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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: IPCA-15 (nov) 0,30% (m/m) Preços de alimentos seguirão no campo 
deflacionário.

09:30 Tesouro: Relatório mensal da dívida pública federal 
(out)

12:30 Bacen: Fluxo Cambial (semanal)

- CNI: Sondagem da Indústria da Construção (out)

11:30 EUA: Encomendas de bens duráveis (out) - preliminar 1,1% (m/m)

11:30 EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal) 248 mil

12:00 EUA: Índice de preços de imóveis (set) 0,5% (m/m)

12:45 EUA: Índice PMI Markit da indústria de transformação 
(nov) - preliminar 53,4

13:00 EUA: Vendas de imóveis novos (out) 590 mil

13:00 EUA: Índice de confiança da Universidade de Michigan 
(nov) - final 91,6 

17:00 EUA: Divulgação da ata do FOMC

Taxa de desemprego no Nordeste apresentou a maior alta dentre as regiões no terceiro 
trimestre
O aumento da taxa de desemprego no Brasil na passagem do terceiro trimestre de 2015 para igual 
período de 2016 foi observado em todas as regiões do País, conforme divulgado ontem pela Pnad 
Contínua trimestral do IBGE. A maior elevação foi verificada no Nordeste, cuja taxa de desemprego 
subiu de 10,8% para 14,1% no período. No mesmo sentido, houve alta de 3,2 p.p. no Sudeste, levando 
a taxa a alcançar 12,3%. No Sul, Centro-Oeste e Norte as expansões foram de 1,9, 2,5 e 2,6 p.p., 
respectivamente, atingindo 7,9%, 10,0% e 11,4%, nessa ordem. A região Nordeste também apresentou 
a maior queda interanual da massa de rendimento real no período, de 8,4%, bastante inferior ao recuo 
de 5,3% da média nacional. O resultado foi decorrente das fortes retrações de 6,4% e de 3,9% da 
população ocupada e do rendimento médio real, respectivamente. Especificamente em relação à região 
Sudeste, a massa real caiu 1,1% na comparação interanual, diante dos declínios de 2,5% do rendimento 
real e de 1,1% da ocupação. Acreditamos que o desemprego interromperá sua trajetória altista apenas 
no segundo trimestre do próximo ano, visto que reage de forma defasada ao desempenho da atividade. 

Inda: vendas dos distribuidores de aço plano apresentaram queda em outubro
As vendas dos distribuidores de aço somaram 256,2 mil toneladas em outubro, recuando 0,9% na 
margem, segundo os dados divulgados ontem pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (INDA) e 
dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. No mesmo sentido, as compras totalizaram 272,9 mil toneladas, 
com queda de 1,6%, na mesma base de comparação. Em relação ao mesmo período de 2015, as vendas 
recuaram 8,3%, enquanto as importações avançaram 50,1% e as compras cresceram 4,8%. Com isso, 
os estoques atingiram 911,9 mil toneladas no período, o equivalente a 3,6 meses do nível de vendas 
atual, mantendo-se estável em relação ao mês passado. Acreditamos que as vendas seguirão em baixo 
patamar nos próximos meses, em virtude do fraco desempenho de grandes compradores de aço, como 
o complexo automotivo e a construção civil. 

CNC: intenção de consumo das famílias ficou praticamente estável em novembro
O índice de intenção de consumo das famílias (ICF) atingiu 74,3 pontos em novembro, conforme reportado 
ontem pela Confederação Nacional do Comércio (CNC). Descontada a sazonalidade, o indicador 
apresentou leve alta de 0,1 ponto ante outubro, após crescer 1,5 e 1,0 ponto em setembro e outubro, 
respectivamente. Três de seus sete componentes registraram elevação em relação ao mês anterior, 
com destaque para a compra de bens duráveis, que subiu 1,2 ponto na margem. Em contrapartida, o 
indicador de renda atual caiu 0,5 ponto. A relativa estabilidade do ICF e a queda na margem dos índices 
de confiança já divulgados reforçam nossa expectativa de recuperação gradual da atividade à frente. 
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Inflação

Setor Externo

Internacional

Abecip/FGV: novo indicador do mercado imobiliário residencial apontou queda dos preços de imóveis 
nos dez primeiros meses do ano
O índice geral do mercado imobiliário residencial (IGMI-R) apontou queda acumulada de 2,3% em termos 
nominais nos primeiros dez meses deste ano, em comparação ao mesmo período de 2015, conforme divulgado 
ontem pela Abecip em parceria com a FGV.  O indicador, que foi apresentado ontem pela primeira vez, mede 
o preço médio do imóvel com base nos laudos de avaliação de imóveis financiados pelos bancos em todo o 
território nacional. Sua desagregação permite identificar recuo dos preços neste ano em sete das nove capitais 
do Brasil, com destaque negativo para o Rio de Janeiro (-3,7%) e Belo Horizonte (-3,5%). No lado positivo estão 
Goiânia (0,6%) e Fortaleza (1,6%). Além disso, em São Paulo, o índice recua 2,5% no ano. Diante dos desafios 
do setor, acreditamos que os preços deverão manter a trajetória de queda nos próximos meses, retomando a 
estabilidade ao longo de 2017.

Investimento Direto surpreende positivamente em outubro, com forte desempenho das operações 
intercompanhia 
O déficit em transações correntes chegou a US$ 3,3 bilhões em outubro, de acordo com os dados divulgados 
ontem pelo Banco Central. O resultado deficitário ficou em linha tanto com nossa estimativa (de - US$ 3,2 bilhões) 
quanto com a mediana das expectativas do mercado (de - US$ 3,0 bilhões), segundo coleta da Bloomberg. O 
resultado registrado na conta corrente foi menos negativo do que o de - US$ 4,2 bilhões observado no mesmo 
período do ano passado. Acumulado em doze meses, o déficit saiu de US$ 23,3 bilhões (ou 1,3% do PIB) em 
setembro para US$ 22,3 bilhões (ou 1,25% do PIB) em outubro. Mantendo a tendência observada nas ultimas 
leituras, a balança comercial contribuiu positivamente para o resultado mensal, com um superávit de US$ 2,1 
bilhões – acima dos US$ 1,9 bilhão registrados em outubro do ano anterior. Já a conta de serviços apresentou 
déficit de US$ 2,8 bilhões no mês, nível igual ao observado no mesmo período de 2015.  Por fim, o déficit da 
conta de renda primária oscilou de US$ 3,5 bilhões para US$ 3,0 bilhões na comparação entre os meses de 
outubro de 2015 e de 2016, com forte influência do déficit consideravelmente menor registrado pelas remessas 
de lucros e dividendos, que chegou a US$ 1,6 bilhão, retração de 31% em termos absolutos em relação ao 
mesmo período de 2015. Já na conta financeira, o Investimento Direto no País (IDP) surpreendeu positivamente 
e apresentou entradas líquidas de US$ 8,4 bilhões em outubro, acima tanto da nossa projeção (de US$ 6,2 
bilhões) como da mediana das expectativas do mercado (de US$ 6,5 bilhões). Esse resultado robusto pode ser 
explicado pelas operações intercompanhia, que acumularam US$ 3,7 bilhões no período, bem acima dos US$ 
0,9 bilhão registrados no mesmo período do ano anterior e da média mensal de US$ 1,6 bilhão deste ano. Em 
doze meses, os ingressos líquidos de investimentos no país acumulam um superávit de US$ 75,1 bilhões, o 
que equivale a 4,2% do PIB – vale destacar que esse percentual é mais do que o triplo do déficit externo sob a 
mesma métrica. A taxa de rolagem da dívida externa mostrou fraco desempenho em outubro, chegando a 44% 
(menor que a taxa de 77% verificada no mês anterior), e ficou relativamente abaixo da média de 58% deste ano. 
A notícia negativa ficou mais uma vez por conta dos investimentos estrangeiros em carteira, que, em outubro, 
mostraram saídas líquidas de US$ 2,6 bilhões em renda fixa e entrada de US$ 1,6 bilhão em ações. De forma 
geral, os dados divulgados hoje evidenciam a continuidade do ajuste das contas externas. Ainda assim, à medida 
que a atividade econômica se estabilize, o ajuste externo se tornará menos intenso. Além disso, acreditamos 
que o Investimento Direto no País se manterá robusto pelos próximos meses.

Área do Euro: índice PMI composto apresentou nova alta em novembro, impulsionado pelo setor de 
serviços
O índice PMI composto da Área do Euro subiu de 53,3 para 54,1 pontos na passagem de outubro para novembro, 
segundo leitura preliminar divulgada hoje pela Markit. A elevação foi explicada pelo melhor desempenho do setor 
de serviços, cujo indicador PMI cresceu de 52,8 para 54,1 pontos no período. Destacaram-se as elevações do 
número de novos pedidos, que mostrou a maior taxa de expansão desde dezembro, bem como o crescimento 
mais forte do nível de emprego. No mesmo sentido, mas em menor intensidade, o índice PMI da indústria de 
transformação oscilou de 53,5 para 53,7 pontos. Os dados preliminares de novembro, juntamente com a expansão 
observada em outubro, sugerem elevação de 0,4% do PIB da Área do Euro no quarto trimestre, ligeiramente 
acima dos 0,3% observados nas prévias do PIB do trimestre findo em setembro. 
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Tendências de mercado

Os mercados continuam atentos às indicações sobre as políticas a serem adotadas pelo novo governo dos Estados 
Unidos. Os índices PMI da Área do Euro subiram mais que o esperado na leitura preliminar de novembro, com 
o índice composto registrando alta de 0,8 pp ante outubro para 54,1 refletindo altas tanto em serviços quanto 
na indústria.

Os mercados operam sem tendência única. Na Ásia, as bolsas registram pequena variação, em dia sem pregão 
em Tóquio devido a feriado local. Os mercados europeus são negociados em queda, com exceção de Frankfurt, 
apesar do resultado do PMI. Os índices futuros norte-americanos indicam que a bolsa deve operar em alta ao 
longo do dia. O dólar, por sua vez, se valoriza ante as principais moedas. 

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. Os preços das 
metálicas também sobem, enquanto as commodities agrícolas são negociadas em baixa. 

No Brasil, o mercado deve seguir a tendência externa, com depreciação do Real. O mercado de juros reagirá 
ao resultado do IPCA-15 de novembro, que será conhecido às 9hs. Esperamos que o índice registre alta de 
0,30%, ajudado pela queda dos preços de alimentos.

Indicadores do Mercado

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

22/11/16 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) (*) 12,28 -0,06 -0,14 -2,31

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,47 -0,07 0,52 -1,34

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,66 -0,02 -0,06 -1,55

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,14 -0,06 -0,05 -3,29

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.940,10 2,41 -63,70 211,30

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.995,71 -2,49 -170,55 461,26

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 309,16 -2,65 44,93 -89,49

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,36 0,14 6,34 -9,43

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 61.954 1,45 -3,36 28,70

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 25.442 1,32 -3,86 27,03

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.203 0,22 2,89 5,45

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 228,46 0,18 -1,24 -11,44

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 18.163 0,31 5,69 -8,64

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.248 0,94 5,09 -10,53

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,31 0,00 0,58 0,05

Euro - US$/€ (**) 1,06 0,0 -2,4 -0,2

Iene - ¥/US$ (**) 111,14 0,3 7,1 -9,5

Libra - US$/£ (**) 1,24 -0,6 1,5 -18,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 20,59 0,7 10,8 24,5

Yuan - RMB/US$ (**) 6,89 0,0 1,8 7,9

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 187,56 0,3 -1,8 3,8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 49,12 0,4 -5,1 10,0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.211 0,1 -4,3 12,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.030 1,0 4,8 20,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 351 0,4 -0,4 -3,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 151 0,4 -0,2 1,6
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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  


