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Confiança de serviços e da indústria da construção continuaram a mostrar melhora das expectativas dos
empresários
O indicador de confiança de serviços da FGV apresentou ligeira queda de 0,1 ponto entre outubro e
novembro, atingindo 87,7 pontos na série com ajuste sazonal. Esse resultado se deveu à retração do
componente de situação atual, que passou de 83,8 pontos para 83,0 pontos, enquanto o índice de
expectativas avançou de 92,0 pontos para 92,7 pontos. Tal movimento simboliza ligeira estabilização após
quatro meses de alta, e vai em linha com o movimento apresentado pelo indicador de confiança do
comércio, mas não altera nossa perspectiva de recuperação do setor nos próximos meses. Já o indicador de
nível de atividade da indústria da construção avançou 0,5 ponto na passagem de setembro para outubro,
atingindo 46,9 pontos, enquanto o indicador de número de empregados recuou 2,1 ponto, chegando a 43,1
pontos, de acordo com os dados divulgados ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Para os
próximos meses, os empresários estão mais confiantes e estimam melhora do nível de atividade, em linha
com nossa expectativa de recuperação da atividade econômica nos próximos trimestres.

Inflação

FGV: aceleração do IGP-M em novembro foi impulsionada por produtos industriais no atacado
O IGP-M subiu 0,52% em outubro, de acordo com os dados divulgados há pouco pela FGV, acima da nossa
projeção e da mediana das expectativas do mercado, de 0,42% e 0,45% respectivamente. A aceleração em
relação a outubro, quando o índice avançou 0,20%, foi explicada pelos preços de produtos industriais no
atacado, que passaram de uma queda de 0,03% para uma alta de 0,68%. No sentido contrário, o IPA
agropecuário passou de uma alta de 0,76% para outra de 0,61% neste mês. O IPC, por sua vez, subiu 0,28%
no período, mesma variação registrada na leitura anterior, e o INCC passou de uma elevação de 0,19% para
outra de 0,28%. Com esse resultado, o IGP-M acumulou deflação de 1,4% nos últimos doze meses.

Fiscal

Governo central registrou superávit primário de R$ 5,2 bilhões em outubro
O resultado primário do governo central ficou superavitário em R$ 5,2 bilhões em outubro, conforme
divulgado ontem pelo Tesouro Nacional. O resultado acumulado no ano totalizou um déficit de R$ 103,2
bilhões, comparado ao déficit de R$ 60,4 bilhões observado no mesmo período em 2016. Tanto a queda de
1,5% das receitas como o aumento de 1,0% das despesas (ambos em termos reais) contribuíram para essa
piora relativa. Por fim, o déficit primário acumulado em 12 meses atingiu R$ 207,3 bilhões, equivalente a
3,14% do PIB. É esperado que o resultado primário apresente melhora nos próximos meses com as receitas
de concessões que já estão programadas para serem registradas no restante desse ano. Assim, o governo
deverá cumprir com tranquilidade a meta deste ano, de déficit R$ 159 bilhões.
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Internacional

EUA: futuro presidente do Fed sinalizou gradualismo da política monetária e revisão da regulação do
sistema financeiro
Em sabatina no Senado, o futuro presidente do Federal Reserve reforçou a mensagem de gradualismo da
normalização da política monetária e sua tendência a rever parte do aperto regulatório imposto ao sistema
financeiro desde a crise de 2008 para facilitar e tornar mais eficiente a atuação de bancos pequenos e
regionais que não representem grandes riscos sistêmicos. Além disso, também deu sinais de que apesar do
desemprego baixo, os sinais vindos dos salários e de medidas complementares do mercado de trabalho
ainda apontam para ausência de pressões inflacionárias advindas do mercado laboral. Em linhas gerais, o
discurso reforça a percepção dos mercados de que Powell deve adotar uma postura de elevação mais lenta
dos juros e estaria propenso a considerar uma regulação mais branda aos bancos.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta quarta-feira. As bolsas asiáticas fecharam o
pregão com perdas, com exceção de Tóquio, que subiu 0,5%. Já as bolsas europeias operam no campo
positivo, mesma direção apontada pelos índices futuros para as bolsas dos Estados Unidos. No mercado de
divisas, o dólar perde valor ante as principais moedas, com destaque para a libra, que valoriza 0,5%
refletindo notícias de que o Reino Unido e a União Europeia teriam chegado a um acordo sobre o valor que
o país teria de pagar ao grupo de países em razão do Brexit.

No mercado de commodities, o petróleo continua em queda após a estimativa do American Petroleum
Institute (API) indicar que os estoques norte-americanos do produto aumentaram na última semana.
Amanhã os países membros da Opep se reúnem em Viena e devem anunciar uma extensão do acordo que
limita a produção para o próximo ano. As principais commodities agrícolas operam sem tendência única,
com o trigo e o milho cotados em alta enquanto soja e açúcar registram perdas. Os metais industriais são
negociados em alta, revertendo a queda de ontem.

Na agenda doméstica, teremos a divulgação do resultado fiscal do setor público e os dados semanais do
fluxo cambial.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

09:00 Brasil
IBGE: Índice de Preços ao Produtor - indústrias de 

transformação (out)

10:30 Brasil BCB: Nota à Imprensa - Política Fiscal (out)

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

11:00 Alemanha Índice de preços ao consumidor (nov) - preliminar

11:30 EUA PIB (3° tri.) - preliminar 3,2% (tri/tri)

13:00 EUA Fed: Audiencia de J. Yellen no Congresso

23:00 China Índice PMI da indústria de transformação (nov) 51,5 
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Indicadores do Mercado

28/11/17
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 7,50 0,00 0,00 -6,50

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,21 0,00 0,04 -5,00

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 0,30

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 7,05 -0,02 -0,19 -5,07

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7,08 -0,01 -0,22 -4,60

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.270,54 0,29 -12,80 296,30

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.375,47 6,19 -43,70 404,25

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 167,11 -3,50 -10,87 -139,80

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,21 -0,39 -0,68 -5,14

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 74.140 0,11 -2,42 17,95

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 30.628 0,07 -2,61 18,75

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.627 0,98 1,78 19,32

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 259,93 0,51 -1,86 14,10

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.486 -0,04 2,17 22,49

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.334 0,34 -2,43 1,73

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,33 0,00 -0,08 0,02

Euro - US$/€ (**) 1,18 -0,5 2,0 11,6

Iene - ¥/US$ (**) 111,48 0,4 -1,9 -0,4

Libra - US$/£ (**) 1,33 0,2 1,6 7,4

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,54 -0,2 -3,1 -10,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,61 0,1 -0,6 -4,4

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 191,21 -0,4 4,3 3,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 63,61 -0,4 5,2 31,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.295 0,0 2,1 8,7

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 993 -0,3 1,8 -6,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 336 -0,7 -3,6 -3,5

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 144 0,2 3,5 -4,2
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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