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Inflação

Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

- CNI: Índice de Confiança do Empresário Industrial - 
ICEI (nov)

13:00 EUA: Indicadores antecedentes (out) 0,1% (m/m)

Discurso da presidente do Fed Janet Yellen reforçou nossa expectativa de a taxa de juros 
subirá em dezembro nos EUA
O discurso da presidente do Fed Janet Yellen, realizado no Comitê Econômico do Congresso norte-
americano na tarde de ontem, reforçou nossa expectativa de que a taxa de juros subirá em dezembro, 
após reconhecer a melhora adicional da atividade dos EUA e a aceleração recente de salários. De 
fato, a presidente afirmou que a alta dos juros pode se tornar apropriada “relativamente em breve”. 
Yellen inclusive apontou como risco para o próximo ano a aceleração mais rápida da inflação, diante da 
possibilidade de implementação do pacote fiscal anunciado por Donald Trump em sua campanha. No 
entanto, há ainda grande incerteza em relação às políticas que serão adotadas pelo novo presidente 
dos EUA, o que levará o Fed a se manter atento aos desdobramentos dessa nova agenda. Por fim, a 
presidente do Fed reforçou a independência do banco central como fator fundamental para o cumprimento 
dos seus objetivos.

IBGE: crescimento do PIB de 2014 revisado de 0,1% para 0,5%
O desempenho do PIB de 2014 foi revisado, passando de crescimento de 0,1% para outro de 0,5%, de 
acordo com os dados divulgados ontem pelo IBGE. Essa revisão altista refletiu a expansão mais forte 
de alguns dos componentes do PIB: pelo lado da demanda, o crescimento do consumo das famílias 
passou de 1,3% para 2,3%; pelo lado da oferta, o avanço do setor de serviços oscilou de 0,4% para 
1,0%. Por outro lado, vale destacar que a indústria apresentou um recuo ainda mais acentuado do que o 
divulgado anteriormente, passando de uma queda de 0,9% para outra de 1,5%. O PIB nominal também 
foi revisado, passando de R$ 5,687 bilhões para R$ 5,779 bilhões, o que representa uma alta de 1,6%. 

FGV: 2ª prévia do IGP-M de novembro registrou variação de 0,02%
A 2ª prévia do IGP-M registrou elevação de 0,02%, conforme divulgado há pouco pela FGV. Esse 
resultado veio em linha com o esperado, com os preços agrícolas mostrando deflação mais forte e 
os preços industriais desacelerando, mesmo com a pressão vinda dos preços de minério de ferro. 
Assim, o IPA agrícola registrou queda de 1,23%, com intensificação da deflação em relação à 1ª prévia 
de novembro. Acreditamos que o IPA Agrícola chegará a uma queda de 1,5% no IGP-M fechado de 
novembro. Destaque para a deflação de feijão, leite e alguns tubérculos. Vale ainda destacar a nova 
desaceleração dos preços de bovinos em relação à 1ª prévia. O IPA industrial mostrou alta de 0,38%, 
acelerando em relação à 1ª prévia. Os principais responsáveis pela aceleração foram a redução da 
deflação em produtos alimentícios industrializados e a continuidade da aceleração do preço de minério 
de ferro (cujos preços passaram de uma alta de 5,18% para outra de 6,58%). Alguns itens dentro da 
indústria de transformação continuam com variação baixa, com destaque para os produtos químicos 
(refletindo a queda do preço de petróleo) e os derivados do petróleo (por conta do recuo do preço de 
diesel). Acreditamos que o IGP-M encerrará novembro com recuo de 0,15%. 
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Tendências de mercado

BCE: ata indicou que decisão sobre renovação do programa de compra de ativos deverá acontecer na 
reunião de dezembro
A ata da última reunião do Banco Central Europeu (BCE), divulgada ontem, sinalizou que a decisão de 
prorrogação da compra de ativos deverá acontecer na próxima reunião (em 08 de dezembro), após manter 
inalterado o programa vigente de compra de bônus, no valor mensal de €80 bilhões. Essa decisão de renovação 
dos estímulos monetários, por sua vez, está condicionada ao cenário de inflação no médio prazo – que, por ora, 
não traz riscos. Dessa forma, o BCE permaneceu fortemente comprometido em manter os estímulos monetários 
para sustentar a atividade econômica e assegurar a convergência da inflação à meta. Nossa expectativa é de 
que a renovação do programa de compra de ativos ocorrerá em dezembro, reforçando a divergência atual da 
taxa de juros entre EUA e Europa. 

Banco Central do México elevou a taxa básica de juros de 4,75% para 5,25% reagindo à piora da 
percepção de risco externo, enquanto que a autoridade monetária do Chile optou pela manutenção da 
taxa de juros em 3,5%
Em reunião de política monetária realizada ontem, o Banco Central do México (Banxico) elevou a taxa básica 
de juros em 0,5 p.p., passando de 4,75% para 5,25%. Apesar de essa alta estar alinhada com a mediana das 
expectativas dos analistas de mercado, alguns analistas esperavam uma elevação mais forte (de 0,75 ou 1,00 
p.p.), diante da intensa depreciação cambial dos últimos dias. No comunicado, divulgado logo após a decisão, 
o Banxico justificou a alta de juros como uma ação preventiva, procurando evitar o contágio da significativa 
depreciação da taxa de câmbio para as expectativas de inflação. Segundo o Banxico, devido à elevada integração 
comercial da economia do país com os EUA, o comportamento recente da taxa de câmbio do país resulta da 
vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas e o provável posicionamento protecionista dos EUA no 
próximo governo. Soma-se a isso, o posicionamento do ministro da fazenda do México quanto à possibilidade 
de atuar no mercado de câmbio para garantir a estabilidade da moeda, em seu pronunciamento conjunto com o 
presidente do Banxico, logo após a eleição de Trump. Daqui para frente, podemos esperar novas altas da taxa de 
juros do México ou até atuações no mercado cambial, caso ocorra uma nova rodada de piora da percepção de 
risco externo no país. Já no Chile, o Banco Central decidiu manter a taxa de juros estável em 3,5%, confirmando 
a expectativa do mercado. O comunicado da decisão reconheceu que a inflação tem surpreendido de forma 
favorável nos últimos dois meses e afirmou que a desempenho da atividade está em linha com o cenário previsto 
em setembro. Esperamos que o alívio da inflação, em conjunto com a desaceleração da atividade econômica, 
leve a um corte da taxa de juros do Chile em 2017.

Os mercados internacionais, neste último dia da semana, reagem ao discurso da presidente do Fed, Janet 
Yellen, realizado ontem, que reforçou as expectativas de elevação da taxa de juros dos EUA em dezembro. 
Nesse contexto, o dólar se fortalece ante as principais moedas, com destaque para o peso mexicano e o rand 
sul-africano. As bolsas asiáticas, por sua vez, encerraram o último pregão da semana em alta, com exceção das 
ações em Shanghai. Já os mercados europeus e os índices futuros norte-americanos registram queda nesta 
manhã, à espera dos discursos de membros do FOMC.

O fortalecimento do dólar pressiona para baixo as cotações das commodities nesta manhã. Merecem destaque os 
preços do petróleo, que caminham para o terceiro recuo consecutivo, a despeito do otimismo da Arábia Saudita 
em relação ao possível congelamento de produção da OPEP, que será discutido no próximo dia 30. No Brasil, 
a bolsa deverá acompanhar o movimento do exterior. Vale lembrar que o Banco Central realizará novo leilão 
de 10 mil contratos de swap tradicional, o que deve amenizar a tendência de depreciação do Real, decorrente 
do cenário global. Por fim, a agenda doméstica de hoje contempla a  divulgação do Índice de Confiança do 
Empresário Industrial da CNI, o primeiro indicador de confiança referente a novembro. 
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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

17/11/16 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) (*) 12,54 0,01 0,30 -2,93

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,69 0,11 0,58 -1,43

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,72 0,00 0,08 -1,80

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,42 0,01 0,45 -3,31

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.934,35 0,42 -70,35 198,33

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.959,90 1,24 -185,47 452,79

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 301,40 4,07 31,71 -126,54

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,42 -0,02 6,78 -10,23

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 59.770 -1,63 -4,67 26,50

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 24.607 -1,54 -4,99 24,98

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.187 0,47 2,85 6,67

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 228,32 0,71 0,73 -11,14

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 17.863 0,00 5,70 -9,01

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.208 0,11 5,50 -10,99

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,30 0,08 0,54 0,04

Euro - US$/€ (**) 1,06 -0,6 -3,4 -0,2

Iene - ¥/US$ (**) 110,12 1,0 6,0 -10,8

Libra - US$/£ (**) 1,24 -0,2 2,0 -18,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 20,43 1,1 8,3 22,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,89 0,3 2,3 8,0

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 182,44 0,1 -7,0 -1,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 46,49 -0,3 -9,8 6,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.217 -0,6 -3,0 13,9

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 990 0,4 1,2 14,5

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 342 1,0 -3,4 -5,5

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


