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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: IPCA (out) 0,28% (m/m)
Apesar da aceleração do índice, esperamos que os 
núcleos mantenham ritmo de alta próximo ao do 
mês anterior.

12:30 Bacen: Fluxo cambial (semanal)

13:00 EUA: Estoques no atacado (set) - final 0,2% (m/m)

- USDA: Relatório mensal da produção mundial de 
grãos

Candidato republicano Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos e partido 
republicano obteve maioria nas duas casas do Congresso
O candidato republicano Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, após conquistar a maioria 
dos delegados necessária para sua nomeação. Resultados ainda preliminares já garantem ao menos 
289 delegados a favor de Donald Trump (20 a mais do que o necessário para ser eleito), contra 218 
delegados conquistados até aqui pela candidata democrata, Hillary Clinton. Além da eleição de Donald 
Trump, o partido republicano também deve obter maioria nas duas casas do Congresso – no Senado, 
já conquistou 51 senadores ante os 49 necessários para tanto, enquanto na Câmara dos Deputados 
obteve até o momento 235 deputados frente aos 218 requeridos para obter maioria. Em seu discurso 
inicial, Donald Trump fez menção à necessidade de conciliar o país, com elogios ao esforço da candidata 
derrotada Hillary Clinton de trabalhar por todos os americanos e criar novas oportunidades para uma 
parcela da população que ficou à margem do crescimento econômico recente. Além disso, sinalizou 
disposição em trabalhar em conjunto no comércio internacional com aqueles países que se dispuserem 
ao diálogo harmônico com os Estados Unidos. Trump deverá tomar posse no dia 20 de janeiro, e até lá 
deveremos ter maior clareza sobre os rumos políticos e econômicos que seu governo pretende seguir, 
com especial atenção ao comércio internacional, políticas migratórias e perspectivas de estímulo fiscal.

Abras: revisamos nossa projeção de atividade varejista de setembro, diante da nova elevação 
das vendas reais de supermercados no período
As vendas reais dos supermercados apresentaram alta de 0,4% em setembro na comparação com agosto, 
crescendo pelo sexto mês consecutivo, de acordo com os dados divulgados ontem pela Associação 
Brasileira de Supermercados (Abras) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Na comparação com 
o mesmo período de 2015, as vendas reais registraram avanço de 4,7%, acumulando uma variação 
positiva de 1,2% no ano. Em termos nominais, houve alta interanual de 13,5%. Diante da continuidade 
do desempenho positivo do setor supermercadista em setembro, revisamos nossa projeção de vendas 
do varejo restrito do período, de uma queda de 1,2% para outra de 0,6% na margem, resultado a ser 
conhecido amanhã. Para os próximos meses, esperamos que as vendas dos supermercados sigam 
em trajetória altista.

IBGE: doze das quinze regiões pesquisadas registraram alta da produção industrial entre 
agosto e setembro
A produção industrial registrou alta em doze das quinze regiões pesquisadas em setembro na comparação 
com agosto, descontando os efeitos sazonais, conforme os dados divulgados ontem na Pesquisa Industrial 
Mensal Regional do IBGE. Os estados de Goiás, Pará e Bahia foram os que registraram variação negativa, 
com recuos de 3,3%, 1,9% e 1,6%, nessa ordem. No Brasil, a produção industrial cresceu 0,5%, sendo 
influenciada majoritariamente pelo Espírito Santo, com avanço de 9,0%, Minas Gerais, com variação 
positiva de 2,0%, e São Paulo, com alta de 1,6%, na mesma base de comparação. Na comparação 
interanual, apenas duas regiões registraram crescimento da produção industrial, o Pará, com avanço de 
3,5%, e Santa Catarina, com alta de 0,2%. Nesse período, a produção industrial brasileira recuou 4,9%, 
sendo puxada principalmente pelo Espírito Santo, Goiás e Amazonas, com variação negativa de 19,7%, 
11,5% e 11,0%, respectivamente. Com isso, a produção industrial brasileira acumulou queda de 7,9% 
no ano, sendo influenciada em grande parte pela redução de 22,3% do Espírito Santo e de 13,6% do 
Amazonas, resultantes do forte recuo da indústria extrativa e de máquinas e equipamentos, nessa ordem.
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Inflação

Internacional

Tendências de mercado

A Petrobras anunciou nova redução dos preços de gasolina e diesel nas refinarias
A Petrobras anunciou ontem a queda de 10,4% no preço do diesel e de 3,1% no da gasolina nas refinarias a 
partir de hoje. No mês passado, a empresa já havia reduzido os preços desses combustíveis, em 2,7% e 3,2% 
respectivamente, dando início a uma nova política de preços competitivos que deverão refletir os movimentos 
internacionais do petróleo e que será revisada ao menos uma vez ao mês. Conforme nota da empresa, o repasse 
integral ao consumidor final representa uma redução de 6,6% no preço do diesel e de 1,3% no da gasolina. 
Considerando esse nível de ajuste, nossa projeção para o IPCA de novembro deve ser alterada de 0,41% para 
0,37%,

China: índices de preços ao produtor e ao consumidor seguiram avançando em outubro
Os indicadores de preços chineses referentes a outubro, divulgados ontem à noite, mostraram continuidade 
da aceleração da inflação no período. Merece destaque o desempenho do índice de preços ao produtor, que 
registrou alta interanual de 1,2% no mês passado, superando as expectativas que apontavam elevação de 
0,9%. O resultado, bastante superior ao crescimento de 0,1% observado em setembro, foi explicado por efeito 
base e pelo avanço dos preços das commodities. No mesmo sentido, o índice de inflação ao consumidor subiu 
2,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, em linha com a mediana das projeções do mercado. A 
aceleração ante setembro, quando o indicador cresceu 1,9%, foi impulsionada pelos preços de alimentação, 
que passaram de uma alta de 3,2% para outra de 3,7% entre setembro e outubro. Já o núcleo do índice, que 
exclui os itens alimentícios, avançou 1,6% no mês passado (ante expansão de 1,7%). Assim, a inflação chinesa 
não traz grandes preocupações para a política econômica, que continua voltada à estabilização do crescimento 
econômico. 

EIA: relatório mensal de petróleo mostrou revisão altista dos estoques mundiais, impulsionada pela 
expectativa de maior oferta
O relatório mensal de petróleo mostrou mais uma revisão altista das projeções de estoques mundiais, conforme 
reportado ontem pela Agência Internacional de Energia (EIA, na sigla em inglês). Ainda que as expectativas da 
demanda por essa commodity tenham subido entre outubro e novembro, as projeções para a produção mundial 
sofreram maior elevação, impulsionando para cima as projeções de estoques mundiais. A maior expectativa 
de oferta adveio, principalmente, da produção mais elevada nos EUA. Vale destacar que as projeções para os 
preços médios de petróleo permaneceram inalteradas, em US$ 43 para 2016 e US$ 51 para 2017. Além disso, 
a organização destacou o risco de que a reunião da OPEP, a ser realizada no próximo dia 30, não resulte em 
um acordo de congelamento da produção, o que pressionaria ainda mais a oferta mundial. Especificamente para 
o trimestre corrente, os estoques esperados subiram de 0,77 milhão para 1,23 milhões de barris diários entre 
outubro e novembro, diante das revisões altistas de 0,6% e de 0,2% da produção e do consumo, respectivamente. 

Os mercados respondem à vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais norte-americanas. O dólar registra 
pequena variação ante o Euro e a Libra, mas perde valor quando comparado ao iene. A maioria das moedas de 
países emergentes se deprecia, com destaque para o Peso Mexicano, com perdas ante o dólar em torno de 8,0%. 

De maneira geral, as bolsas operam com tendência de baixa. Na Ásia, os mercados encerraram o dia com 
significativas perdas, com destaque para a queda de 5,4% em Tóquio. As principais bolsas europeias são 
negociadas no campo negativo neste momento. Já os índices futuros apontam para queda das bolsas norte-
americanas ao longo do dia. Os preços de commodities também são negociados em baixa, com queda dos 
preços de agrícolas, metálicas e do petróleo.

No Brasil, além dos resultados da eleição dos EUA, o mercado deve reagir ao anúncio pela Petrobras do corte 
dos preços da gasolina e do diesel e ao resultado do IPCA de outubro, que será divulgado às 9h. Esperamos que 
o índice acelere em outubro registrando uma alta de 0,28% ante setembro. No entanto, os núcleos da inflação 
devem manter ritmo similar ao registrado no mês anterior.
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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  

Indicadores do Mercado

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

08/11/16 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) (*) 12,30 -0,03 0,07 -3,02

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,19 -0,08 0,15 -1,66

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,69 -0,01 0,03 -1,66

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,10 -0,06 0,14 -3,55

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.019,19 0,06 18,91 213,20

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.130,85 3,38 8,83 692,38

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 271,37 -14,49 -0,77 -127,46

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,17 -1,00 -1,60 -15,94

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 64.158 0,17 4,99 36,74

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.416 0,16 4,55 35,01

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.140 0,38 -0,66 1,92

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 224,84 0,34 -1,09 -12,37

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 17.171 -0,03 1,85 -10,87

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.148 0,46 4,77 -12,32

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,85 0,03 0,14 -0,47

Euro - US$/€ (**) 1,10 -0,1 -1,6 2,7

Iene - ¥/US$ (**) 105,16 0,7 2,1 -14,6

Libra - US$/£ (**) 1,24 -0,1 -0,4 -17,8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,32 -1,5 -5,1 9,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,78 0,0 1,3 6,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,55 0,1 -4,8 -7,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 46,04 -0,2 -11,3 -2,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.275 -0,4 2,0 17,2

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.002 1,3 4,7 15,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 354 2,3 4,3 -5,0

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 150 0,0 -1,5 0,8


