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Agenda do dia

Internacional

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

16:00 Caged: Geração de emprego formal (ago) - 28,0 mil

- CNI: Sondagem da Indústria da Construção (ago)

10:45 EUA: Índice PMI Markit da indústria de transformação 
(set) - preliminar 52

Alívio dos preços de alimentação foi determinante para a desaceleração do IPCA-15 de 
setembro
O IPCA-15 registrou alta de 0,23% em setembro, conforme divulgado ontem pelo IBGE. A desaceleração 
em relação ao mês anterior, quando o indicador tinha subido 0,45%, refletiu a menor elevação em seis 
de seus nove grupos. Destacou-se o alívio dos preços de alimentação e bebidas, que passaram de 
uma alta de 0,78% para uma queda de 0,01% entre agosto e setembro. Além disso, o item transportes 
saiu de uma variação positiva de 0,27% para uma deflação de 0,10%, impulsionado pela queda do 
preço de gasolina. Com isso, o índice cheio acumulou elevação de 8,64% nos últimos doze meses. 
Para o IPCA fechado deste mês, esperamos modesta desaceleração em relação ao resultado divulgado 
ontem, com os preços de alimentos contribuindo novamente para uma alta mais moderada do indicador, 
reforçando nossa expectativa de desaceleração da inflação no curto prazo – lembrando que essa é uma 
das condições para que o Banco Central comece a reduzir a taxa de juros.
 

EUA: resultado das vendas de imóveis usados e do índice de atividade econômica de Chicago 
confirmou que a atividade econômica seguiu lenta em agosto
As vendas de imóveis usados tiveram nova queda em agosto, de 0,9% (contra alta de 1,1% esperada 
pelo mercado), após retração de 3,2% no mês anterior. Com isso, a média móvel de três meses aponta 
para uma retração de 1,1% e traz mais um sinal de que o mercado imobiliário pode estar perdendo um 
pouco de força. Vale lembrar que, junto com o setor de serviços, o mercado imobiliário ainda tem sido 
um dos pilares de sustentação da economia norte-americana nos últimos trimestres. Somado a isso, o 
índice de atividade econômica de Chicago chegou a -0,55, recuando frente à marca de +0,24 registrada 
no mês anterior, reforçando a tendência de que o índice nacional de manufatura continuará em patamar 
modesto e sinalizando alguma contração do setor industrial na margem. Essas informações, portanto, 
sugerem um crescimento do PIB neste trimestre mais próximo de 2,5%, uma revisão em relação ao 
intervalo de expansão de 3 a 3,5%, esperado um mês atrás.
 
Área do Euro: resultado prévio do índice PMI de setembro ficou ligeiramente abaixo do 
esperado, refletindo o desempenho mais fraco do setor de serviços
Como esperado, o ritmo de crescimento da economia europeia tem desacelerado nos últimos meses, após 
forte expansão registrada no início do ano. A prévia do índice PMI chegou a 52,6 pontos em setembro, 
frustrando as expectativas (52,8) e recuando em relação a agosto (52,9), o que representa o menor 
nível registrado desde janeiro do ano passado. Para tanto, o índice do setor manufatureiro subiu quase 
1 ponto, ao passo que o indicador do setor de serviços caiu 0,7 ponto. Entre os destaques por país, 
notamos que a economia alemã seguiu enfraquecendo, ao passo que a França, após meses mais fracos, 
mostrou discreta melhora em setembro. De forma geral, esses resultados dos índices PMIs sugerem 
que a economia europeia vem perdendo força, após impulso vindo da queda dos preços do petróleo e 
do afrouxamento monetário implementado pelo Banco Central Europeu. Ao mesmo tempo, a melhora 
da atividade industrial está, em grande medida, ligada ao desempenho mais favorável das exportações.
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Tendências de mercado

Os mercados operam no campo negativo nesta quarta-feira após a alta dos últimos dias. As bolsas asiáticas 
fecharam em queda, mesmo movimento registrado pelas bolsas europeias e pelos índices futuros norte-
americanos. As principais moedas do mundo operam perto da estabilidade. Entretanto, vale destacar que a libra 
apresenta queda após o governo afirmar que as negociações oficiais sobre a saída da União Europeia devem 
começar no início de 2017.

Além disso, o petróleo reverte a queda registrada no início do dia após notícias de que a Arábia Saudita 
teria oferecido reduzir a produção caso o Irã concorde com o congelamento da produção. Por outro lado, as 
commodities agrícolas são negociadas em queda. Os metais industriais são negociados em alta pelo segundo 
dia refletindo a expectativa de menores altas dos juros americanos em 2017.
No Brasil, o mercado deve seguir a tendência externa enquanto aguarda a divulgação dos dados do CAGED, 
às 16hs. Esperamos que o indicador mostre uma queda líquida de 28 mil vagas formais.

Indicadores do Mercado

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

22/09/16 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) (*) 12,62 -0,08 -0,49 -3,05

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,33 0,00 0,17 -1,68

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,84 -0,05 -0,15 -1,92

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,25 -0,11 -0,46 -3,87

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.992,93 0,66 24,41 274,99

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.010,80 34,87 -61,69 796,14

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 270,32 -13,31 17,85 -152,72

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,22 0,43 0,62 -20,48

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 58.994 1,03 2,10 27,51

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 24.465 1,01 2,15 26,42

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.177 0,65 -0,25 12,07

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 233,30 1,69 2,20 -0,45

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.808 0,00 1,26 -6,99

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.042 0,54 -1,38 -4,50

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,62 -0,03 0,08 -0,52

Euro - US$/€ (**) 1,12 0,2 -1,0 0,8

Iene - ¥/US$ (**) 100,76 0,4 0,4 -16,1

Libra - US$/£ (**) 1,31 0,4 -0,4 -14,9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,61 -0,6 7,2 16,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,66 -0,1 0,2 4,5

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 186,32 1,5 -0,8 -8,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 47,65 1,8 -3,1 -2,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.341 1,0 0,2 19,2

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 977 0,1 -5,7 13,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 337 -1,0 1,1 -11,5

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 152 -0,1 1,2 4,9
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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 / Carlos Henrique Gomes de Brito / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Mariana Silva de Freitas / Rafael 
Martins Murrer  


