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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: IPCA-15 (out) 0,21% (m/m) Resultado deverá reforçar expectativa de 
continuidade da desaceleração da inflação.

- CNI: Sondagem Industrial (set)

Banco Central Europeu manteve política monetária inalterada, como esperado
Em decisão anunciada ontem, o Banco Central Europeu (BCE) não alterou as condições de política 
monetária da Área do Euro. Em linha com o esperado pelo mercado, o BCE manteve a taxa básica de 
juros do bloco em 0,00% e não mudou as condições do programa mensal de compra de ativos de € 
80 bilhões, com término previsto para março de 2017. Vale mencionar que o presidente da instituição, 
Mario Draghi, reconheceu que a atividade ainda se manteve relativamente resiliente à decisão de saída 
do Reino Unido da União Europeia. Contudo, salientou que o viés para crescimento econômico segue 
para baixo. Nesse sentido, o BCE estaria disposto a continuar concedendo estímulos, com o intuito 
de convergir a trajetória da inflação para algo mais próximo da sua meta (ligeiramente abaixo de 2%). 
Para tanto, apesar de não ter discutido alterações no programa de compra de títulos nessa reunião, 
a expectativa é de que na próxima reunião (que acontecerá no próximo dia 8 de dezembro), o BCE 
prorrogue entre 6 e 9 meses o estímulo.
 

Secovi: vendas no mercado imobiliário em São Paulo mostraram melhora em agosto, mas 
seguem em níveis baixos
As vendas de imóveis na cidade de São Paulo somaram 1.078 unidades em agosto, o equivalente a um 
avanço de 2,3% em relação a julho, segundo dados divulgados ontem pelo Sindicato da Habitação de 
São Paulo (Secovi-SP) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Os lançamentos alcançaram 1.177 
imóveis, conforme pesquisa da Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp), apontando 
para queda de 10,2% na margem, na série livre de efeitos sazonais. Como resultado, os estoques 
chegaram a 24.441 mil unidades em agosto, mantendo-se praticamente estáveis ante julho, na mesma 
base de comparação. Para os próximos meses, acreditamos que as vendas permanecerão em baixos 
patamares e os lançamentos deverão melhorar gradualmente, em função da retomada esperada para 
a economia no ano que vem e do ajuste dos estoques do setor.
 
IABr: produção nacional de aço bruto caiu na passagem de agosto para setembro, 
interrompendo sequência de cinco altas consecutivas
A produção nacional de aço bruto somou 2,578 milhões de toneladas em setembro, conforme divulgado 
ontem pelo Instituto Aço Brasil (IABr). O resultado corresponde a uma retração de 2,5% na margem, 
interrompendo sequência de quatro altas consecutivas, de acordo com os dados dessazonalizados pelo 
Depec-Bradesco. Já o consumo aparente seguiu estável em relação a agosto, na série livre de efeitos 
sazonais. As vendas no mercado interno totalizaram cerca de 1,5 milhão de toneladas, avançando 
0,6%. No sentido oposto, as exportações recuaram 0,9%, após crescimento de 28,3% em agosto. Na 
comparação interanual, a fabricação de aço bruto total subiu 3,1%. Para o restante do ano, esperamos 
que a produção de aço siga fraca, diante da lenta retomada da demanda doméstica. Por fim, projetamos 
elevação da produção industrial no período, apesar do recuo da produção de aço registrado em setembro.
 
Abear: oferta de voos domésticos e internacionais recuou em setembro
A demanda doméstica por transporte aéreo mostrou crescimento de 0,6% na margem em setembro, 
segundo os dados divulgados ontem pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) 
e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Em contrapartida, a oferta doméstica recuou 2,7% na 
margem, também descontados os efeitos sazonais. Na comparação interanual, a demanda doméstica 
por voos registrou um recuo de 4,4%, enquanto a oferta caiu 5,0%. Já nos voos internacionais, a 
demanda apresentou expansão de 1,4%, enquanto a oferta recuou 0,2% na margem, ambos ajustados 
sazonalmente. Em relação ao mesmo período de 2015, a demanda e a oferta por voos internacionais 
caíram 9,8% e 4,3%, respectivamente. Não deveremos observar uma retomada rápida da demanda 
desse segmento, ao mesmo tempo em que o ajuste entre oferta e demanda parece estar próximo do fim. 
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Tendências de mercado

EUA: indicadores antecedente e coincidente avançaram em setembro, em linha com a alta da 
atividade industrial e do comércio varejista no período
O indicador antecedente da economia norte-americana atingiu 124,4 pontos em setembro, o equivalente a uma alta 
de 0,2% na margem, descontada a sazonalidade, conforme reportado ontem pelo Conference Board. O resultado, 
que sucedeu um recuo de 0,2% em agosto e uma elevação de 0,5% em julho, foi explicado, principalmente, 
pelo crescimento das licenças para novas construções no período. No mesmo sentido, o indicador coincidente 
subiu 0,2% no mês passado, em relação ao mês anterior, após estabilidade em agosto e expansão de 0,3% em 
julho. Assim, os dados estão em linha com o melhor desempenho da atividade norte-americana em setembro, 
como indicado pelo crescimento da produção industrial e das vendas do varejo na margem.
 

Após o Banco Central Europeu (BCE) manter a política monetária da Área do Euro inalterada na decisão 
anunciada ontem, o mercado internacional estará atento ao discurso de dois dirigentes do Federal Reserve 
(Fed, Banco Central dos EUA), em dia de fraca agenda de indicadores globais. Acredita-se que os discursos 
reforcem a expectativa de elevação da taxa de juros norte-americana em dezembro. Nesse contexto, o dólar 
ganha valor ante as principais moedas do mundo, com destaque para o euro, com a expectativa de anúncio da 
prorrogação do programa de títulos do BCE em sua reunião de dezembro. 

No continente asiático, as bolsas encerraram o dia sem tendência única, com alta em Shangai e queda em Tóquio, 
em dia sem pregão em Hong Kong em virtude de um tufão. Os mercados europeus, por sua vez, operam próximos 
à estabilidade neste momento. Já os índices futuros norte-americanos apontam para recuo das ações americanas 
nesta sexta-feira. Entre as commodities, as cotações das agrícolas e das metálicas industriais registram baixa 
nesta manhã, com exceção da soja e do milho. Os preços do petróleo mostram relativa estabilidade, à espera 
da divulgação dos dados semanais de perfurações de poços nos Estados Unidos.

No Brasil, o mercado aguarda o resultado do IPCA-15 de outubro, a ser conhecido às 9h, para o qual projetamos 
alta de 0,21%, e que deverá reforçar nossa expectativa de continuidade de desaceleração da inflação. A agenda 
doméstica de hoje também contempla a divulgação da Sondagem Industrial da CNI. 
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(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

20/10/16 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) (*) 12,39 0,21 -0,44 -2,89

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 1,95 -0,15 -0,39 -1,91

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,72 0,12 -0,21 -1,58

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,10 0,18 -0,37 -3,67

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.002,80 -3,20 11,36 225,86

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.178,82 -1,10 233,11 886,41

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 264,91 -2,58 -6,92 -190,70

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,14 -0,85 -3,59 -19,55

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 63.838 0,52 10,57 35,60

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.347 0,50 9,90 33,59

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.141 -0,14 0,07 5,44

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 231,10 0,21 1,12 -5,74

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 17.236 1,39 4,51 -5,34

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.084 -0,01 2,03 -9,95

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,76 0,01 0,07 -0,31

Euro - US$/€ (**) 1,09 -0,4 -2,0 -3,7

Iene - ¥/US$ (**) 103,95 0,5 2,2 -13,3

Libra - US$/£ (**) 1,23 -0,3 -5,7 -20,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,62 0,5 -6,0 12,4

Yuan - RMB/US$ (**) 6,74 0,1 1,1 6,2

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 188,78 -2,0 5,8 -8,6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 51,38 -2,4 12,0 5,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.266 -0,2 -3,7 7,4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 976 -0,6 -1,4 8,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 351 -1,8 3,1 -6,8

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 151 -0,3 -0,4 1,7

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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