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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

- Bacen: Índice IBC-Br de atividade econômica (ago) -1,1% (m/m)
-3,0% (a/a)

Queda refletirá, majoritariamente, forte declínio da 
produção industrial no período. 

10:30 EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal)

10:30 EUA: Índice de atividade do Fed Filadélfia (out) 6,0%

12:00 EUA: Vendas de imóveis existentes (set) 0,4% (m/m)

12:00 EUA: Indicadores antecedentes (set) 0,2% (m/m)

Banco Central inicia o ciclo de corte de juros com 0,25 p.p., mas o balanço de riscos deve fazê-
lo intensificar o ritmo ao longo dos próximos meses 
O Comitê de política monetária iniciou o ciclo de flexibilização da taxa de juros com um corte de 0,25 
p.p. da Selic, em decisão unânime anunciada ontem. Essa decisão veio dentro do esperado pela 
maioria do mercado, mas ficou aquém da nossa expectativa de corte de 0,50 p.p. Como apontado no 
comunicado do Copom, o balanço de riscos melhorou desde a última reunião e abriu espaço para o 
início da flexibilização monetária. Nesse balanço mais favorável, o Banco Central reconheceu um quadro 
de inflação mais benigno desde a última decisão, uma elevada ociosidade na economia e o avanço 
das reformas no país. Apesar disso, o ritmo e o tamanho total do ciclo de corte de juros ainda seguem 
incertos. Isso porque o Banco Central ainda se mostra insatisfeito com a velocidade de melhora dos 
preços sensíveis à política monetária e deseja observar consolidação das reformas que abram espaço 
para uma queda mais duradoura da inflação. Com isso, o BC avalia que “a magnitude da flexibilização 
monetária e uma possível intensificação do seu ritmo dependerão de evolução favorável de fatores 
que permitam maior confiança no alcance das metas para a inflação no horizonte relevante para a 
condução da política monetária, que inclui os anos-calendário de 2017 e 2018”. Em nosso julgamento, 
dois outros fatores explicam a opção pelo corte de 0,25 p.p. ao invés de 0,50 p.p.: (1) o Banco Central 
parece querer minimizar o risco de que a inflação fique acima de 4,5% em 2017, ao ainda enfatizar esse 
horizonte e (2) o Copom entende que os riscos para a atividade, de um corte moderado nos juros, são 
baixos, por avaliar que a frustração recente com o crescimento é transitória. Na nossa visão, inclusive, 
como a política econômica está sendo reorganizada (ajuste fiscal, ajustes microeconômicos, ambiente 
político favorável), é muita alta a chance de que a inflação responda efetivamente ao hiato da economia e 
desacelere de maneira importante no próximo ano. Além disso, identificamos baixos riscos de frustração 
com as reformas. Assim, mantemos nossa visão de que o ciclo total de ajuste levará a Selic a 10,25% 
ao final do ano que vem, apesar do discurso mais conservador por parte do Banco Central. De fato, em 
função dos dados recentes de atividade, já temos um viés de baixa para nossa projeção de crescimento 
de 1,5% do PIB em 2017, eventualmente podendo levá-lo para abaixo de 1,0%, o que seria reforçado 
por uma eventual postura mais conservadora por parte do Banco Central. A retomada se mostra mais 
lenta e fraca do que esperávamos, possivelmente pela desalavancagem ainda em curso das famílias e 
empresas, que mantém a taxa de desemprego alta e adia a retomada dos investimentos, fatores sensíveis 
à taxa de juros. Portanto, acreditamos que, apesar do tom mais conservador, as futuras decisões de 
política monetária seguirão muito dependentes da evolução da atividade econômica e da convergência 
da inflação para 4,5% em 2017, que, em nosso cenário, abrirá espaço para cortes mais intensos ao 
longo dos próximos meses.

BC: IBC-Br recuou 0,91% em agosto, refletindo, principalmente, a forte queda da produção 
industrial no período 
O IBC-Br, proxy mensal do PIB, apresentou queda de 0,91% na passagem de julho para agosto, descontada 
a sazonalidade, conforme divulgado há pouco pelo Banco Central. O resultado ficou em linha com a 
nossa projeção, de retração de 1,6% (número revisado com os dados do setor de serviços divulgados 
ontem) e abaixo do declínio de 0,9% esperado pelo mercado. O recuo refletiu, majoritariamente, a forte 
contração de 3,8% da produção industrial no período.  Na comparação interanual, houve queda de 2,72%, 
fazendo com que o indicador acumule contração de 5,48% nos últimos doze meses. Esse desempenho 
negativo em agosto nos leva a projetar uma queda de 0,8% na margem do PIB do terceiro trimestre.
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Setor Externo

Internacional

IBGE: setor de serviços voltou a recuar em agosto, revertendo a alta observada no mês anterior
O volume do setor de serviços registrou queda de 1,6% entre julho e agosto, descontados os efeitos sazonais, 
conforme divulgado ontem pela Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE. O resultado reverteu a alta de 0,7% 
observada no mês anterior, de acordo com os dados revisados. Dentre as categorias que entram no cômputo 
do PIB, o segmento de outros serviços recuou 1,2%, devolvendo parcialmente a elevação de 1,9% verificada 
em julho. Em contrapartida, transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio e serviços de informação 
e comunicação apresentaram crescimentos modestos, de 0,1% e 0,3%, respectivamente. Na comparação 
interanual, o volume total de serviços mostrou declínio de 3,9%, acumulando retração de 5,0% nos últimos doze 
meses. Assim, o desempenho negativo dos setores do comércio e serviços indica que o consumo das famílias 
seguiu em queda no terceiro trimestre.
 
CNI: confiança do empresário industrial, em outubro, interrompeu trajetória de alta, por conta da 
queda das expectativas
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) atingiu 52,3 pontos em outubro, segundo os dados 
divulgados ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O valor representa uma queda de 0,6 ponto 
ante setembro, descontada a sazonalidade, interrompendo trajetória de nove elevações consecutivas na margem. 
O recuo foi explicado pela retração de 1,4 ponto das expectativas, também descontada a sazonalidade, enquanto 
a avaliação da situação atual subiu 0,4 ponto. Contudo, em relação ao mesmo período do ano passado, o ICEI 
mostrou avanço de 17,3 pontos. A queda da confiança em outubro reforça nossa expectativa de retomada 
gradual da economia, principalmente após os resultados da indústria, do comércio e dos serviços, referentes a 
agosto, sinalizarem queda mais intensa do PIB do terceiro trimestre.
 
ONS: carga de energia elétrica apresentou nova queda em setembro
A carga de energia elétrica verificada atingiu 63,694 MW médios em setembro, segundo os dados divulgados ontem 
pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). O resultado é equivalente a um recuo de 1,6% em relação 
a agosto, na série livre de efeitos sazonais, sucedendo retração de 0,2% no mês anterior. Todos os sistemas 
contribuíram negativamente para o declínio em setembro, com destaque para o Norte e o Sul, com contrações de 
2,7% e 2,3%, respectivamente. No mesmo sentido, o Sudeste/Centro-Oeste e o Nordeste apresentaram recuos 
de 1,4% e 1,0%, nessa ordem. Na comparação com o mesmo mês de 2015, a carga de energia verificada total 
registrou uma variação negativa de 2,8%, explicada, principalmente, pela queda de 3,9% do sistema Sudeste/
Centro-Oeste. Apesar desse desempenho negativo, esperamos alta da produção industrial em setembro, conforme 
sugerido pelos indicadores coincidentes referentes ao mesmo período que já foram divulgados.
 

BC: fluxo cambial registrou entradas líquidas de US$ 623 milhões na segunda semana de outubro
O fluxo cambial registrou superávit de US$ 623 milhões na semana compreendida entre os dias 10 e 14 de 
outubro, conforme divulgado ontem pelo Banco Central. O movimento foi impulsionado, majoritariamente, pela 
conta financeira, que teve um resultado positivo de US$ 562 milhões, decorrentes de compras de US$ 7,440 
bilhões contra vendas de US$ 6,878 bilhões. O saldo da conta comercial também foi superavitário no período, 
em US$ 61 milhões, resultado de uma contratação de câmbio para exportações no montante de US$ 2,456 
bilhões, frente a uma saída de câmbio para importações de US$ 2,395 bilhões. Com esse resultado, o fluxo 
cambial acumula superávit de US$ 1,157 bilhão em outubro, amenizando o déficit acumulado neste ano, de US$ 
14,603 bilhões. Esperamos continuidade da melhora da conta financeira nas próximas semanas.
 

EUA: Livro Bege trouxe sinais adicionais de que o mercado de trabalho norte-americano está mais 
apertado
O principal destaque do Livro Bege de setembro, divulgado ontem pelo Federal Reserve (Fed, na sigla em 
inglês), foi a avaliação de que a ociosidade no mercado de trabalho continua se reduzindo. As manifestações de 
dificuldade de encontrar mão-de-obra, antes circunscritas aos trabalhadores de alta qualificação, começaram a 
aparecer em setores de qualificação intermediária. Além disso, apesar dos salários seguirem subindo em ritmo mais 
lento, em alguns segmentos da economia já é possível observar maior velocidade de crescimento. A mensagem 
geral continua sendo de que a atividade econômica segue moderada e a inflação bem comportada. Mas, houve 
em relação aos meses anteriores uma ampliação da percepção de aperto no mercado de trabalho e de alguma 
tendência à alta gradual de salários e da inflação. Dessa forma, reforçamos nossa expectativa de alta da taxa 
de juros em dezembro, também podendo fortalecer à frente a visão de que o PIB potencial atual é baixo e que, 
apesar do crescimento modesto da economia, a inflação possa caminhar para meta do Fed ao longo de 2017.
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Tendências de mercado

Indicadores do Mercado

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

19/10/16 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 14,00 -0,25 -0,25 -0,25

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 12,17 -0,07 -0,71 -3,15

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,10 -0,03 -0,16 -1,69

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,60 -0,03 -0,35 -1,82

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 11,92 -0,07 -0,62 -3,92

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.004,98 1,27 16,31 232,99

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.176,70 31,34 226,76 899,92

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 267,50 -3,93 -6,09 -174,94

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,17 -0,60 -3,13 -18,43

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 63.506 -0,43 10,73 33,84

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.216 -0,46 10,11 32,14

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.144 0,22 0,24 5,44

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 230,62 0,40 0,86 -6,31

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.999 0,21 2,90 -6,25

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.085 0,03 1,94 -8,92

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,74 0,01 0,03 -0,28

Euro - US$/€ (**) 1,10 -0,2 -2,0 -3,3

Iene - ¥/US$ (**) 103,44 -0,4 1,5 -13,4

Libra - US$/£ (**) 1,23 -0,1 -5,7 -20,6

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,52 -0,5 -5,9 12,4

Yuan - RMB/US$ (**) 6,73 -0,1 0,9 5,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 190,77 1,0 9,1 -6,0

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 52,67 1,9 14,6 8,4

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.268 0,6 -3,5 8,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 982 0,9 0,9 10,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 358 1,1 6,0 -4,2

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 151 -0,1 0,4 2,1

Os mercados internacionais aguardam a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) nesta 
manhã. Ainda que se espere manutenção da taxa básica de juros, uma possível discussão sobre a eficácia do 
programa de compra de ativos e um eventual prolongamento do programa podem ser trazidos pelo comunicado 
do BCE. Diante disso, os mercados operam com tendência de alta nesta quinta-feira. As bolsas asiáticas 
encerraram o dia no campo positivo, com destaque para a elevação de 1,4% em Tóquio, impulsionada pela 
depreciação do iene. As bolsas europeias também registram ganhos nesta manhã, com exceção da bolsa de 
Londres. No mesmo sentido, os índices futuros norte-americanos apontam para alta hoje.

O dólar ganha valor ante as principais moedas do mundo, enquanto aguarda a decisão do BCE, também refletindo 
as menores incertezas em relação à eleição nos Estados Unidos, após o debate entre os candidatos realizado 
ontem. As cotações das commodities agrícolas registram elevação, com exceção do café e açúcar. Os metais 
industriais apresentam queda em seus preços, com destaque para o alumínio, que cai cerca de 1%. O petróleo 
é cotado em baixa, revertendo os ganhos registrados ontem, apesar dos dados oficiais do Departamento de 
Energia divulgados ontem confirmarem a redução dos estoques semanais de petróleo nos EUA. 

No Brasil, o mercado deve reagir à decisão de política monetária do Banco Central anunciada ontem, bem 
como ao recuo do IBC-Br de agosto. Espera-se leve abertura da curva de juros futuro, principalmente em seus 
ramos mais curtos.  
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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  


