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Baixa volatilidade estava um pouco fora de moda nos últimos meses, mas foi o que ocorreu em

agosto. A conclusão do processo de impeachtnent, a indicação que a alta de juros nos EUA deverá

ocorrer em breve e as Olimpíadas foram os destaques do mês.

Diante do cenário mais tranquilo, vimos pouca variação nas curvas de juros quando comparadas ao

final de julho, mesmo apresentando alguma volatilidade ao longo do mês. O real também se

manteve estável ante o dólar, cotado a R$ 3,24.

O IPCA segue elevado e resistente, apesar da desaceleração entre julho e agosto, de 0,52% para

0,44%. "É um resultado relativamente resistente, apesar do momento económico, com alta do

desemprego, renda se reduzindo e demanda mais fraca. A inflação demonstra certa resistência e, ern

grande parte, se deve ao aumento de custos", segundo a coordenadora do índice de preços do IBGE,

Eulina Nunes dos Santos.

Na bolsa não foi diferente: menor volatilidade em função das poucas novidades apresentadas ao

longo do mês. O Ibovespa encerrou agosto com valorização de 1,03%, aos 57.901 pontos.

A expectativa é que a economia apresente recuperação a partir de agora. Muitos analistas têm

afirmado que o pior da recessão ficou para trás. Os dados do PIB divulgados no final de agosto

indicaram pequena melhora nos investimentos e menor contração do consumo das famílias. Algumas

instituições têm seguidamente elevado suas projeções de crescimento do PIB para 2017, já

alcançando os 2%, o que reforça o otimismo com a retomada económica.
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Desempenho dos índices - 2016
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