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Agenda do dia

Fiscal

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pesquisa Industrial Mensal (set) 0,6% (m/m)      
-5,0% (a/a)

15:00 MDIC: Balança comercial mensal (out) US$ 3,0 
bilhões

- Fenabrave: Emplacamentos de veículos (out)

- CNI: Indicadores industriais (set)

11:45 EUA: Índice PMI Markit da indústria de transformação 
(out) - final 51,7

12:00 EUA: Gastos com construção (set) 0,5% (m/m)

12:00 EUA: Índice ISM da indústria de transformação (out) 51,7 

- EUA: Venda total de veículos (out) 17,43 milhões 

Resultado do índice PMI da China de outubro surpreendeu de forma positiva as expectativas
O crescimento da economia chinesa seguiu sustentado em outubro, conforme sugerido pelo resultado 
do índice PMI do setor de manufatura. O indicador atingiu a marca de 51,2 pontos no mês passado, 
superando as expectativas (50,3) e o registrado em setembro (50,4). Para tanto, houve importante 
avanço dos pedidos domésticos e da produção, que passaram de 50,9 para 52,8 pontos e de 52,8 
para 53,3 pontos entre setembro e outubro, respectivamente. Por outro lado, os pedidos de exportação 
recuaram de 50,1 para 49,2 pontos no mesmo período. Já o índice PMI Caixin – que contempla uma 
amostra mais concentrada nas pequenas e médias empresas – mostrou alta de 50,1 para 51,2 pontos 
no mesmo período. A despeito desse resultado positivo, entendemos que essa melhora não deve se 
sustentar nos próximos meses, uma vez que alguns indicadores prévios do setor imobiliário já indicam 
desaceleração em outubro – considerando tanto os lançamentos como as vendas – em resposta às 
medidas restritivas adotadas no mês passado. Ainda assim, vale dizer que o governo tem insistido nos 
projetos de infraestrutura, principalmente daqueles voltados ao setor de transporte e tratamento de água. 
De todo modo, essa surpresa positiva sugere que os demais dados de outubro não devem frustrar as 
expectativas. Assim, fontes de instabilidade para a China, por ora, não deverão vir do desempenho da 
atividade econômica. Portanto, o monitoramento da depreciação da moeda chinesa e do fluxo de capital 
continua importante.

EPE: consumo total de energia apresentou alta em setembro, impulsionado pelo uso comercial 
O consumo de energia elétrica somou 38.259 GWh em setembro, o equivalente a uma alta de 1,2% 
na margem, de acordo com os dados divulgados ontem pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 
e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco O crescimento na passagem de agosto para setembro foi 
decorrente, majoritariamente, do avanço de 1,5% do consumo comercial. Em contrapartida, a energia 
consumida pela indústria registrou um leve recuo de 0,2% ante o mês anterior, na série livre de 
efeitos sazonais. Na comparação interanual, houve um avanço de 1,4% do consumo total de energia, 
que foi impulsionado pelo consumo residencial e por outros setores, com altas de 4,8% e de 3,9%, 
respectivamente.

Resultado primário do governo consolidado acumula déficit de R$ 85,5 bilhões nesse ano
O resultado primário do governo central ficou deficitário em R$ 26,6 bilhões em setembro, acumulando 
no ano resultado negativo de R$ 85,5 bilhões. Nos últimos 12 meses, o déficit já chega a 3,08% do 
PIB. Enquanto o governo central acumula no ano déficit de R$ 94,5 bilhões, os governos regionais 
permanecem superavitários, em R$ 10 bilhões. Apenas nesse ano, a despesa com juros já chegou a R$ 
295 bilhões, levando o déficit nominal a R$ 380,5 bilhões. A dívida bruta do governo central, por sua vez, 
já atingiu 70,7% do PIB no mês e deve continuar em elevação nos próximos meses. De fato, a trajetória 
da relação dívida/PIB deve continuar piorando nos próximos anos e apresentará convergência apenas 
em meados da próxima década, quando as reformas fiscais começarem a ter impacto mais relevante 
sobre as finanças públicas. 
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EUA: elevação dos gastos dos consumidores em setembro fortalece expectativa de continuidade do 
processo de normalização da política monetária em dezembro
Os dados de gastos dos consumidores tiveram alta de 0,5% em setembro, resultando em uma melhora em 
relação à contração de 0,1% observada em agosto. As informações sobre consumo já tinham sido conhecidas 
no PIB divulgado na última sexta-feira, mas vale destacar que a melhora dos gastos em setembro recoloca a 
sua trajetória em ritmo bom no acumulado dos últimos 6 meses. Além da melhora do consumo, que cresceu 
acima da renda no período (crescimento de 0,5% e de 0,3%, respectivamente), verificou-se também gradual 
subida dos índices de preços, de 1,0% para 1,2% em termos interanuais. Com isso acreditamos que o Fed 
ficará confiante de que as condições de consumo e inflação permitem ao comitê seguir adiante no processo de 
normalização monetária em dezembro.

Reino Unido: índice PMI da indústria de transformação recuou em outubro, mas se manteve acima da 
média histórica 
O índice PMI da indústria de transformação do Reino Unido recuou de 55,5 para 54,3 pontos entre setembro e 
outubro, de acordo com a leitura final divulgada hoje pela Markit. Ainda assim, o indicador se manteve bastante 
acima da média histórica, de 51,5 pontos. A queda do índice refletiu, majoritariamente, o avanço do custo de 
produção no período, fortemente impulsionado pelo aumento dos preços de produtos importados, em virtude 
da depreciação da libra observada no período. O enfraquecimento da moeda local também foi responsável pelo 
maior volume exportado em outubro, cujo destinos foram os Estados Unidos, China e União Europeia. Além 
disso, o número de novos pedidos cresceu pelo terceiro mês consecutivo, em ritmo próximo à forte alta no mês 
anterior, diante do aumento das demandas interna e externa. Merece destaque o setor de bens intermediários, 
cuja produção apresentou a maior elevação deste ano. Por fim, o emprego na indústria de transformação 
também registrou intensa alta no período. A despeito da queda do índice PMI em outubro, acreditamos que a 
indústria do Reino Unido seguirá mostrando desempenho positivo no quarto trimestre, diante da continuidade de 
crescimento da produção e das novas encomendas. Dessa forma, o resultado reforça ainda mais nossa percepção 
de impactos econômicos moderados da decisão de saída do Reino Unido da União Europeia no curto prazo. 

Japão: Banco do Japão alterou o horizonte relevante de sua política monetária para o ano fiscal de 
2018
O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) manteve sua política monetária inalterada, conforme divulgado 
hoje. Dessa forma, a taxa de juros aplicada a depósitos bancários permaneceu negativa em 0,1%, ao passo 
que sua meta para os juros dos títulos de dez anos foi mantida em 0%, assim como não houve alteração do 
volume de compras de ativos. A despeito disso, a autoridade monetária revisou para baixo suas projeções de 
inflação para o ano fiscal de 2017 (de uma alta de 1,7% para outra de 1,5%) e para o ano de 2018 (de 1,9% 
para 1,7%). Com isso, o horizonte relevante para atingir a meta de 2,0% foi estendido para o ano fiscal que se 
encerra em março de 2019. Espera-se, assim, que o BoJ não deva conceder novos estímulos no curto prazo. 

México: resultado positivo da primeira leitura do PIB do terceiro trimestre foi impulsionado 
principalmente pelo setor de serviços
O Produto Interno Bruto (PIB) do México registrou crescimento de 1,0% na margem no terceiro trimestre 
ante o trimestre anterior, e de 2,0% na comparação interanual. Esse resultado surpreendeu positivamente a 
mediana das expectativas do mercado, que esperavam 0,8% na margem e 1,9% na comparação interanual. 
O desempenho positivo da economia mexicana no período se deve em grande parte ao forte crescimento do 
setor de serviços (crescimento de 1,5% na margem), que, juntamente com o setor agrícola – que registrou alta 
de 1,2% na margem – mais do que compensou a contração de 0,1% do setor industrial. Com esse resultado, 
mantemos nossa projeção de 2,3% de crescimento para 2016 e de 2,5% em 2017. 
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Tendências de mercado

O mercado está mais otimista com o desempenho da economia chinesa após os resultados melhores que o 
esperado dos índices PMI da indústria chinesa. O índice oficial subiu 0,8 ponto em outubro, para 51,2 e o índice 
Caixin também atingiu 51,2, ante 50,1 em setembro. O Banco do Japão manteve a política monetária e estendeu 
o prazo para atingir a meta de inflação para 2019.

Nesse cenário, os mercados operam com tendência de alta nesta terça-feira. As bolsas asiáticas encerraram o dia 
no campo positivo, refletindo a alta dos índices PMI da China. As principais bolsas europeias também registram 
ganhos neste momento. Os índices futuros norte-americanos apontam para alta das bolsas americanas hoje. O 
dólar registra pequena variação em relação às principais moedas. Já o dólar australiano apresenta valorização, 
refletindo os dados da China. 

O preço do petróleo registra pequena alta hoje, depois da forte queda observada ontem, em meio às preocupações 
com o sucesso do acordo da OPEP para um corte na produção. Os dados dos estoques americanos de petróleo 
serão divulgados hoje pelo API. As commodities agrícolas registram queda. Por outro lado, as metálicas industriais 
são cotadas em alta, refletindo o otimismo com a economia chinesa.

No Brasil, o mercado deve seguir a tendência externa, com a valorização da bolsa enquanto aguarda a divulgação 
da produção industrial em setembro. Esperamos uma alta de 0,6% em relação a agosto, revertendo a queda 
de 3,8% registrada naquele mês.

Indicadores do Mercado

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

31/10/16 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 14,00 0,00 -0,25 -0,25

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 12,39 -0,08 -0,11 -3,00

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,07 -0,11 -0,01 -1,48

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,72 0,00 -0,05 -1,75

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,21 -0,01 0,02 -3,65

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.013,09 2,01 14,02 242,66

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.109,42 12,19 28,63 725,38

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 275,74 0,51 -1,64 -166,64

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,19 -0,22 -2,11 -17,17

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 64.925 0,96 11,23 41,54

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.777 0,89 10,75 39,70

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.126 -0,01 -1,94 2,25

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 227,60 -0,62 -1,14 -10,28

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 17.425 -0,12 5,93 -8,69

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.100 -0,12 3,19 -8,34

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,83 -0,02 0,23 -0,32

Euro - US$/€ (**) 1,10 0,0 -2,3 -0,2

Iene - ¥/US$ (**) 104,82 0,1 3,4 -13,1

Libra - US$/£ (**) 1,22 0,5 -5,6 -20,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,86 -0,6 -2,7 14,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,78 0,0 1,6 7,3

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 186,28 -2,9 0,0 -9,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 48,30 -2,8 -1,5 -2,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.273 -0,3 -3,1 11,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.002 0,1 5,1 13,4

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 355 -0,1 5,3 -7,2

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 151 -0,1 -0,4 1,8
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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 / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer  


