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Inflação

Agenda do dia

Setor Externo

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: IPCA 15 (set) 0,30% O IPCA deve recuar em setembro, com a 
desaceleração dos preços de alimentos.

- CNI: Sondagem Industrial (ago)

09:30 EUA: Índice de atividade CFNAI (ago)

09:30 EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal)

10:00 EUA: Índice de preços de imóveis (jul) 0,3% (m/m)

11:00 EUA: Vendas de imóveis existentes (ago) 1,10% (m/m)

11:00 EUA: Indicadores antecedentes (ago) 0,0% (m/m)

Conab: a despeito do crescimento produção nacional de café neste ano, revisão baixista em 
relação às últimas estimativas deverá sustentar os preços em patamares elevados
A safra brasileira de café deverá somar 49,640 milhões de sacas de 60 quilos nesta safra, segundo 
reportado ontem pela Conab, no terceiro relatório de acompanhamento da produção de 2016. Com isso, 
haverá crescimento de 14,8% em relação à safra passada, lembrando que este ano é de bienalidade 
positiva. A safra do café arábica, que responde por 80% da produção nacional, crescerá 28,8%, ao passo 
que a colheita do café conilon deverá registrar queda de 25,3%, refletindo a quebra de safra no Espírito 
Santo decorrente das secas e da má distribuição das chuvas (o que se configurará como a menor safra 
dos últimos 12 anos). Vale mencionar que essas estimativas, contudo, foram revisadas para baixo ante 
o relatório de maio, quando se esperava uma colheita de 49,669 milhões de sacas de 60 quilos. Assim, 
acreditamos que os preços do café seguirão em patamares elevados, o que é reforçado pelo quadro 
de oferta global muito justa.
 

BC: fluxo cambial permaneceu positivo na terceira semana de setembro
O fluxo cambial registrou entradas líquidas de US$1,747 bilhão na semana compreendida entre os dias 12 
e 16 de setembro, conforme divulgou ontem o Banco Central. A conta comercial registrou entrada líquida 
de US$ 838 milhões, decorrente da contratação de câmbio para exportações de US$ 3,179 bilhões, frente 
a uma saída de câmbio para importações de US$ 2,341 bilhões. O saldo da conta financeira também 
foi superavitário no período, em US$ 909 milhões, refletindo entradas de US$ 10,528 bilhões e saídas 
de US$ 9,618 bilhões. Com esse resultado, o fluxo cambial acumulou superávit de US$ 2,393 bilhões 
em setembro e déficit de US$ 7,828 bilhões no ano.
 

Aumento da confiança da indústria em setembro refletiu a melhora das expectativas 
O Índice de Confiança da Indústria atingiu 87,3 pontos em setembro, de acordo com a leitura preliminar 
da Sondagem da Indústria da FGV, divulgada há pouco. O resultado é equivalente a uma alta na margem, 
de 1,2 ponto. Essa alta foi explicada pelo aumento de 2,7 pontos do índice de expectativas, enquanto que 
o índice de situação atual recuou 0,5 ponto no período. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada, 
por sua vez, avançou de 73,8% em agosto para 75,0% neste mês. Acreditamos que a melhora da 
confiança do setor industrial deverá se sustentar nos meses à frente, em linha com a nossa expectativa 
de retração menos acentuada do PIB nesta segunda metade do ano.
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Tendências de mercado

EUA: alta da taxa de juros deve acontecer em dezembro, mas normalização da política monetária será 
bem gradual
Em reunião de política monetária realizada ontem, o Fed optou pela manutenção da taxa de juros no intervalo de 
0,25% a 0,50% a.a., em linha com as expectativas. Ainda assim, três membros do comitê votaram pela elevação 
da taxa de juros. Destacamos duas sinalizações muito importantes do comunicado: (1) as estimativas para os 
juros no médio prazo foram revisadas para baixo, sugerindo bastante tranquilidade em relação à velocidade 
da normalização da política, em parte, decorrente da visão de que o potencial de crescimento do PIB caiu e da 
expectativa de que a subida da taxa de juros, quando acontecer, será muito gradual e (2) para o curto prazo, 
as discussões para uma alta em dezembro devem ganhar força, a depender da evolução dos dados. De forma 
complementar, a presidente Janet Yellen, em discurso após a decisão, reforçou que as condições econômicas 
continuam melhorando gradualmente, incluindo o mercado de trabalho, reforçando a avaliação de que há 
espaço para a retomada da normalização da política monetária. De todo modo, permanece a prudência entre 
a grande maioria dos membros do comitê, compatível com a leitura de que a atual taxa de juros de equilíbrio é 
menor do que a observada anteriormente. Ou seja, o fato de as expectativas estarem muito baixas, em resposta 
provavelmente à inflação corrente, pode requerer uma taxa de juros real menor e uma política mais expansionista 
para trazer a inflação de volta para 2%. Essas sinalizações, portanto, indicam que a elevação da taxa de juros 
está se aproximando, frente à melhora da economia, mas esse processo será lento e suave.
 

As decisões dos bancos centrais do Japão e dos EUA, anunciadas ontem, reforçando a disposição de manter 
a liquidez em níveis elevados, seguem sustentando o comportamento dos mercados nesta manhã. Ainda que 
o cenário mais provável seja de que o Fed subirá a taxa a taxa de juros em dezembro, a autoridade monetária 
norte-americana sugeriu mais uma vez que esse processo de normalização será muito gradual e lento. Nesse 
cenário, as bolsas asiáticas fecharam no campo positivo, mesma direção da abertura das bolsas europeias. Os 
índices futuros norte-americanos, por ora, também estão em alta, mantendo a tendência positiva observada 
ontem. Ao longo do dia, também teremos discursos de membros do Banco Central Europeu e do Banco da 
Inglaterra, que devem reforçar essa disposição de manter as políticas frouxas por mais tempo.
 
Diante disso, o dólar perde valor em relação à maioria das moedas, sendo que o ganho maior tem se concentrado 
nas moedas exportadoras de matérias-primas e no won coreano. Assim, o mercado de commodities também 
aponta para ganhos, com o preço do petróleo subindo, após elevação de quase 3,0% da cotação do tipo WTI 
registrada ontem. Além disso, os preços do petróleo também têm reagido às expectativas de um possível 
congelamento da produção dos membros da Opep. Os preços das metálicas também estão em alta, com 
destaque para o preço do minério de ferro, respondendo à melhora da economia chinesa, e para o de níquel, 
diante do fechamento de algumas minas nas Filipinas (que é o maior exportador da commodity). Na mesma 
direção, as agrícolas são cotadas em alta. Por fim, no Brasil, os mercados seguirão reagindo ao cenário externo, 
com espaço para nova alta da bolsa e apreciação do Real. Além disso, teremos o resultado do IPCA-15, a 
ser divulgado pelo IBGE às 9h, que deverá reforçar nossa expectativa de desaceleração da inflação no curto 
prazo – lembrando que essa é umas das condições para que o banco central brasileiro inicie o corte de juros. 
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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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Indicadores do Mercado

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

21/09/16 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

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

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 12,72 -0,11 -0,42 -2,83

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,32 -0,02 0,13 -1,74

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,90 -0,04 -0,09 -1,72

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,36 -0,11 -0,33 -3,48

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.992,27 0,83 24,49 274,56

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.001,24 55,53 -74,47 790,17

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 283,63 11,80 32,14 -113,87

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,21 -1,44 0,26 -19,40

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 58.002 0,46 -1,86 24,49

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 24.072 0,41 -1,71 23,65

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.154 0,67 -1,37 9,51

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 229,42 0,39 0,54 -5,12

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.808 1,91 1,58 -6,99

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.026 0,10 -2,65 -4,14

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,66 -0,03 0,08 -0,54

Euro - US$/€ (**) 1,12 0,3 -1,2 0,0

Iene - ¥/US$ (**) 100,44 -1,2 0,2 -16,7

Libra - US$/£ (**) 1,30 0,2 -0,4 -16,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,72 -0,4 8,2 18,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,67 -0,1 0,2 4,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 184,86 1,9 -3,9 -12,0

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 46,91 2,2 -7,8 -4,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.330 1,2 -0,8 17,4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 976 -1,4 -5,0 11,6

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 340 -0,1 1,7 -11,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 152 0,3 1,5 4,6


