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Agenda do dia

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

Mercado revisou para baixo as expectativas de PIB para este ano e para o próximo
O mercado ajustou para baixo suas expectativas para o PIB deste ano e do próximo, de acordo com as 
estimativas coletadas até o dia 11 de novembro e divulgadas há pouco pelo Relatório Focus do Banco 
Central. A mediana das projeções de PIB para 2016 oscilou de uma queda de 3,31% para outra de 3,37%, 
enquanto para 2017, o crescimento previsto passou de 1,20% para 1,13%.  Quanto às expectativas 
de inflação, houve revisão para baixo da mediana de 2016, de 6,88% para 6,84%, e também para o 
próximo ano, de 4,94% para 4,93%. Por sua vez, a mediana das projeções para a taxa Selic foi revisada 
de 13,50% para 13,75% para o final de 2016 e permaneceu em 10,75% para 2017. Por fim, no caso da 
taxa de câmbio, a mediana das expectativas para o final deste ano subiu de R$ 3,20 para R$ 3,22, ao 
passo que a mediana para 2017 avançou de R$ 3,39 para R$ 3,40.

Esperamos ligeira alta na margem da atividade econômica em setembro, impulsionada pelo 
crescimento da produção industrial no período
Apesar da queda maior que a esperada do comércio varejista em setembro, esperamos elevação na 
margem de 0,2% do IBC-Br (proxy mensal do PIB) no período, informação a ser conhecida na próxima 
quinta-feira. O resultado deverá refletir a alta da produção industrial e, caso se confirme, o indicador 
acumulará contração de 0,7% no terceiro trimestre, na comparação com os três meses anteriores. Na 
quarta-feira, o IBGE divulgará o resultado da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), também referente a 
setembro. Nesse mesmo dia, a FGV divulgará o IGP-10 de novembro, para o qual esperamos alta de 
0,04%. Acreditamos que a continuidade da deflação do IPA agropecuário e a elevação moderada do IPA 
industrial, apesar da forte expansão do preço do minério de ferro, contribuirão para a baixa variação do 
índice cheio. A agenda doméstica ainda contemplará na quinta-feira a divulgação dos dados de emprego 
industrial de outubro pelo sistema Fiesp/Ciesp, e na sexta-feira, do Índice de Confiança do Empresário 
Industrial (ICEI), o primeiro indicador de confiança referente a novembro.

No exterior, merecem destaque os resultados do comércio varejista, da atividade industrial e do índice 
de preços ao consumidor dos EUA, todos referentes  ao mês passado, a serem divulgados na terça, 
quarta e quinta-feiras, respectivamente. Uma aceleração da inflação no período poderá fortalecer a 
expectativa de que o Fed (Federal Reserve, banco central norte-americano) eleve a taxa de juros do 
país em dezembro.
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Tendências de mercado

China: a despeito da leve surpresa negativa com as vendas no varejo em outubro, investimentos 
seguiram firmes no início deste último trimestre do ano
Os resultados dos dados de atividade econômica da China de outubro vieram praticamente em linha com o 
consenso das expectativas do mercado, ainda mostrando certa resiliência dos investimentos em infraestrutura e 
do setor imobiliário. Ainda assim, vale destacar a leve surpresa negativa com as vendas do varejo, explicada pela 
moderação dos segmentos de automóveis e de móveis e eletrodomésticos. De forma resumida: (i) a produção 
industrial mostrou alta interanual de 6,1% em outubro, praticamente em linha com as expectativas (6,2%) e 
mantendo o mesmo ritmo de setembro; (ii) as vendas nominais do varejo avançaram 10,0% no mês passado, 
em relação ao mesmo período do ano passado, frustrando o consenso do mercado (10,7%) e desacelerando 
ante setembro, quando tinham crescido 10,7%; (iii) os investimentos em ativos fixos acumularam expansão 
de 8,3% no ano até outubro, em linha com o esperado pelo mercado (8,2%), ante alta de 8,2% acumulada 
até setembro. Assim, a economia chinesa iniciou o último trimestre do ano em ritmo forte, impondo viés de 
alta para a projeção do PIB deste ano. De fato, o crescimento deverá superar a meta de 6,5%. Para 2017, 
contudo, começam a crescer as preocupações. Além da desaceleração já esperada do setor imobiliário, temos 
que considerar os potenciais efeitos que o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, poderá trazer à China, 
especialmente quando se leva em conta o aumento das tarifas de importação aos produtos chineses. Por ora, 
entendemos que o governo chinês poderá reagir de diversas formas para compensar uma possível perda do 
mercado norte-americano, com aumento das exportações para outras regiões, aceleração dos investimentos 
em infraestrutura e depreciação da moeda (que parece inevitável, mas que poderia levar a uma nova rodada 
de saída de capital). 

Área do Euro: queda da produção industrial em setembro foi generalizada, devolvendo parcialmente a 
elevação observada no mês anterior
A produção industrial da Área do Euro caiu 0,8% na passagem de agosto para setembro, descontados os 
efeitos sazonais, conforme divulgado há pouco pela Eurostat. O resultado, que foi ligeiramente superior à queda 
esperada de 1,0%, foi generalizado, com todas as categorias devolvendo parcial ou totalmente a elevação de 
1,6% observada no mês anterior. Merece destaque a contração de 5,6% da fabricação de bens duráveis, ante alta 
de 4,8% em agosto. No mesmo sentido, a produção de bens de capital recuou 2,2%, após expansão de 4,2%. 
Regionalmente, os principais países do bloco também apresentaram retração da atividade industrial no período. 
A Alemanha e a França, por exemplo, mostraram baixas de 1,9% e 1,1%, respectivamente. Na comparação 
interanual, entretanto, a produção industrial da Área do Euro avançou 1,2%. Diante disso, esperamos que a 
segunda leitura preliminar do PIB do bloco, a ser divulgada amanhã, registre crescimento em torno de 0,3% 
no terceiro trimestre em relação aos três meses anteriores, mesmo ritmo apresentado na primeira estimativa. 

Os mercados continuam atentos às repercussões das eleições nos Estados Unidos. O foco agora deve ser as 
indicações de Donald Trump para compor o ministério. Mantendo o movimento observado semana passada, o 
dólar se valoriza ante as principais moedas, diante das expectativas de uma política fiscal mais expansionista 
nos Estados Unidos e da normalização monetária menos gradual pelo Fed.

As bolsas operam sem tendência única. Na Ásia, os mercados encerraram o dia com ganhos, com exceção da 
bolsa de Hong Kong, que caiu 1,4%. As principais bolsas europeias são negociadas no campo positivo no início 
desta segunda-feira, enquanto os índices futuros norte-americanos indicam alta das bolsas ao longo do dia.

Os preços do petróleo são cotados em queda, com o aumento da produção do Irã em outubro, e em meio às 
incertezas sobre o acordo da OPEP para o corte da produção, que será anunciado na reunião da organização 
em 30 de novembro. As commodities agrícolas são negociadas em baixa, com exceção do algodão, refletindo 
excesso de oferta. Já os preços dos metais industriais registram ganhos, com destaque para o cobre, que atingiu 
a maior cotação em cinco anos. 

No Brasil, em dia sem a divulgação de indicadores domésticos relevantes, o mercado deve seguir a tendência 
externa com valorização da bolsa. No mercado de câmbio, o foco deve ficar na atuação do Banco Central, 
depois de a autoridade monetária ter realizado leilões de swap cambial para conter a depreciação cambial na 
última sexta-feira.
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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

11/11/16 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) (*) 12,51 0,07 0,22 -2,90

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,62 0,05 0,53 -1,22

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,72 0,02 0,06 -1,75

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,33 0,07 0,33 -3,38

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.018,71 0,24 16,75 225,16

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.969,88 -15,84 -159,08 483,34

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 295,64 20,81 23,10 -118,85

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,40 0,27 6,47 -9,54

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 59.184 -3,30 -3,01 25,75

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 24.363 -3,25 -3,45 24,22

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.164 -0,14 1,30 4,31

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 226,15 -0,44 -0,85 -11,63

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 17.375 0,18 2,06 -11,76

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.196 0,78 4,27 -12,44

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,15 0,00 0,39 -0,18

Euro - US$/€ (**) 1,09 -0,3 -1,8 1,0

Iene - ¥/US$ (**) 106,65 -0,2 3,0 -13,2

Libra - US$/£ (**) 1,26 0,3 3,9 -17,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 20,85 1,3 10,2 24,6

Yuan - RMB/US$ (**) 6,81 0,1 1,3 7,0

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 180,74 -2,6 -8,4 -7,6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 44,75 -2,4 -14,6 -2,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.224 -3,3 -2,3 12,8

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 979 -1,1 2,5 12,7

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 340 -0,9 -1,5 -6,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 149 -0,4 -1,7 -0,3


