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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pnad Contínua (3º tri.)

10:30 Bacen: Nota à Imprensa - Setor Externo (out) Esperamos déficit em conta corrente de US$ 3,2 
bilhões e IDP positivo em US$ 6,3 bilhões.

13:00 EUA: Índice de atividade do Fed Richmond (nov) 0,0

13:00 EUA: Vendas de imóveis existentes (out) -0,7% (m/m)

Ministério da Fazenda reduziu sua previsão de PIB para 2017
O Ministério da Fazenda anunciou ontem revisão nas suas projeções para o ano que vem, reduzindo o 
crescimento do PIB de 1,6% para 1,0%. As projeções para esse ano também recuaram, de -3,0% para 
-3,5%. Segundo o secretário de Política Econômica, Fabio Kanczuk, essa revisão baixista se deve a 
uma percepção mais clara de endividamento das empresas e também à eleição de Donald Trump como 
presidente dos EUA, que poderia gerar depreciação da moeda brasileira frente ao dólar. A recuperação 
da atividade, em ritmo mais lento do que o inicialmente previsto, deve levar também a menos inflação. 
Assim, o governo revisou sua projeção de inflação de 2017 de 4,8% para 4,7%. Apesar da revisão do 
PIB, a Fazenda ainda não alterou suas projeções para as receitas do governo no ano que vem, o que 
deve acontecer apenas no primeiro trimestre do próximo ano. Esperamos alguma revisão baixista, 
que pode ser parcialmente compensada se o novo projeto de regularização de recursos no exterior for 
aprovado. Para o próximo ano, a meta do governo é a de cumprir um déficit de R$ 139 bilhões, enquanto 
nossa expectativa é de que o déficit atinja R$ 160 bilhões. Vale destacar que as projeções atualizadas 
do governo estão em linha com nossas projeções, de crescimento do PIB de 1,0% e de variação do 
IPCA de 4,7% em 2017.

CNI: Sondagem Industrial sugere contração da produção industrial no período
Os indicadores da Sondagem Industrial apontam para contração da atividade do setor em outubro, 
conforme divulgado ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O indicador de produção atingiu 
45,8 pontos no período, mantendo-se abaixo do nível neutro de 50,0 pontos. Além disso, descontada 
a sazonalidade, houve queda desse indicador de 2,8 pontos em relação a setembro. A produção mais 
baixa contribuiu, em alguma medida, para a redução dos estoques no período, cujo índice apresentou 
ligeiro recuo de 0,3 pontos na margem, também excetuados os efeitos sazonais. No mesmo sentido, 
o índice de emprego apresentou queda de 1,1 ponto ante o mês anterior, ao passo que a utilização da 
capacidade instalada caiu de 64,6% para 63,0% entre setembro e outubro, considerando a série livre 
de influências sazonais. Os dados, juntamente com os indicadores coincidentes já conhecidos, sugerem 
queda da produção industrial em outubro, informação a ser conhecida no início do próximo mês.

Sindusfarma: vendas da indústria farmacêutica apresentaram alta na margem em outubro
As vendas da indústria farmacêutica totalizaram 288,5 milhões de unidades em outubro, o que representa 
um avanço de 0,9% em relação a setembro, conforme os dados divulgados ontem pelo Sindicato da 
Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma) e desazonalizados pelo 
Depec-Bradesco. Além disso, as vendas apresentaram crescimento de 0,4% na comparação com o 
mesmo mês do ano passado. Dessa maneira, quando comparamos o acumulado em 2016, frente ao 
mesmo período do ano anterior, observamos um avanço de 4,5%, reforçando nossa visão de bons 
resultados obtidos pela indústria farmacêutica neste ano.
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Setor Externo

Internacional

Tendências de mercado

Balança comercial permaneceu positiva ao registrar superávit de US$ 433 milhões na terceira semana 
de novembro
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 433 milhões na terceira semana de novembro, de 
acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Esse resultado 
é equivalente a um superávit de US$ 38 bilhões em termos anualizados, levando em conta os ajustes sazonais. 
Entre os dias 14 e 18 deste mês, as exportações somaram US$ 2,792 bilhões, superando as importações, que 
alcançaram US$ 2,360 bilhões. Ao comparar tais resultados com as médias diárias do mesmo período do ano 
passado, verificou-se aumento de 7,9% dos embarques e recuo de 6,7% das compras externas. O crescimento 
das exportações foi explicado pelo aumento das vendas das três categorias de produtos: semimanufaturados 
(22,2%), manufaturados (11,3%) e básicos (0,4%). Em relação às importações, houve diminuição de gastos, 
principalmente, com combustíveis e lubrificantes e com adubos e fertilizantes, de 46,1% e de 15,7%, nessa 
ordem. Na margem, os embarques apresentam crescimento de 12,0%, e as compras externas, de 8,5%. Assim, 
com o resultado da semana, o saldo da balança comercial acumulou superávit de US$ 1,874 bilhão no mês e 
de US$ 40,399 bilhões no ano.

EUA: índice CFNAI sugere leve crescimento da economia norte-americana em outubro
O índice CFNAI passou de -0,23 para -0,08 ponto entre setembro e outubro, conforme reportado ontem pelo 
Federal Reserve de Chicago. A elevação foi generalizada entre as quatro categorias do indicador, com destaque 
para os subíndices de produção e consumo pessoal e habitação. O resultado, que está em linha com os demais 
indicadores já divulgados referentes a outubro, sugere leve crescimento da economia norte-americana no início 
do quarto trimestre. 

O mercado continua otimista com os efeitos dos estímulos fiscais propostos pelo presidente eleito dos Estados 
Unidos, Donald Trump. Nesse sentido, os preços das metálicas industriais sobem com a expectativa de maior 
demanda e as bolsas operam com tendência de alta. Na Ásia, o destaque foi a alta de 1,4% em Hong Kong. Os 
mercados europeus e os índices futuros norte-americanos também são negociados no campo positivo nesta 
manhã. O dólar, por sua vez, perde valor ante as moedas dos países emergentes. 

Os preços do petróleo são negociados em alta, refletindo o otimismo sobre um acordo para a redução da 
produção, que deverá ser oficializado na reunião da OPEP marcada para a próxima semana. Autoridades da 
Nigéria afirmam que os países da OPEP poderiam chegar a um acordo ainda hoje. As commodities agrícolas, 
em contrapartida, são negociadas em baixa. 

No Brasil, o mercado deve seguir a tendência externa, com alta da bolsa e valorização do real. Hoje, serão 
divulgados os dados do balanço de pagamentos de outubro. Projetamos um déficit em conta corrente de US$ 
3,2 bilhões, com investimentos diretos no país de US$ 6,3 bilhões.
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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

21/11/16 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

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

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 12,34 -0,16 -0,08 -2,25

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,72 0,00 0,77 -1,09

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,68 -0,03 -0,04 -1,54

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,20 -0,18 0,01 -3,23

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.937,68 1,71 -66,11 208,88

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.958,52 0,00 -208,77 445,79

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 311,81 2,03 47,58 -86,83

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,35 -0,89 6,19 -9,56

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 61.070 1,85 -4,74 26,86

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 25.110 1,72 -5,11 25,37

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.198 0,75 2,66 5,22

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 228,05 0,33 -1,41 -11,60

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 18.106 0,77 5,36 -8,92

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.218 0,79 4,12 -11,36

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,32 -0,04 0,58 0,05

Euro - US$/€ (**) 1,06 0,4 -2,3 -0,2

Iene - ¥/US$ (**) 110,78 -0,1 6,7 -9,8

Libra - US$/£ (**) 1,25 1,2 2,1 -17,8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 20,45 -0,9 10,0 23,6

Yuan - RMB/US$ (**) 6,89 0,1 1,9 8,0

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,14 0,0 -6,3 -0,6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 48,90 4,4 -5,6 9,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.210 0,1 -4,4 12,4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.020 2,7 3,8 19,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 350 1,2 -0,8 -3,7

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


