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Diversos fatores impactam a performance dos 
preços e o nível de participação em qualquer 
mercado.  Porém, o que mais impacta os mercados 
são os fundamentos! Em outras palavras, devemos 
observar os indicadores básicos de oferta e demanda 
em nossos mercados como uma orientação 
preliminar para a performance dos preços e 
participação no mercado.      
 
Neste estudo, vamos focar no impacto de vários 
indicadores econômicos de acordo com a 
performance dos principais produtos do CME Group.  
Os produtos específicos desta análise são: futuros 
de E-mini S&P 500 (“ES”), futuros de Eurodólar 
(“ED”) e futuros de Notas do Tesouro de 10 anos 
(“TY”). Tais produtos representam os principais 
"benchmarks" ou referências para os valores de 
equity nos EUA e taxa de juros de curto e longo 
prazos, respectivamente. Os tipos de fundamentos 
do mercado, que impulsionam os produtos de 
referência, podem ser encontrados em diversos 
indicadores financeiros que descrevem a situação da 
nossa economia.      
 
Obviamente, existem vários indicadores econômicos 
divulgados por agências do governo americano e por 
analistas particulares.  Os indicadores têm diferentes 
níveis de popularidade. Os dados mais significativos 
e acompanhados constantemente pelo mercado são: 
"Payroll" ou Non-Farm Payrolls (folha de pagamento 
não agrícola), Produto Interno Bruto (PIB), 
Construções iniciadas, Índice de manufatura ISM 
(Institute for Supply Management), Vendas no 
varejo, Produção industrial e Núcleo do Índice de 
preços ao consumidor (Core-IPC), que exclui energia 
e alimentos.      
 
O propósito deste estudo é oferecer uma 
compreensão mais profunda sobre o impacto que 
tais indicadores econômicos exercem nos principais 
produtos do CME Group. Em particular, analisaremos 
o impacto causado no volume de negócios, 
volatilidade e movimento direcional dos preços.     
 
Qual a razão de tais indicadores? 
 
Existem vários indicadores nos quais este estudo 
poderia se concentrar. O grau em que o mercado se 
concentra em um ou outro indicador muda 
constantemente no decorrer do tempo, e em função 
direta das políticas monetária e fiscal.     

No mercado atual, a maioria dos analistas concorda 
que a divulgação mensal do Bureau of Labor 
Statistics (BLS) sobre o "Payroll" é a mais 
importante informação econômica. O mercado 
espera ansiosamente pelas informações referentes 
ao Payroll, cujos números são observados de perto 
pelo Comitê Federal de Mercado Aberto do Federal 
Reserve (FOMC - Federal Open Market Committee) 
que tenta equilibrar as pressões inflacionárias ao 
crescimento econômico. As informações são 
divulgadas na primeira sexta-feira do mês, refletindo 
precisamente as atividades do mês anterior.     
 
Contudo, em 1980, quando Paul Volcker foi 
presidente do Federal Reserve, a informação mais 
ansiosamente esperada todos os meses era sobre os 
números do "money supply" ou oferta de moeda, 
também conhecida como relatório M1. Volcker 
sempre será lembrado por ter comandado o Fed e a 
nação durante um período difícil, quando a inflação 
disparou para a marca de dois dígitos. O 
rastreamento do "money supply" com a medição do 
M1 tornou-se a principal ferramenta do Fed para 
controlar a inflação.      
 
Classificação dos indicadores  
 
Consultamos a Internet para obtermos uma 
avaliação do grau de importância dos vários 
indicadores econômicos. Um blog classificou a ordem 
de importância dos dados econômicos por ranking, 
conforme ilustrado na tabela abaixo.      
 
Cada indicador recebeu uma classificação de A a D.   
Selecionamos sete indicadores econômicos muito 
utilizados, que geralmente estão no topo da lista, 
conforme destacamos na tabela.     
 
Erro de previsão  
 
O mercado financeiro monitora de perto todos 
indicadores mencionados para determinar possíveis 
repercussões da situação econômica e seu impacto 
nos preços das ações e taxas de juros. Como regra 
geral, um número sólido, que serve como prenúncio 
de uma economia robusta, pode provocar um 
avanço dos preços nos mercados de equity e 
também nas taxas de juros (preços dos 
instrumentos de renda fixa tendem a cair). Por outro 
lado, uma divulgação econômica servindo de 
prenúncio para uma economia mais fraca pode 
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forçar a baixa dos preços no mercado de ações, e 
também das taxas de juros (neste caso, preços em 
elevação).     
 
Porém, o mercado em geral antecipa os indicadores 
econômicos e age de acordo, muito antes da 
divulgação oficial.  Muitas vezes, um consenso ou 
uma prévia é divulgada indicando a expectativa 
geral sobre o número oficial que está prestes a ser 
anunciado.      
Portanto, a divergência entre o número previsto e o 
número divulgado oficialmente, ou seja, o "erro de 
previsão", ou a "surpresa", torna-se o evento mais 
importante, provocando uma reação no mercado, 
seja forçando uma alta de preços por meio de 
ofertas de compra ou uma baixa de preços com as 
ofertas de venda.     
 

Classificação dos indicadores econômicos  
 

Indicador econômico Classificação 
Payroll  A 

PIB A 
Vendas de casas novas B 
Construções iniciadas B 

Índice ISM (manufatura) B 
Vendas no varejo B 

Renda e gastos pessoais B 
Produção industrial B 

Núcleo do índice de inflação ao consumidor B 
Pedidos semanais de auxílio desemprego  B 

Índice do Fed da Filadélfia   C 
Índice Empire State de manufatura do Fed 

de NY  C 

Chicago PMI (índice de gerentes de 
compras) C 

Bens duráveis C 
Índice ISM (excluindo-se manufatura) C 

Índice Case Shiller de preços de imóveis  C 
Venda de imóveis usados C 

Índice do mercado imobiliário NAHB  C 
Balança comercial C 

Dados de inadimplência nos financiamentos 
imobiliários MBA  C 

Dados de inadimplência nos financiamentos 
imobiliários LPS  C 

Relatório CoreLogic de Negative Equity 
(valor da casa menor que a hipoteca) C 

Índice de faturamento com arquitetura AIA 
(construções não-residenciais) C 

Vagas em shoppings e apartamentos da 
Reis Office  C 

Pesquisa sobre apartamentos NMHC  C 
Confiança do consumidor Reuters/Univ. de 

Michigan D 

Índice de pedidos de financiamento 
imobiliário MBA  D 

Rotatividade no mercado de trabalho e 
criação de vagas  BLS  D 

Gastos com construção D 
Pesquisa de vagas de imóveis D 

Pesquisa Senior Loan Officer (empréstimos) D 

AAR Rail Traffic (tráfego ferroviário)  D 
ATA Trucking (transporte por caminhões) D 
Índice de combustível a diesel Ceridian-

UCLA  D 

Pesquisa sobre pequenos negócios NFIB  D 
Fluxo de fundos do Fed D 

Taxa de ocupação em hotéis STR D 
Preços CRE (preços de imóveis comerciais) D 

Vendas de carros leves D 
Índice de desempenho dos restaurantes 

NRA D 

Crédito ao consumidor do Fed  D 
Milhas rodadas por veículo DOT  D 

Tráfego portuário LA  D 
Índice de preços ao produtor BLS D 

Relatório sobre empregos ADP   D 
Índice de confiança Conference Board  D 

Vendas pendentes de imóveis NAR  D 

 
Fonte: www.calculatedriskblog.com 

  
Ex: o site www.briefing.com publicou um valor de 
"consenso" para o "Payroll" de abril de 2013, 
divulgado em 3 de maio de 2013, de +155.000 
empregos. O número oficial foi de 165.000 
empregos. Portanto, o erro de projeção foi de 
10.000 empregos.     
 
Se compararmos os relatórios oficiais com os 
números de consenso, conforme divulgados 
pelo www.briefing.com, podemos identificar uma 
média de erros absolutos de projeção, de janeiro de 
2007 até maio de 2013, conforme ilustra esta tabela.      
 

Média de erro absoluto de previsão  
(janeiro de 2007 até maio de 2013) 

 

 

Média de 
erro 

absoluto 
de previsão  

Unidade 

Payroll 51,7 Variação em 
milhares 

PIB 0,297% Variação % 
trimestral  

Construções 
iniciadas 44,1 Milhares de 

unidades 

Índice ISM  1,562% Pontos do 
índice 

Vendas no varejo 0,405% Variação % 
mensal 

Produção 
industrial 0,336% Variação % 

mensal 
Núcleo do Índice 

de preços ao 
consumidor  

0,065% Variação % 
mensal 

 
Este estudo enfoca o impacto que tais erros de 
previsão causam no volume diário de negócios, bem 
como na volatilidade medida pela faixa diária de 

http://www.calculatedriskblog.com/
http://www.briefing.com/
http://www.briefing.com/
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alta-baixa de preços, e na direção do mercado 
medida pelos movimentos de preços de fechamento 
a fechamento no contexto dos futuros de E-mini S&P 
500, futuros de Eurodólar e futuros de Notas do 
Tesouro de 10 anos.      
 
Volumes de negócios 
 
Assim como a importância dos indicadores 
econômicos é relacionada a uma "era específica" 
conforme discutido acima, o volume de negócios 
deve ser também avaliado no contexto das 
tendências e condições vigentes.  Por exemplo, para 
que possamos diferenciar um volume extraordinário 
de um volume comum durante uma sessão 
específica de negociação, devemos comparar o 
volume diário a um volume "típico" em um período 
de tempo próximo.      
 
Portanto, usaremos como referência o volume diário 
comparado ao volume médio observado diariamente 
durante um mês inteiro durante o qual um indicador 
foi divulgado. Observe que o volume nos três 
mercados flutuou acentuadamente de janeiro de 
2007 a maio de 2013, conforme demonstrado no 
gráfico.      
Em primeiro lugar, devemos identificar o volume 
médio diário (ADV - Average Daily Volume) nas 
datas de divulgação dos sete indicadores, 
comparando-o ao volume médio diário durante o 
mês no qual o indicador foi divulgado. O ADV dos 
futuros de E-mini S&P 500 é verificado como sendo 
1.124.528 durante todo o período, ou seja, de 
janeiro de 2007 a maio de 2013.     
 

 
 

Em comparação, verificamos que o volume do 
Payroll nas datas de divulgação ficou, na média, em 
1.294.633. Acompanhamos, em seguida, o volume 
após a divulgação do Núcleo do Índice de preços ao 
consumidor, Construções iniciadas, Índice ISM, PIB, 
Vendas no varejo e Produção industrial. É 
interessante observar que o volume nas datas de 
divulgação das Vendas no varejo e da Produção 
industrial ficou, em média, mais baixo que os 
volumes médios em geral.      
 

 
 
Curiosamente, o Payroll exerceu um impacto menos 
acentuado nos volumes de Eurodólar. O volume de 
Eurodólar foi, em média, de 2.129.108 por dia, de 
janeiro de 2007 a maio de 2013. Entretanto, nas 
datas de divulgação do Payroll, ele ficou um pouco 
acima de 2.216.001. Mais significantes ainda foram 
as Vendas no varejo, depois as Construções 
iniciadas, o Núcleo do Índice de preços ao 
consumidor e a Produção industrial. Aparentemente, 
o PIB e o Índice ISM foram menos significantes.      
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Nossos resultados para futuros de Notas do Tesouro 
de 10 anos ficaram em linha com as expectativas.     
O volume nas datas de divulgação do Payroll ficou, 
na média, em 2.779.526 contratos, comparado a um 
volume médio de 2.067.652. Os seguintes índices 
acompanharam o Payroll: Núcleo do Índice de 
preços ao consumidor, Construções iniciadas, 
Vendas no varejo, Produção industrial, Índice ISM e 
o PIB.      
 

 
 
Podemos explicar o impacto inexpressivo e 
resultados desproporcionais no contexto dos futuros 
de Eurodólar às condições prevalentes no mercado 
no período em questão. Curiosamente, desde 2008, 
o Fed vem mantendo a taxa-meta dos Fed Funds de 
0 a 25 pontos-base. Além disto, o Fed sempre 
deixou claro que é preciso haver uma recuperação 
econômica mais profunda antes que possa 
considerar um aperto da política monetária.  
Considerando-se que o segmento curto da curva de 
rendimento está geralmente ancorado na política 
monetária do Fed, a divulgação periódica de dados 
econômicos pode exercer pouco impacto nas 
expectativas de mercado sobre a política do Fed.  
Em comparação, conforme dados históricos, as 
taxas de juros de longo prazo são supostamente 
impulsionadas pelas expectativas de mercado 
relativas ao crescimento econômico e à inflação.   
Portanto, as Notas do Tesouro de 10 anos podem 
reagir muito mais aos dados econômicos, o que 
verificamos efetivamente em anos recentes, desde o 
momento em que o Fed forçou a taxa básica dos Fed 
Funds que chegou a quase zero.      
    

 
 
Faixa de alta-baixa de preços 
 
Uma maneira simples e intuitiva de medir a 
volatilidade é pela faixa de alta-baixa de preços 
diários. Podemos comparar a média das faixas de 
altas-baixas observadas em cada mercado de 
interesse à faixa de alta-baixa do período em 
questão para avaliarmos o impacto dos indicadores 
econômicos.     
 

 
A média da faixa de alta-baixa de preços dos futuros 
de E-mini S&P 500 durante o período entre janeiro 
de 2007 e agosto de 2013 era de 22,47 pontos de 
índice. A volatilidade parece ser muito mais 
impactada pela divulgação do Índice ISM, seguido 
pelo Payroll, Construções iniciadas e Núcleo do 
Índice de preços ao consumidor.  A volatilidade após 
a divulgação do PIB, Vendas no varejo e Produção 
industrial foi evidentemente menos acentuada do 
que a média em questão.      
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A volatilidade do Eurodólar foi impactada após a 
divulgação do Payroll, Núcleo do Índice de preços ao 
consumidor, Construções iniciadas, Índice ISM, 
Vendas no varejo, PIB e Produção industrial.    
 

 
A volatilidade dos futuros de Notas do Tesouro de 10 
anos foi definitivamente mais impactada pela 
divulgação do Payroll, Núcleo do Índice de preços ao 
consumidor, Índice ISM, Construções iniciadas, 
Vendas no varejo e PIB.  A volatilidade após a 
divulgação dos números de Produção industrial ficou 
um pouco abaixo da média.      
 
Variação diária absoluta como medida de 
volatilidade  
 
O volume é referenciado como uma indicação geral 
do interesse nas negociações, sendo que a faixa de 
alta-baixa pode ser usada como um indicador geral 
de volatilidade. Usamos ainda como referência o 
movimento absoluto de preços de fechamento a 
fechamento como outro indicador de volatilidade.  
Finalmente, o movimento de preços de fechamento 
a fechamento é considerado como um indicador da 
reação direcional dos preços após a divulgação de 
indicadores econômicos.      

 

 
Se usarmos como referência a variação absoluta 
diária de preços de fechamento a fechamento como 
um indicador de volatilidade, verificaremos que o 
Índice ISM, o Núcleo do Índice de preços ao 
consumidor e as Construções iniciadas 
aparentemente exercem maior influência na 
volatilidade dos futuros de E-mini S&P 500. Os 
movimentos dos preços de fechamento a 
fechamento ficaram abaixo da média após a 
divulgação do PIB, Payroll, Produção industrial e 
Vendas no varejo.     
Os Eurodólares foram mais sensíveis à divulgação do 
Payroll e, em seguida, das Construções iniciadas, 
Núcleo do Índice de preços ao consumidor, Produção 
industrial, Vendas no varejo e PIB.      
 

 
 
Os futuros de Notas do Tesouro de 10 anos reagiram 
rapidamente à divulgação do Payroll, Núcleo do 
Índice de preços ao consumidor, Construções 
iniciadas, Índice ISM e de Vendas no varejo.     
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Variação diária como indicador direcional  
 
Para que possamos avaliar o impacto que os 
indicadores econômicos causam no direcionamento 
dos preços, examinamos o erro de previsão 
direcional referente a cada indicador, comparando-o 
ao movimento direcional dos preços de fechamento 
a fechamento em cada mercado. Utilizamos uma 
variância única de mínimos quadrados ordinários, ou 
análise de regressão, para testarmos as correlações 
e a importância dos erros de previsão dos 
indicadores econômicos no movimento direcional dos 
preços.      

 

 
 
Tendo como principal enfoque o impacto do Payroll 
nos futuros de E-mini S&P 500, Eurodólar e Notas do 
Tesouro de 10 anos, podemos montar diagramas 
simples de dispersão, conforme ilustrado no gráfico.     
 
Conforme sugerido acima, esperamos por erros de 
previsão positivos, isto é, situações em que a 
divulgação é mais forte que o esperado, o que pode 
resultar em uma alta nos valores de ações e 
aumento nas taxas de juros (queda de preços). Da 
mesma maneira, esperamos que os erros de 
previsão negativos, isto é, quando a divulgação é 
mais fraca que o esperado, resulte em uma queda 
nos valores de ações e taxas de juros (aumento de 
preços).     
 
Tais expectativas são confirmadas quando 
examinamos os diagramas de dispersão. Observe 
que a inclinação (ou beta) da regressão confirmada 
no contexto dos futuros de E-mini S&P 500 é 
positiva. As inclinações ou regressões formadas no 

contexto dos futuros de Eurodólar e Notas do 
Tesouro de 10 anos são negativas.      
 
R2 e Estatística T  
 
Ampliamos o escopo do nosso estudo para 
examinarmos o R2 e a Estatística T que são os 
subprodutos da análise de regressão.   
Especificamente, regredimos (1) o desvio de volume 
nas datas de divulgação, comparado ao volume 
durante o mês da divulgação, comparado aos erros 
de previsão em cada indicador econômico; (2) 
desvio da faixa de alta-baixa de preços nas datas de 
divulgação relativo à média das faixas de altas-
baixas de preços durante o mês de divulgação, 
comparado aos erros de previsão; e (3) variação de 
preço direcional líquido de fechamento a fechamento 
nas datas de divulgação, comparada aos erros de 
previsão. A estatística-T oferece uma indicação da 
significância estatística, conforme demonstrado na 
tabela abaixo.      
 

 
 
O Payroll sobe consistentemente ao nível da 
significância estatística e, portanto, deve ser 
considerado como o indicador econômico de maior 
importância. Esta conclusão é verdadeira, 
independentemente de considerarmos o impacto do 
indicador nas atividades de negociação, volatilidade 
ou movimento direcional dos preços.      
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Construções iniciadas e Vendas no Varejo também 
devem ser mencionadas pela mesma razão, 
notadamente pelo fato de quase sempre subirem ao 
nível da significância estatística, mesmo que não 
seja de maneira uniforme.  As Construções iniciadas 
são de vital importância, no sentido de que 
representam a situação do mercado imobiliário, 
sendo que a crise das hipotecas subprime exerceu 
um impacto particularmente nocivo ao mercado 
imobiliário nacional. As vendas no varejo são um 
indicador direto da força do consumidor americano, 
que há muito tem sido considerado um termômetro 
do crescimento econômico global.    
 
 

 
 
Conclusão  
 
O Payroll demonstra claramente que é o mais 
importante indicador econômico de grande impacto 
na performance dos principais produtos do CME 

Group. Esta observação é verdadeira, 
independentemente de estarmos examinando os 
níveis gerais de atividade, seja em termos de 
volume, volatilidade ou movimento direcional dos 
preços.      
 
Mesmo assim, o Payroll exerceu um impacto menos 
pronunciado nos futuros de Eurodólar, comparado às 
expectativas em anos recentes. Podemos atribuir 
este fato a uma política monetária estática 
evidenciada após uma era de crises de hipotecas 
subprime, até a presente data.     
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Resultados da regressão x Erro de previsão de indicador econômico  

R2 e (Estatística T) 
 

 Futuros de E-mini S&P 500 Futuros de Eurodólar Futuros de Nota do Tesouro de 10 anos 

 Volume 
Faixa de 

alta-baixa 
de preços 

Variação 
líquida Volume 

Faixa de 
alta-baixa 
de preços 

Variação 
líquida Volume 

Faixa de 
alta-baixa 
de preços 

Variação 
líquida 

Payroll 0,041 
(1,792) 

0,060 
(2,182) * 

0,129 
(3,334) * 

0,13 
(3,347) * 

0,184 
(4,114) * 

0,068 
(2,345) * 

0,053 
(2,050) * 

0,207 
(4,423) * 

0,217 
(-4,561) * 

PIB 0,010 
(-0,876) 

0,030 
(1,518) 

0,006 
(0,674) 

0,017 
(1,137) 

0,000 
(0,161) 

0,000 
(0,083) 

0,004 
(0,517) 

0,022 
(-1,278) 

0,000 
(-0,166) 

Construções 
iniciadas 

0,002 
(0,415) 

0,006 
(0,675) 

0,000 
(0,050) 

0,013 
(0,980) 

0,101 
(2,890) * 

0,152 
(3,647) * 

0,059 
(2,155) * 

0,027 
(-1,441) 

0,000 
(-0,101) 

Índice ISM  0,007 
(0,735) 

0,029 
(-1,496) 

0,000 
(-0,008) 

0,102 
(-2,899) * 

0,010 
(0,864) 

0,001 
(0,258) 

0,029 
(1,485) 

0,023 
(-1,316) 

0,032 
(-1,562) 

Vendas no 
varejo 

0,003 
(0,443) 

0,008 
(-0,769) 

0,003 
(-0,475) 

0,003 
(-0,443) 

0,006 
(-0,655) 

0,002 
(0,367) 

0,119 
(3,167) * 

0,080 
(-2,541) * 

0,094 
(-2,776) * 

Produção 
industrial 

0,001 
(0,327) 

0,067 
(2,301) * 

0,018 
(1,171) 

0,000 
(-0,143) 

0,010 
(0,875) 

0,000 
(-0,166) 

0,011 
(-0,89) 

0,087 
(-2,656) * 

0,013 
(-0,975) 

Núcleo do 
Índice de 
preços ao 

consumidor  

0,002 
(0,354) 

0,009 
(0,824) 

0,007 
(0,726) 

0,015 
(1,055) 

0,005 
(0,624) 

0,009 
(0,841) 

0,000 
(0,126) 

0,021 
(-1,272) 

0,001 
(0,309) 

  
* Resultado estatisticamente significativo  
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Apêndice: Descrições dos indicadores econômicos 
 
Este apêndice oferece uma descrição dos sete 
indicadores econômicos que foram analisados neste 
estudo.      
 
"Payroll" 
 
Os Nonfarm Payrolls (NFPs), também conhecidos 
apenas como "Payroll" (folha de pagamento no setor 
não agrícola), são dados divulgados pelo Bureau of 
Labor Statistics (BLS) às 7h30 (CT - horário central 
dos EUA) na primeira sexta-feira do mês, 
juntamente com outras informações sobre empregos.   
Existem dois relatórios distintos gerados por 
pesquisas separadas: um relatório que inclui 
pesquisa com aproximadamente 375.000 empresas 
que é utilizado para gerar o Payroll e uma pesquisa 
feita em aproximadamente 60.000 residências para 
gerar a taxa de desemprego.     
 
O relatório de desemprego é a primeira divulgação 
econômica do mês, considerado de suma 
importância, que demonstra a atividade econômica 
do mês anterior. O Federal Reserve tipicamente 
concentra-se no relatório de empregos, inclusive no 
Payroll, na taxa de desemprego, média de trabalho 
semanal, horas extras e remuneração média por 
carga horária.       
 
Produto Interno Bruto 
 
O Produto Interno Bruto (PIB) é compilado pelo 
Bureau of Economic Analysis (BEA), uma agência do 
U.S. Commerce Department (Departamento de 
Comércio Americano), sendo a análise mais 
abrangente da atividade econômica do país. Os 
números representam a atividade do trimestre 
anterior.      
 
Na realidade, os números são disponibilizados em 
diferentes estágios. Existe um aviso "antecipado" no 
primeiro mês de cada trimestre do calendário, 
representando a atividade do trimestre anterior; 
revisado por uma divulgação "preliminar" durante o 
segundo mês do trimestre; complementado por uma 
revisão "final" durante o último mês do trimestre.  
As revisões podem também causar um impacto nos 
números que refletem a atividade de vários anos 
atrás.      
 

O PIB é geralmente divulgado como uma base da 
variação percentual anual. Os principais 
componentes do PIB são: consumo, investimentos, 
exportações líquidas, compras governamentais e 
estoques. O consumo é o componente mais 
importante do PIB.      
 
O BEA também publica os deflatores do PIB, ou seja, 
medições da variação de preços dos componentes 
do PIB, sendo considerados indicadores chave das 
pressões inflacionárias. Os deflatores do PIB podem 
ser considerados como sendo mais importantes que 
o Índice de preços ao consumidor, no sentido de que 
não são ligados a uma cesta fixa de bens e serviços, 
mas representam um mix de bens e serviços 
produzidos.      
 
Construções iniciadas 
 
O U.S. Census Bureau, juntamente com o U.S. 
Department of Housing and Urban Development 
(HUD) divulga mensalmente o Relatório de Novas 
Construções Residenciais. O relatório inclui Alvarás 
de construção, Construções iniciadas e Finalização 
das construções residenciais, cujos números são 
interrelacionados, na maioria dos casos. As 
estatísticas são normalmente verificadas em 
milhares de residências.      
 
Os últimos dois números são considerados 
indicadores fundamentais, já que as atividades de 
construção geralmente aumentam substancialmente 
no início do ciclo de negócios. A atividade no setor 
de casas residenciais tem merecido maior atenção 
em anos recentes, já que a crise de hipotecas 
subprime teve início devido a problemas neste setor, 
sendo que uma recuperação pode ser fundamental 
para a recuperação econômica como um todo.     
 
Índice ISM  
 
O Institute for Supply Management (ISM) divulga o 
Índice ISM às 9h00 (horário central dos EUA) no 
primeiro dia útil do mês, contendo informações 
relativas ao mês anterior. O Índice ISM é gerado a 
partir de uma pesquisa com gerentes de compras 
em todo o território nacional. O índice é ponderado 
para incorporar novos pedidos (30%), produção 



 

 9     |  O impacto dos indicadores econômicos     9 de julho de 2013   |  © CME GROUP 

(25%), emprego (20%), entregas (15%) e estoques 
(10%).     
 
Um índice acima de 50% sugere expansão 
econômica relativa ao mês anterior, sendo que o 
inverso disto seria um índice abaixo de 50% que é 
uma indicação de retração econômica.  
Possivelmente, o Índice ISM é o mais importante 
relatório econômico gerado pela iniciativa privada.     
 
Vendas no varejo  
 
O relatório de vendas no varejo é publicado pelo 
Census Bureau do Departamento de Comércio 
Americano. Ele é divulgado às 7h30 (CT), por volta 
do dia 13 do mês, sendo que os dados são 
referentes ao mês anterior. Ele mede todos os 
recibos das lojas no varejo. Este número é 
acompanhado de perto, já que indica o nível de 
gastos do consumidor.      
 
Muitas vezes, os analistas estudam o relatório com 
base nos “ex-autos” (vendas no varejo excluindo-se 
carros), observando avanços ou recuos 
potencialmente dramáticos nas vendas de 
automóveis, impulsionados por táticas de descontos 
por parte da indústria automobilística. Os 
componentes do índice referentes a alimentos e 
energia são quase sempre descontados por serem 
considerados voláteis, não oferecendo um impulso 
sustentável ao mercado. Vale observar que os 
números sobre serviços não são incluídos nas 
vendas do varejo por serem considerados voláteis e 
sujeitos a revisões constantes.      
 
 
 
 

 
Produção industrial 
 
O Índice de Produção Industrial é divulgado 
mensalmente pelo Federal Reserve Board. Ele 
representa o resultado de vários setores, inclusive o 
de manufatura, mineração, geração de energia e gás.   
O índice está atrelado a 100 componentes desde 
2002.    
 
Os dados sobre produção são geralmente 
pesquisados diretamente pelo Bureau of Labor 
Statistics, além de uma variedade de associações 
comerciais.    
 
Núcleo do Índice de preços ao consumidor 
 
O Núcleo do Índice de preços ao consumidor é 
compilado pelo Bureau of Labor Statistics (BLS) do  
Departamento de Trabalho dos EUA, sendo 
divulgado às 7h30 (CT) por volta do dia 13 do mês.   
O Índice de preços ao consumidor mede os preços 
de uma cesta fixa de bens e serviços que são 
comprados pelo consumidor. O índice é amplamente 
utilizado para determinar os ajustes no custo de vida 
no contexto de acordos de mão de obra no setor 
público e privado.      
 
Muitos analistas estudam o Índice de preços ao 
consumidor, mas excluem os preços voláteis de 
alimentos e energia (Núcleo), por serem sazonais, 
ou de natureza cíclica, o que projeta uma "inflação 
do núcleo". Tais números tendem a exagerar o real 
impacto da inflação, no sentido de que o consumidor 
astuto provavelmente encontrará substitutos para os 
preços inflacionados de bens e serviços, padrões 
estes que não são reconhecidos pela estatística.       
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