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Agenda do dia

Setor Externo

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pesquisa Mensal de Serviços (set)

12:30 Bacen: Fluxo cambial (semanal)

11:30 EUA: Índice de preços ao produtor (out) 0,3% (m/m)

12:15 EUA: Produção industrial (out) 0,2% (m/m)

12:15 EUA: Utilização da capacidade instalada (out) 75,5% 

13:00 EUA: Confiança do construtor (nov) 63,0

19:00 EUA: Fluxo de capitais estrangeiros (set)

Desaceleração do IGP-10 em novembro foi explicada pela menor alta dos preços de produtos 
industriais
O IGP-10 registrou alta de 0,06% em novembro, conforme reportado há pouco pela FGV, em linha com 
a nossa projeção (0,04%) e com a mediana das expectativas do mercado (0,06%). A desaceleração 
em relação a outubro, quando o índice havia subido 0,12%, foi decorrente, principalmente, da menor 
alta do IPA industrial, que subiu 0,34%, ante elevação de 0,61% verificada no mês anterior. No mesmo 
sentido, o INCC passou de uma expansão de 0,22% para outra de 0,16%, refletindo a retração de 
0,06% dos preços de materiais. O IPA agropecuário, por sua vez, mostrou deflação de 1,04%, próxima 
à queda de 1,07% observada no mês passado. Em contrapartida, o IPC acelerou no período, ao passar 
de uma alta de 0,08% para outra de 0,35%, diante da menor deflação do item alimentação e do fim 
do recuo dos preços de educação, leitura e recreação e despesas diversas. Para as próximas leituras, 
acreditamos que a continuidade da deflação dos preços agropecuários seguirá contribuindo para a baixa 
variação do indicador. Além disso, esse resultado dos preços no atacado também deve colaborar para 
a desaceleração dos preços de alimentação ao consumidor à frente.  

Balança comercial registrou superávit de US$ 1,121 bilhão na segunda semana de novembro, 
explicado pelo aumento das exportações
O saldo da balança comercial brasileira chegou a um superávit de US$ 1,121 bilhão na segunda semana 
de novembro, de acordo com os dados divulgados na segunda-feira pelo Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços. Esse resultado é equivalente a um saldo positivo de US$ 43 bilhões, em termos 
anualizados e levando em conta os ajustes sazonais. Entre os dias 7 e 11 deste mês, as exportações 
somaram US$ 3,938 bilhões, superando as importações, que alcançaram US$ 2,817 bilhões. A 
comparação com as médias diárias do mesmo período do ano passado mostrou aumento de 11,2% das 
exportações e recuo de 6,8% das importações. O crescimento dos embarques foi explicado pelo aumento 
das vendas de semimanufaturados (39,1%) e manufaturados (14,4%), enquanto que a de básicos se 
manteve estável. Em relação às compras externas, houve diminuição de gastos, principalmente, com 
combustíveis e lubrificantes, de 55,6%. Na margem, destaque para a melhora da balança de petróleo, 
com o aumento das exportações e redução das importações. Assim, com o resultado da semana, o saldo 
da balança comercial acumulou superávit de US$ 1,442 bilhão no mês e de US$ 39,966 bilhões no ano.
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EUA: resultado das vendas do varejo surpreendeu positivamente em outubro, fortalecendo a 
expectativa de elevação da taxa de juros em dezembro
As vendas do varejo subiram 0,8% na passagem de setembro para outubro, descontados os efeitos sazonais, 
conforme divulgado ontem. O resultado surpreendeu positivamente as expectativas do mercado (0,6%) e 
sucedeu o avanço de 1,0% registrado no mês anterior. Essa expansão da atividade varejista se deu de forma 
generalizada, com destaque para o comércio de combustíveis, que mostrou alta de 2,2%. No mesmo sentido, as 
vendas de veículos e de materiais de construção cresceram ambas 1,1% no período. Na comparação interanual, 
o comércio varejista registrou elevação de 4,3%. Os dados apontam, assim, para continuidade do fortalecimento 
do consumo das famílias no início do quarto trimestre, reforçando a expectativa de alta da taxa de juros norte-
americana na próxima reunião de política monetária, a ser realizada no mês que vem. 

Reino Unido: inflação ao consumidor surpreendeu para baixo em outubro, mas riscos permanecem de 
alta
A inflação ao consumidor no Reino Unido mostrou alta de 0,9% no acumulado dos últimos doze meses até 
outubro, abaixo da elevação de 1% registrada em setembro e do consenso do mercado, de 1,1%, conforme 
divulgado ontem. A maioria dos analistas esperava aceleração da inflação por causa dos efeitos da depreciação 
da libra sobre o preço de bens importados. Mas isso foi compensado pela queda dos preços de bebidas não 
alcoólicas e diárias de hotéis, além da desaceleração da alta de preços de vestuário e do item educação. 
Apesar desse resultado abaixo do esperado, os riscos para a inflação no Reino Unido seguem sendo de alta. 
A depreciação da libra foi fator determinante para o forte aumento da inflação no atacado. também reportado 
pela agência estatística britânica. O índice de preços do produtor mostrou alta interanual de 2,1% em outubro 
(chegando à maior variação desde 2012), enquanto que os custos de matérias primas e energia da indústria 
subiram 4,6%. Somado a isso, ontem, o governador do Banco da Inglaterra Mark Carney informou ao Comitê do 
Tesouro que o banco central acredita que a inflação continuará acelerando em 2017 e 2018, antes de desacelerar 
em 2019, e que provavelmente ficará acima da meta de inflação, de 2%.

Área do Euro: crescimento do PIB da Alemanha no terceiro trimestre acabou frustrando as 
expectativas dos analistas
Vários países europeus divulgaram o resultado do PIB do terceiro trimestre ontem, sugerindo que a economia 
da região segue avançando em ritmo lento. O principal destaque negativo ficou com a Alemanha – a maior 
economia da região –, que reportou crescimento de apenas 0,2% no terceiro trimestre em relação ao segundo, 
já considerando os ajustes sazonais – abaixo da expansão de 0,4% observada no segundo trimestre e bem 
abaixo do consenso do mercado, de 0,7%. Na comparação interanual, a economia alemã cresceu 1,7% em 
relação ao terceiro trimestre de 2015. A Itália foi um dos poucos destaques positivos, com o país voltando a 
reportar crescimento (de 0,3% na comparação com o segundo trimestre e de 0,9% em relação ao terceiro 
trimestre do ano passado), após a estagnação no segundo trimestre. O crescimento da Área do Euro como 
um todo foi de 0,3% na passagem do segundo para o terceiro trimestre e de 1,6%, quando comparamos com 
o mesmo período do ano passado. A surpresa negativa com os dados de crescimento, especialmente com a 
economia da Alemanha, pode manter o euro sob pressão (especialmente em relação ao dólar). Isso porque 
o baixo dinamismo da economia mantém a expectativa de continuidade do programa de compra de ativos do 
Banco Central Europeu e a consequente manutenção de juros baixos, em contraste com a expectativa de alta 
dos juros nos EUA.
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Tendências de mercado

Os mercados consolidam as expectativas de que o Fed aumentará a taxa de juros norte-americana na reunião de 
dezembro. Ontem, tivemos discursos de dois membros do comitê de política monetária (FOMC), que reforçaram 
essa análise e indicaram que a economia dos EUA pode ter um impulso no médio prazo com o aumento dos gastos 
com infraestrutura. A expectativa de juros americanos mais elevados, por sua vez, leva a uma depreciação das 
moedas dos países emergentes. As principais moedas registram pequena variação ante o dólar, com exceção 
do iene que deprecia 0,2%. Nesse cenário, as bolsas operam com tendência de queda. Na Ásia, os mercados 
encerraram o dia com perdas, com exceção da bolsa de Tóquio que subiu 1,1% refletindo a depreciação do 
iene. As principais bolsas europeias são negociadas no campo negativo no início desta quarta-feira, enquanto 
os índices futuros norte-americanos indicam recuo das bolsas ao longo do dia.

Os preços do petróleo são cotados em queda, após registrarem fortes altas ontem com as notícias de conversas 
entre os membros da OPEP em preparação à reunião da organização em 30 de novembro. As cotações das 
commodities agrícolas estão alta, com exceção do café e açúcar. Já os preços dos metais industriais operam 
em queda, após a forte elevação registrada nas últimas semanas. Assim, o mercado brasileiro deve seguir a 
tendência externa, com queda das bolsas e desvalorização do Real. Além disso, o IBGE divulgará hoje, às 9h, 
o resultado da pesquisa mensal de serviços referente a setembro.

Indicadores do Mercado

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

14/11/16 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) (*) 12,61 0,10 0,35 -2,96

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,60 -0,02 0,50 -1,48

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,74 0,02 0,10 -1,84

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,54 0,21 0,57 -3,24

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.932,35 -86,36 -70,16 219,60

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.894,99 -74,89 -235,57 401,96

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 301,82 6,18 36,34 -123,32

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,43 0,94 7,12 -10,78

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 59.657 0,80 -3,42 28,25

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 24.533 0,70 -3,91 26,43

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.164 -0,01 1,46 6,98

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 226,49 0,15 -0,68 -9,35

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 17.673 1,71 4,84 -9,82

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.210 0,45 4,78 -10,35

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,26 0,11 0,46 0,00

Euro - US$/€ (**) 1,07 -1,1 -2,1 -0,3

Iene - ¥/US$ (**) 108,42 1,7 4,1 -11,6

Libra - US$/£ (**) 1,25 -0,8 2,5 -18,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 20,69 -0,8 8,9 24,0

Yuan - RMB/US$ (**) 6,86 0,7 2,0 7,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 180,26 -0,5 -9,2 -4,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 44,43 -0,7 -14,5 1,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.222 -0,2 -2,5 13,0

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 971 -0,8 0,9 13,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 337 -0,9 -4,8 -5,9

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 149 -0,2 -1,8 0,3
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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).
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