 -2,7 15,8

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 966 -1,8 -6,5 8,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 304 -2,5 -9,1 -16,3

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 149 -0,2 -3,3 4,9

Tendências de mercado

No exterior, os mercados operam com movimentos distintos nesta quinta-feira, ainda atentos aos sinais de que o Federal 
Reserve (Fed, banco central dos EUA) poderá elevar a taxa de juros básica norte-americana em suas próximas reuniões. 
Na Ásia, o enfraquecimento do iene favoreceu mais uma vez as ações japonesas, que encerraram o pregão de hoje 
no campo positivo. No mesmo sentido, mas em menor magnitude, as bolsas chinesas fecharam em alta. Os mercados 
europeus não mostram tendência única nesta manhã, refletindo, em alguma medida, os dados mistos divulgados hoje, 
com a variação da inflação ao consumidor de agosto da Área do Euro abaixo da esperada e a surpresa altista com 
o resultado da atividade varejista alemã referente a julho. Os índices futuros norte-americanos são cotados em baixa 
neste momento, à espera da divulgação das informações do mercado de trabalho do setor privado do mês passado.

A elevação dos estoques de petróleo norte-americanos na última semana, conforme sugerido ontem pelo American 
Petroleum Institute, pressiona as cotações do petróleo para baixo, reduzindo suas altas mensais de agosto. 
Os preços das principais commodities agrícolas também recuam, ao passo que os das metálicas industriais 
apresentam desempenho misto, com o cobre em alta e o níquel em queda no mercado londrino. Ao contrário 
do observado nos últimos dias, o dólar perde força ante as principais moedas, mas mantém-se valorizado ante 
divisas importantes, como o euro e o iene. No Brasil, os principais ativos deverão reagir à carregada agenda 
doméstica. No campo político, o Senado vota hoje o impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. 
Além disso, teremos a divulgação do resultado do PIB do segundo trimestre, às 9h. Por fim, ainda contaremos 
com o anúncio da taxa básica de juros, a partir das 18h. Ainda que a manutenção da taxa Selic em 14,25% 
seja consenso entre os analistas, espera-se que o comunicado traga informações adicionais sobre os próximos 
passos da política monetária (mais especificamente, em relação ao início do ciclo de corte de juros).
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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  


