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Agenda do dia

Atividade

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

- CNI: Sondagem Industrial (out)

11:30 EUA: Índice de atividade CFNAI (out) -0,05

Mercado seguiu revisando para baixo as expectativas para o PIB deste e do próximo ano
O mercado, por mais uma semana, ajustou para baixo suas expectativas para o PIB deste e do próximo 
ano, de acordo com as estimativas coletadas até o dia 18 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 3,37% para outra de 3,40%, enquanto que para 2017, o crescimento previsto passou de 1,13% para 
1,00%. As expectativas para inflação deste ano foram revisadas para baixo, de 6,84% para 6,80%, e 
seguiram em 4,93% para o ano que vem. A mediana das projeções para a taxa Selic seguiu inalterada 
em 13,75% e 10,75% para o final de 2016 e 2017, respectivamente. Por fim, a mediana das expectativas 
para a taxa de câmbio passou de R$/US$ 3,22 para R$/US$ 3,30 para o final deste ano, ao passo que 
a mediana para o final de 2017 permaneceu em R$/US$ 3,40.
 

Projetamos alta de 0,30% do IPCA-15 em novembro, refletindo nova deflação dos preços de 
alimentos
O resultado do IPCA-15 de novembro, que será divulgado nesta quarta-feira, deve mostrar alta de 0,30%. 
Acreditamos que a deflação dos preços de alimentos continuará favorecendo o indicador, a despeito da 
aceleração em relação ao IPCA fechado do mês anterior. Ao longo da semana, ainda teremos a divulgação 
de diversos indicadores fiscais de outubro, com destaque para o resultado primário do Governo Central, 
na sexta-feira, que deverá mostrar superávit de R$ 38 bilhões, em virtude do programa de repatriação 
de recursos do exterior. A agenda doméstica também contemplará as Sondagens da FGV de novembro, 
a serem conhecidas na quinta e na sexta-feira. Além disso, o Banco Central divulgará a nota do setor 
externo, na terça-feira e a de política monetária e operações de crédito, na quinta-feira, ambas referentes 
ao mês passado. Projetamos déficit em conta corrente de US$ 3,2 bilhões, quase duas vezes financiado 
pelo Investimento Direto no País do período, que deverá somar US$ 6,3 bilhões.
 
No exterior, os mercados seguirão atentos aos desdobramentos da vitória de Donald Trump para a 
presidência dos EUA. Além disso, voltando-se à agenda de indicadores, as leituras preliminares dos 
índices PMI composto da Área do Euro e da indústria de transformação dos EUA, na quarta-feira, trarão 
as primeiras informações dessas economias em novembro. No mesmo dia, o Fed (Federal Reserve, 
banco central dos Estados Unidos) divulgará a ata do FOMC, que poderá trazer algum sinal adicional 
acerca da elevação da taxa de juros norte-americana, esperada para dezembro.  Por fim, teremos as 
decisões de política monetária durante a semana na Colômbia e África do Sul.
 

CNI: confiança do empresário industrial registrou nova queda em novembro
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) atingiu 51,7 pontos em novembro, segundos os 
dados divulgados na sexta-feira pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O resultado representa, 
descontada a sazonalidade, uma queda de 1,5 ponto na margem, marcando a segunda retração 
consecutiva do indicador. Vale lembrar que, a despeito disso, o ICEI continua acima do nível neutro de 50 
pontos, sugerindo algum otimismo do empresariado industrial. O índice de condições atuais apresentou 
recuo mais intenso, de 1,7 ponto ante outubro, ao passo que as expectativas caíram 1,1 ponto. Na 
comparação interanual, entretanto, o ICEI mostrou alta de 15,3 pontos. Essa nova queda da confiança 
em novembro fortalece nossa expectativa de retomada bastante gradual da atividade econômica nos 
próximos meses.
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Internacional

Tendências de mercado

Fiesp/Ciesp: emprego industrial manteve tendência de queda em outubro
O nível de emprego na indústria paulista caiu 0,3% na passagem de setembro para outubro, excetuados os 
efeitos sazonais, conforme divulgado na última sexta-feira pelo sistema Fiesp/Ciesp, mantendo, assim, a 
trajetória de queda observada desde janeiro de 2015. Em relação ao mesmo período de 2015, houve queda 
de 6,9%, explicada pelo recuo em 21 dos 22 setores pesquisados. Destacou-se a contração de 21,2% na 
metalurgia, enquanto o emprego no segmento de fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos subiu 
0,6%, também na comparação interanual. Apesar disso, o resultado total é equivalente a uma redução de 6.500 
vagas no período, ante o corte de 23.500 postos de trabalho observado em outubro de 2015. Acreditamos que a 
indústria deverá reduzir a magnitude das demissões nos próximos meses, visto que foi um dos primeiros setores 
a iniciar o ajuste de emprego no ano passado. Especificamente em relação ao Caged de outubro, os dados da 
Fiesp/Ciesp corroboram nossa expectativa de corte de 100 mil vagas formais no período.

ABRAINC: lançamentos e vendas de imóveis recuaram em setembro 
A venda de imóveis somou 9.345 unidades em setembro, o equivalente a uma redução de 5% em relação ao 
mesmo mês de 2015, segundo os dados divulgados na última sexta-feira pela Associação Brasileira de Incor-
poradoras Imobiliárias (ABRAINC). Já os lançamentos alcançaram 7.554 imóveis, resultado que aponta para 
recuo de 25,2% na comparação interanual. Como resultado, os estoques chegaram a 117.699 unidades em 
setembro, crescendo 9,7% em relação ao mesmo período de 2015. Dessa forma, o terceiro trimestre deste ano 
acumulou alta de 3,4% dos lançamentos e queda de 3,6% das vendas, na comparação com o mesmo período 
do ano passado. Para os próximos meses, acreditamos que os lançamentos e as vendas permanecerão em 
baixos patamares, mas deverão avançar de modo gradual.
 

EUA: indicadores antecedente e coincidente apresentaram ligeira elevação em outubro, sugerindo 
continuidade do crescimento da economia norte-americana no quarto trimestre
O indicador antecedente da economia norte-americana subiu 0,1% entre setembro e outubro, conforme reportado 
na última sexta-feira pelo Conference Board, sucedendo alta de 0,2% no mês anterior. O indicador coincidente 
também avançou 0,1% no período, marcando sua terceira elevação consecutiva. Assim, esses resultados 
sugerem, juntamente com a interrupção da queda da produção industrial e o bom desempenho das vendas do 
varejo de outubro, continuidade do crescimento da economia norte-americana no quarto trimestre.
 

Os mercados internacionais seguem atentos às nomeações do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald 
Trump, o que deve sinalizar a direção da política econômica em seu governo. Hoje, teremos discursos de 
vários membros do Fed e as atenções dos mercados devem se focar principalmente nos sinais para a política 
monetária no médio prazo, uma vez que está consolidada a visão de que os juros americanos serão elevados 
na reunião de dezembro.
 
As bolsas asiáticas encerraram o dia em alta. Os mercados europeus e os índices futuros norte-americanos 
registram queda nesta manhã. O dólar, por sua vez, perde valor ante as principais moedas, após ter registrado 
significativa valorização na última semana.  Os preços do petróleo são negociados em alta, refletindo o otimismo 
sobre um acordo para a redução da produção, que deverá acontecer na reunião da OPEP marcada para o 
próximo dia 30. Os preços dos metais industriais estão em alta, após terminarem a última semana em queda. 
Na mesma direção, as cotações das commodities agrícolas também estão subindo.
 
No Brasil, em dia com agenda doméstica de poucas divulgações, os mercados devem acompanhar o movimento 
do exterior, com queda da bolsa e valorização do real. O mercado de juros deve reagir às revisões das projeções 
do Boletim Focus do Banco Central, divulgado há pouco.
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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

18/11/16 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) (*) 12,50 -0,04 0,26 -2,90

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,72 0,03 0,59 -1,32

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,71 -0,01 0,07 -1,75

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,38 -0,04 0,39 -3,29

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.934,64 1,64 -69,07 195,27

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.958,52 0,02 -186,83 466,14

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 309,78 8,38 38,36 -114,65

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,38 -1,06 6,10 -10,18

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 59.962 0,32 -5,99 26,41

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 24.685 0,32 -6,27 24,99

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.182 -0,24 1,98 4,72

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 227,29 -0,45 -1,05 -11,37

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 17.967 0,59 5,92 -8,56

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.193 -0,49 3,53 -10,53

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,35 0,05 0,62 0,08

Euro - US$/€ (**) 1,06 -0,4 -3,6 -0,7

Iene - ¥/US$ (**) 110,91 0,7 6,8 -10,3

Libra - US$/£ (**) 1,24 -0,6 0,4 -18,9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 20,64 1,0 10,9 23,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,89 0,0 2,3 7,9

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,14 0,7 -6,6 -0,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 46,86 0,8 -9,3 6,2

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.209 -0,7 -4,1 13,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 994 0,4 2,2 15,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 346 1,0 -2,3 -4,5

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 150 -0,2 -1,1 1,6


