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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pesquisa Industrial Mensal - Regional (set)

IGP-DI mostrou aceleração menor que a esperada em outubro
O IGP-DI registrou alta de 0,13% em outubro, conforme divulgado há pouco pela FGV. O resultado ficou 
bastante abaixo da mediana das expectativas do mercado e da nossa projeção, de elevações de 0,24% 
e de 0,27%, respectivamente. Em relação ao nosso número, a surpresa baixista foi concentrada na 
expansão menor que a esperada dos preços de produtos industrializados. Ainda assim, houve aceleração 
em relação a setembro, quando o índice subiu 0,03%. O movimento foi explicado pela menor deflação 
do IPA agropecuário, que caiu 0,40%, ante retração de 1,56% observada no mês anterior. No mesmo 
sentido, o IPC avançou 0,34%, após ter mostrado alta de 0,07% em setembro, diante da maior elevação 
em sete de seus oito grupos. Já o IPA industrial desacelerou no período, ao oscilar de uma expansão 
de 0,60% para outra de 0,22%. Por fim, o INCC passou de um crescimento de 0,33% para outro de 
0,21%. Para a próxima divulgação do IGP, esperamos alta em torno de 0,20%, diante da aceleração do 
IPA industrial de novembro, com a incorporação de reajuste no setor siderúrgico. Já o IPA agropecuário 
deverá mostrar deflação próxima à apresentada no resultado de hoje. 

Anfavea: queda da produção de veículos colaborou para o ajuste de estoques em outubro
A produção total de veículos exceto máquinas agrícolas somou 174.150 unidades em outubro, segundo os 
dados divulgados ontem pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), o 
equivalente a uma redução de 3,2% na margem, descontada a sazonalidade. Com isso, houve reversão 
parcial do crescimento de 14,6% registrado em setembro, na mesma base de comparação. Todas as 
categorias apresentaram recuo no período, com destaque para comerciais leves, com queda de 17,4%, 
em relação a setembro, seguido por caminhões, ônibus e automóveis, cujas produções caíram 12,2%, 
9,0% e 0,6%, respectivamente.  No sentido oposto, as vendas ao mercado interno cresceram 4,2% em 
relação a setembro na série livre de efeitos sazonais, com variação positiva em todas as categorias, 
com exceção de caminhões, que apresentou queda de 13,2% na margem. As vendas da categoria de 
automóveis se destacaram, com alta de 5,2%. Já as vendas de ônibus e comerciais leves registraram um 
avanço de 5,1% e 1,8%, nessa ordem, também excetuados os efeitos sazonais. Com isso, os estoques 
apresentaram recuo de 4,1% na margem. Para os próximos meses, acreditamos em melhora moderada 
das vendas, o que deve contribuir para o processo de normalização dos estoques. Em relação à produção 
industrial de outubro, a despeito do resultado negativo da fabricação de automóveis, projetamos alta na 
margem, levando em consideração os indicadores conhecidos até o momento. 

Serasa Experian: índice de atividade do comércio manteve trajetória de queda em outubro, 
sugerindo nova retração das vendas do varejo no período
O indicador de atividade do comércio caiu 1,2% entre setembro e outubro, descontados os efeitos 
sazonais, conforme divulgado ontem pela Serasa Experian, marcando, assim, sua quarta contração 
consecutiva. Três dos seus seis componentes apresentaram declínio no período, com destaques para 
as fortes quedas dos segmentos de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e informática (-2,3%) e 
combustíveis e lubrificantes (-2,1%). No mesmo sentido, as vendas de supermercados, hipermercados, 
alimentos e bebidas recuaram 1,0%, mais que compensando a ligeira alta de 0,1% observada em 
setembro. Em contrapartida, veículos, motos e peças subiram 1,1%, em linha com a elevação mostrada 
pelos dados da Fenabrave referentes ao mesmo período. Na comparação interanual, as vendas totais 
cresceram 1,4%, acumulando retração de 7,0% em doze meses. O resultado aponta, ainda que de 
forma preliminar, continuidade de queda dos últimos meses. Dessa forma, mantemos nossa percepção 
de que a recuperação do consumo das famílias será bastante gradual. 
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Setor Externo

Internacional

Anatel: número de linhas móveis habilitadas registrou alta em setembro, puxada pelo serviço pós-
pago
O número de linhas móveis em operação no Brasil alcançou 251 milhões em setembro, de acordo com a Agência 
Nacional de Telecomunicações (ANATEL), o equivalente a um ligeiro avanço de 0,23% em relação a agosto, na 
série livre de influência sazonal. O resultado positivo foi decorrente do avanço do número das linhas pós-pagas, 
que aumentaram 0,65% na margem. No sentido oposto, o serviço pré-pago apresentou uma baixa de 0,32%, 
na mesma base comparação. Na variação interanual, a queda registrada foi de 9,0% no número total de linhas. 
Como consequência, em setembro o número de linhas em serviço atingiu 121,8 a cada 100 habitantes. Daqui 
para frente, o mercado de trabalho enfraquecido manterá o setor acomodado nos próximos meses.

Balança comercial iniciou novembro com superávit de US$ 320 milhões
O saldo da balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 320 milhões na primeira semana de novembro, 
de acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Esse 
resultado é equivalente a um saldo positivo de US$ 25 bilhões, em termos anualizados, levando em conta os 
ajustes semanais. Entre os dias 1 e 4 deste mês, as exportações somaram US$ 2,206 bilhões e superaram 
as importações, que ficaram em US$ 1,886 bilhão. A comparação com as médias diárias de novembro do 
ano passado aponta para aumento de 6,5% no caso das exportações e recuo de 0,3% para as importações. 
O crescimento nos embarques foi explicado pelo aumento das vendas de semimanufaturados (31,8%) e 
manufaturados (19,0%), que foram suficientes para compensar a queda na venda de básicos (-10,8%). Em 
relação às compras externas, houve diminuição dos gastos principalmente com combustíveis e lubrificantes 
(-32,8%) e instrumentos de ótica e precisão (-14,7%). Na margem, destaque para a balança de petróleo, que 
piorou no início do mês com alta de importações e forte queda de exportações. Com o resultado da semana, o 
saldo da balança comercial acumulou superávit de US$ 38,845 bilhões neste ano.

China: desempenhos das importações e exportações em outubro foram levemente mais fracos que os 
esperados
As exportações chinesas registraram queda interanual de 7,3% em outubro, abaixo do recuo de 6,0% projetado 
pelo mercado, de acordo com os dados divulgados ontem à noite. Ainda assim, o resultado apontou declínio 
menos intenso que o observado em setembro (-10,0%, na mesma base de comparação), refletindo melhora 
dos embarques destinados aos EUA, diante da depreciação do renmimbi em relação ao dólar. No mesmo 
sentido, as importações apresentaram variação interanual negativa de 1,4%, também inferior à retração de 
1,0% esperada pelos analistas de mercado. O desempenho, entretanto, foi superior à contração de 1,9% no 
mês anterior. Com isso, o saldo comercial da China foi de US$ 49,1 bilhões. No que concerne às reservas 
internacionais, verificou-se queda de US$ 3,166 trilhões para US$ 3,121 trilhões entre setembro e outubro. 
Descontando os efeitos das variações cambiais, a queda foi de aproximadamente US$ 20 bilhões, o que sugere 
que a saída de capital foi pequena, diante da rápida e expressiva depreciação da moeda chinesa em relação ao 
dólar observada em outubro. Vale destacar que a tendência de depreciação do renmimbi segue presente, mas 
ditada pelos movimentos do dólar. Para os próximos meses, esperamos alguma desaceleração das importações, 
em resposta às medidas restritivas impostas ao setor imobiliário. Acreditamos ainda que as políticas chinesas 
seguirão voltadas ao crescimento, no que o governo tem se mostrado bem sucedido, evitando assim grande 
desaceleração da economia do país.



3DEPEC

B
ol

et
im

 D
iá

rio
 M

at
in

al
Tendências de mercado

O mercado continua otimista com o resultado da eleição americana. As últimas pesquisas têm sido favoráveis 
à candidata democrata Hillary Clinton, apesar de a disputa permanecer acirrada. Por outro lado, na Europa a 
produção industrial na Alemanha caiu 1,8% na passagem de agosto para setembro, frustrando a expectativa 
do mercado de uma retração de 0,5%.

Na Ásia, as bolsas encerraram o dia com ganhos, com exceção da de Tóquio, que ficou praticamente estável. 
As principais bolsas europeias são negociadas no campo positivo neste momento, apesar do resultado ruim 
da indústria alemã. Já os índices futuros norte-americanos são cotados próximo à estabilidade. O dólar perde 
valor ante as principais moedas, revertendo parcialmente a valorização registrada ontem. 

O preço do petróleo opera em alta, após a OPEP revisar para cima as projeções para a demanda de petróleo 
entre 2017 e 2020. No entanto, a projeção da organização para o preço médio do barril caiu de US$ 65 para 
US$ 45 na média de 2017. As commodities agrícolas são negociadas com ganhos, com exceção do algodão. 
O cobre registra queda, após as importações chinesas ficarem abaixo do esperado em outubro.

No Brasil, em dia com agenda doméstica fraca, o mercado deve seguir a tendência externa, com alta da bolsa 
e valorização do real, enquanto permanece atento as notícias das eleições norte-americanas. Adicionalmente, 
o mercado de juros deve reagir ao resultado do IGP-DI de outubro.

Indicadores do Mercado

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

07/11/16 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) (*) 12,32 -0,06 0,10 -2,99

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,28 0,06 0,24 -1,57

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,70 -0,01 0,04 -1,65

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,16 -0,04 0,20 -3,49

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.020,33 0,72 16,63 238,40

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.128,78 20,39 2,90 659,95

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 285,86 -1,12 13,72 -112,96

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,21 -0,93 -0,47 -14,93

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 64.052 3,98 4,82 36,52

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.374 3,78 4,39 34,79

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.132 2,22 -1,03 1,54

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 224,08 1,51 -1,43 -12,67

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 17.177 1,61 1,88 -10,84

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.133 0,26 4,28 -12,72

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,83 0,05 0,11 -0,50

Euro - US$/€ (**) 1,10 -0,9 -1,4 2,8

Iene - ¥/US$ (**) 104,46 1,3 1,4 -15,2

Libra - US$/£ (**) 1,24 -1,0 -0,3 -17,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,59 -2,3 -3,7 10,6

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

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,50 1,0 -4,8 -7,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 46,15 1,3 -11,1 -2,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.279 -1,9 2,4 17,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 989 0,8 3,4 13,5

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 346 -0,7 1,9 -7,2

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 150 0,1 -1,6 0,8
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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  


