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Mercado de trabalho tem se recuperado em todas as regiões brasileiras, ainda que gradualmente e com
velocidades diferentes, na comparação interanual
No Brasil, a taxa de desemprego atingiu 12,4% entre abril e junho de 2018, segundo dados da PNAD
Contínua trimestral, divulgados ontem pelo IBGE. Esse resultado é inferior ao observado no mesmo período
de 2017, de 13,0%, mantendo trajetória de redução bastante gradual da desocupação. Considerando-se a
abertura, em todas as regiões houve recuo entre o segundo trimestre de do ano passado e o mesmo de
2018. As maiores quedas foram observadas no Centro-Oeste e no Nordeste. Das unidades federativas, treze
das vinte e sete apresentaram recuos superiores à média (de 0,5 ponto percentual), sendo que o Rio Grande
do Norte registrou a maior queda. Avaliamos que o mercado de trabalho continuará se recuperando ao
longo dos próximos meses, ainda que de forma gradual e com diferentes velocidades entre as regiões. Essa
percepção é reforçada pelos indicadores antecedente e coincidente de emprego, ambos da FGV.

Internacional

Índice do Fed Filadélfia retraiu em agosto, atingindo menor patamar desde novembro de 2016
O indicador de difusão do nível de atividade da indústria recuou 13,8 pontos na margem, atingindo 11,9
pontos em agosto, menor patamar desde novembro de 2016, segundo divulgado ontem pelo Fed da
Filadélfia. Esse resultado frustrou as expectativas do mercado (22,0 pontos) e refletiu a retração em todas as
aberturas, com exceção de estoques. O destaque foi para a forte queda do índice de novas encomendas, que
retraiu 21,5 pontos entre julho e agosto. Em suma, o desempenho fraco do indicador neste mês poderia ser
atribuído à piora da expectativa do empresariado por conta das tensões comerciais. Contudo, o componente
de expectativas do Fed Filadélfia permaneceu em patamar elevado, avançando 9,8 pontos na margem e, no
mesmo sentido, o índice Empire State, divulgado nesta semana, apresentou crescimento sólido no mesmo
período. Dessa forma, apesar da retração do indicador do Fed Filadélfia, é mais prudente aguardar o
resultado dos demais indicadores do mês de agosto para concluirmos se houve algum impacto das tarifas
comerciais sobre a atividade industrial norte-americana.

Inflação da Área do Euro avançou em julho, mas o núcleo continua comportado
Em julho, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Área do Euro avançou 2,1% na
comparação com o mesmo mês do ano passado. Esse resultado veio em linha com as expectativas do
mercado e a divulgação preliminar, porém ligeiramente acima da taxa observada em junho, de 2,0%. Vale
destacar que tal avanço reflete o efeito base do preço de energia, que impulsiona a elevação do indicador. Já
o núcleo, que exclui os preços de alimentos e energia, avançou 1,1% na comparação interanual, em linha
com a expectativa e acelerando em relação à alta de 0,9% observada na leitura anterior. Assim, apesar da
ligeira aceleração da inflação, o núcleo ainda permanece bem comportado e muito abaixo do meta de 2,0%.
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Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta sexta-feira, após uma semana volátil, marcada
por incertezas em relação à situação da Turquia, acompanhada da retomada do diálogo entre as duas
maiores economias globais. Além disso, ontem, o secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin,
afirmou que os Estados Unidos poderiam impor mais penalidades à Turquia, até que o pastor Andrew
Brunson seja libertado, o que interrompeu a tendência de recuperação da lira turca e voltou a pressionar os
mercados.

Assim, os mercados europeus e os índices futuros das bolsas norte-americanas recuam nesta manhã. As
principais bolsas asiáticas encerraram o pregão com ligeiros ganhos, com exceção de Shanghai, cujo índice
recuou 1,4% pressionado por ações do setor farmacêutico. No mercado de câmbio, o dólar deprecia ante o
iene e segue praticamente estável em relação ao euro e à libra. As moedas dos emergentes, por sua vez,
voltaram a depreciar em meio à repercussão da fala de Mnuchin sobre a Turquia.

Em relação às commodities, os principais metais industriais e agrícolas são negociados em baixa, com
exceção do milho e do trigo. Os preços do petróleo sobem nesta manhã, após perdas durante a semana por
conta da situação na Turquia e do aumento dos estoques norte-americanos na última semana. Hoje serão
conhecidos os dados semanais sobre a perfuração de novos poços nos EUA.

No Brasil, na ausência de indicadores relevantes, os mercados devem reagir ao cenário internacional.

Horário País Eventos
Previsão 

mercado
Previsão     DEPEC

11:00 EUA Índice de confiança da Universidade de Michigan (ago) - preliminar 97,9 

Agenda do dia
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Indicadores do Mercado

16/08/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6.50 0.00 0.00 -2.75

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7.70 0.00 0.11 -0.17

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6.67 -0.03 -0.12 -1.39

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 8.20 0.01 0.00 -0.58

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 5.30 0.00 -0.24 0.42

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5.62 0.00 -0.24 0.42

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 240.41 0.33 -2.68 39.34

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3.91 0.05 1.20 23.93

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 76,819 -0.34 0.22 11.99

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 31,690 -0.29 0.40 11.31

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2,841 0.79 1.51 15.10

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 257.38 0.45 -0.68 0.86

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22,192 -0.05 -1.79 12.48

Índice de ações China - Shanghai (**) 2,705 -0.66 -3.87 -16.67

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2.87 0.00 0.01 0.64

Euro - US$/€ (**) 1.14 0.3 -2.9 -3.3

Iene - ¥/US$ (**) 110.90 0.1 -1.2 0.6

Libra - US$/£ (**) 1.27 0.1 -4.0 -1.4

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18.98 -0.8 0.9 7.5

Yuan - RMB/US$ (**) 6.88 -0.8 2.9 3.1

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 188.38 1.4 -2.8 13.0

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 71.43 0.9 -0.6 42.1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1,176 -0.1 -5.1 -7.9

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 886 3.3 6.8 -3.9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 365 1.0 6.9 3.6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 145 -0.1 1.3 6.6
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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