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Agenda do dia

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

10:00 Markit: Índice PMI da indústria de transformação (nov)

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

- Fenabrave: Emplacamentos de veículos (nov)

- CNI: Indicadores industriais (out)

- Fiesp/Ciesp: Indicadores industriais - INA e NUCI (out)

11:30 EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal) 252 mil

12:45 EUA: Índice PMI Markit da indústria de transformação 
(nov) - final 52,1

13:00 EUA: Gastos com construção (out) 0,6% (m/m)

13:00 EUA: Índice ISM da indústria de transformação (nov) 52,1 

- EUA: Venda total de veículos (nov) 17,7 milhões 

Importantes ajustes do cenário abrem condições para que próximo corte de juros seja de 0,50 
p.p. 
Dentro do esperado, o Comitê de Política Monetária do Banco Central optou por cortar novamente 
a taxa de juros em 0,25 p.p., levando a Selic a 13,75% a.a., em decisão anunciada ontem. Assim, o 
Copom deu continuidade ao ciclo de flexibilização das condições monetárias iniciado no mês passado. 
Houve importantes alterações no cenário, que deverão abrir espaço para que o ritmo de cortes seja 
intensificado daqui para frente. Isso porque, condicionantes que antes explicavam uma postura mais 
cautelosa por parte do Copom, hoje criam um ambiente mais propício para a convergência da inflação 
para 4,5% em 2017. 

Assim, destacamos (i) o reconhecimento de que o desempenho da economia brasileira tem frustrado as 
expectativas e que a retomada tende ser mais lenta do que a esperada anteriormente, (ii) o comportamento 
mais favorável da inflação no curto prazo, não apenas de alimentos, mas de forma mais difundida (iii) 
a continuidade da queda das expectativas de inflação e das projeções para o horizonte relevante da 
política monetária e (iv) o avanço positivo da aprovação das reformas fiscais. O risco externo, contudo, 
ainda demanda maior atenção, tendo em vista as incertezas relacionadas à política econômica e à 
proximidade da alta dos juros nos EUA, o que tem trazido volatilidade aos preços dos ativos. Outros 
riscos ainda foram apontados, como as incertezas ainda presentes no ambiente político e a possibilidade 
de que a desinflação de itens mais ligados à atividade econômica seja interrompida. 

De todo modo, a manutenção do cenário atual – marcado pela economia mais fraca, refletindo em um 
processo de desinflação mais rápido, o alívio da inflação de curto prazo e o ajuste fiscal avançando 
de forma mais célere – deverá intensificar o ritmo de desaceleração da inflação. Ou seja, entendemos 
que esse cenário tende a levar o  Copom a alterar o ritmo de corte para 0,50 p.p. já a partir de sua 
próxima reunião. Vale lembrar que ao final de dezembro será divulgado o Relatório Trimestral de Inflação, 
quando o BC terá a oportunidade de ajustar sua comunicação e suas projeções, compatíveis com essa 
nossa expectativa.
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IBGE: diante da queda de 0,8% do PIB no terceiro trimestre, revisamos nossa projeção para este e o 
próximo ano
O PIB recuou 0,8% na passagem do segundo para o terceiro trimestre, excetuada a sazonalidade, de acordo com os 
dados divulgados ontem pelo IBGE. Pela ótica da oferta, a indústria reverteu a alta de 1,2% observada no trimestre 
anterior, ao mostrar queda de 1,3% na margem. Já o setor agropecuário passou de uma retração de 0,8% para outra 
de 1,4%. O PIB de serviços, por sua vez, manteve a mesma intensidade de declínio do segundo trimestre, caindo 
0,6% na margem. Pela ótica da demanda, destacou-se a forte contração da formação bruta de capital fixo, de 3,1%, 
após ter crescido 0,5% no trimestre findo em junho. No mesmo sentido, o consumo das famílias e do governo recuou 
0,6% e 0,3%, respectivamente. Por fim, as exportações e importações também apresentaram queda, de 2,8% e 
de 3,1%. Na comparação interanual, o PIB caiu 2,9%, acumulando variação negativa de 4,4% nos últimos quatro 
trimestres. Diante desses fracos resultados do terceiro trimestre, atualizamos nossa projeção para 2016 e 2017. 
Estimamos retração do PIB em 2016 de 3,6% (3,4% anteriormente), levando em conta uma queda adicional, na 
margem, do PIB do quarto trimestre, de 0,7%. Para 2017, esperamos agora crescimento de 0,3% (1,0% anteriormente). 
Essa revisão ocorre majoritariamente por conta do desempenho da demanda doméstica: o consumo das famílias 
continua apresentando contração, refletindo o esfriamento maior do que o esperado no mercado de trabalho, os 
investimentos mostraram que a estabilização na metade do ano não se sustentou e até mesmo a demanda externa 
tem, nos últimos meses, piorado. As exportações em quantum têm caído nos últimos meses e a sua contribuição 
para o PIB deve continuar em terreno negativo no quarto trimestre, salvo forte melhora nos dados de dezembro. 
Mas há, também, riscos “positivos”: as estimativas de safra para 2017 estão nos dois dígitos de crescimento; há 
expectativa de aumento de oferta de energia limpa ao longo dos próximos trimestres, aumentando a eficiência da 
economia, bem como o valor adicionado do setor, dentro do PIB industrial; por fim, o desempenho mais fraco da 
atividade no curto prazo pode abrir caminho, via queda da inflação, para uma queda mais rápida e intensa dos juros.
 
Abras: queda das vendas reais dos supermercados em outubro sustenta expectativa de retração do 
comércio varejista no período
As vendas reais dos supermercados apresentaram queda de 0,8% entre setembro e outubro, de acordo com os 
dados divulgados ontem pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e dessazonalizados pelo Depec-
Bradesco. Com isso, foi interrompida uma sequência de quatro elevações consecutivas. Na comparação com 
o mesmo período de 2015, as vendas reais registraram avanço de 0,7%, acumulando uma variação positiva de 
1,2% no ano. Em termos nominais, houve alta interanual de 8,7%. O resultado das vendas de supermercados 
em outubro sustenta nossa expectativa de novo desempenho negativo do comércio varejista no período.
 
Ainda que a fabricação de papel e de químicos tenha crescido em outubro, projetamos queda da 
atividade industrial, alinhada com o desempenho negativo da produção de celulose no período
A produção brasileira de celulose atingiu 1,556 milhão de toneladas em outubro, o equivalente a uma queda de 
3,8% em relação a setembro, de acordo com os dados divulgados ontem pela Indústria Brasileira de Árvores 
(Ibá) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. O resultado representa uma alta de 6,6% ante o mesmo mês 
do ano anterior. A fabricação de papel, por sua vez, apresentou desempenho positivo no período, registrando um 
avanço 1,0% na margem, na série livre de efeitos sazonais, enquanto na comparação interanual o crescimento 
foi de 1,5%. Já a fabricação de produtos químicos cresceu 1,1% na passagem de setembro para outubro, 
completando três meses consecutivos de alta, segundo os dados divulgados ontem pela Associação Brasileira 
da Indústria Química (Abiquim) e também dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. No mesmo sentido, a 
produção de químicos registrou expansão de 11,2% em relação ao mesmo período do ano passado. A despeito 
do desempenho positivo da fabricação de papel e de produtos químicos em outubro, projetamos contração da 
produção industrial no período, conforme sugerido por outros indicadores coincidentes já divulgados.
 
Seade/Dieese: taxa de desemprego das quatro regiões metropolitanas pesquisadas seguiu em alta em 
outubro
A taxa de desemprego das regiões metropolitanas de Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e São Paulo manteve 
trajetória de alta em outubro, segundo as informações divulgadas ontem na Pesquisa de Emprego e Desemprego 
(PED) do Seade/Dieese. Em Salvador, a taxa subiu de 19,4% para 25,2% entre outubro de 2015 e igual período 
deste ano, ao passo que em Fortaleza, o avanço interanual foi de 3,5 pontos percentuais, atingindo 12,9%. 
Em Porto Alegre, a elevação da taxa de desemprego foi mais modesta, ao oscilar de 10,1% para 10,8%, na 
mesma métrica. Especificamente em relação à região metropolitana de São Paulo, o crescimento de 2,9 pontos 
percentuais da taxa de desemprego, que alcançou 17,2% em outubro, foi decorrente dos recuos de 4,0% e de 
0,6% da ocupação e da População Economicamente Ativa (PEA), respectivamente. Assim, o resultado está em 
linha com os dados divulgados pela Pnad Contínua do IBGE. Acreditamos que o mercado de trabalho continuará 
enfraquecido nos próximos meses, diante da recuperação mais lenta e gradual da atividade econômica em 2017.
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Internacional

BC: fluxo cambial registrou entradas líquidas de US$ 2,712 bilhões na quarta semana de novembro
O fluxo cambial registrou superávit de US$ 2,712 bilhões na semana compreendida entre os dias 21 e 25 de 
novembro, conforme divulgado ontem pelo Banco Central. As contas financeira e comercial apresentaram 
superávit no período, de US$ 1,641 bilhão e US$ 1,071 bilhão, nessa ordem. O saldo positivo da conta comercial 
foi resultado de US$ 3,778 bilhões contratados para exportações e US$ 2,707 bilhões para importações. Por 
sua vez, a conta financeira foi superavitária, decorrente de compras de US$ 10,209 bilhões e vendas de US$ 
8,568 bilhões. Com esse resultado, o fluxo cambial acumula saldo positivo de US$ 5,176 bilhões em novembro, 
amenizando o déficit acumulado neste ano, de US$ 1,800 bilhão.
 

Setor Externo

China: resultado positivo do índice PMI da indústria de transformação de novembro sugere que o 
crescimento do quarto trimestre segue firme
O índice PMI da indústria de transformação chegou a 51,7 pontos em novembro, superando as expectativas 
(51,0) e o registrado em outubro (51,2). Para tanto, os novos pedidos e o componente de produção mostraram 
alta de 52,8 para 53,2 e de 53,3 para 53,9 pontos, respectivamente. Por outro lado, o índice PMI Caixin – que 
considera uma amostra mais concentrada em pequenas e médias empresas – recuou de 51,2 para 50,9 pontos 
no mesmo período. Dessa forma, a economia chinesa segue crescendo em ritmo firme neste trimestre, o que 
deve levar o resultado do PIB deste ano a superar a meta de expansão de 6,5%. Esse desempenho positivo tem 
sido sustentado pelo segmento de infraestrutura, à medida que a política monetária tem sido levemente mais 
restritiva e o setor imobiliário começa a dar sinais de moderação (em resposta às medidas restritivas impostas 
pelos governos locais nos últimos meses). 
 
Área do Euro: índice PMI da indústria de transformação registrou nova alta em novembro, 
fortalecendo expectativa de aceleração da economia do bloco no quarto trimestre
O índice PMI da Área do Euro atingiu 53,7 pontos em novembro, de acordo com sua leitura final divulgada hoje 
pela Markit. O resultado, que está em linha com o apontado pela prévia, representa uma ligeira elevação de 
0,2 ponto em relação ao observado em outubro. A alta foi impulsionada pelo novo crescimento da produção, 
embora em menor magnitude, e pela forte expansão das exportações, beneficiadas pelo enfraquecimento do 
euro ante o dólar. Também chamou atenção a elevação dos preços ao produtor, principalmente de matérias 
primas, com parte desse aumento sendo repassada aos preços dos produtos manufaturados. Regionalmente, 
a variação positiva do índice foi sustentada pelos resultados positivos verificados nos setores industriais da 
Holanda, Áustria e Alemanha. Os dados reforçam nossa expectativa de aceleração da economia da Área do 
Euro neste quarto trimestre, que juntamente com o aumento dos preços de commodities, deverá exercer alguma 
pressão inflacionária no bloco, ainda que modesta.
 
OPEP chegou a um acordo para reduzir sua produção de petróleo por seis meses
A Organização dos Países Produtores de Petróleo (OPEP) chegou a um acordo para reduzir sua produção 
de petróleo em 1,2 milhão de barris diários, chegando a 32,5 milhões de barris diários, em reunião realizada 
ontem. O acordo, que terá início em 1º de janeiro de 2017, será válido por seis meses e há a possibilidade de 
ser prorrogado. Em termos de oferta mundial, essa redução é relevante e pode ajudar a equilibrar o mercado 
já no começo do próximo ano. Antes do acordo, a expectativa é de que isso aconteceria somente no segundo 
trimestre de 2017. Como era esperado, o principal ajuste ocorrerá na Arábia Saudita, que deverá voltar a produzir 
nos níveis de maio deste ano. O segundo maior corte será visto no Iraque, cuja produção deverá retornar ao 
patamar de março do ano passado. Em contrapartida, o Irã poderá aumentar sua produção, visto que busca 
recuperar os níveis de produção pré-sanções. Caso o acordo seja cumprido, acreditamos que os preços do 
petróleo no mercado externo deverão seguir em torno de US$ 50/barril, de maneira estável e com viés altista. 
Se não houver cumprimento do acordo, os preços deverão retornar ao patamar de US$ 45/barril.
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Indicadores do Mercado

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

30/11/16 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 13,75 -0,25 -0,25 -0,50

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 12,15 0,01 -0,32 -3,55

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,53 0,19 0,35 -1,73

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,60 -0,01 -0,12 -2,20

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,06 -0,02 -0,16 -4,12

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.946,64 1,69 -64,44 212,69

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.991,99 0,31 -105,24 577,96

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 300,47 -1,69 25,24 -122,81

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,39 -0,21 5,79 -12,45

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 61.906 1,51 -3,73 37,20

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 25.437 1,43 -4,16 34,96

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.199 -0,27 3,40 5,69

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 229,59 0,47 0,25 -11,83

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 18.308 0,01 4,94 -7,29

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.250 -1,00 4,70 -5,67

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,38 0,09 0,53 0,17

Euro - US$/€ (**) 1,06 -0,6 -3,6 0,2

Iene - ¥/US$ (**) 114,46 1,9 9,3 -7,0

Libra - US$/£ (**) 1,25 0,1 2,6 -16,9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 20,57 -0,2 8,4 24,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,89 -0,2 1,6 7,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 189,31 5,3 0,1 6,8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 50,47 8,8 1,5 13,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.171 -1,4 -8,3 9,9

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.032 -1,0 3,1 17,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 337 0,0 -5,1 -7,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 150 0,0 -1,2 0,7

Tendências de mercado

Os mercados globais reagem ao acordo da Opep anunciado na tarde de ontem, com o corte da produção em 
1,2 milhão de barris diários. O preço do petróleo é negociado próximo à estabilidade após a forte alta registrada 
ontem. Nesta manhã, foram divulgados os índices PMI da indústria da Área do Euro, que confirmaram as 
expectativas, ficando praticamente estáveis em relação a outubro. Nesse cenário, o dólar perde valor ante as 
principais moedas.
 
Os mercados acionários, por sua vez, operam sem tendência única nesta quinta-feira. Na Ásia, as bolsas 
fecharam com valorização, refletindo o acordo da Opep. Os principais mercados europeus operam no campo 
negativo nesta manhã enquanto os índices futuros sugerem que as bolsas americanas registrarão perdas ao 
longo do dia.  As commodities agrícolas operam em alta, com exceção do algodão, aguardando a divulgação 
de relatório do USDA sobre as exportações norte-americanas de grãos. Os preços dos metais industriais, por 
sua vez, continuam em queda.
 
No Brasil, o mercado deve reagir à decisão do Copom de cortar a taxa Selic de 14,00% para 13,75%, confirmando 
as expectativas do mercado. Acreditamos que o comunicado da decisão sinaliza a possibilidade da aceleração 
do ritmo de corte na próxima reunião em janeiro. Ainda hoje será divulgado o resultado da balança comercial 
de novembro que, de acordo com nossas estimativas, deve registrar um superávit de US$ 3 bilhões.
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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
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 / Alexandre Stiubiener 
Himmestein


