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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

10:30 Bacen: Nota à imprensa - Política monetária e 
operações de crédito (out)

Índices de confiança da indústria e do consumidor moveram-se em sentidos opostos em 
novembro, mas ambos sinalizam retomada mais gradual da economia
O índice de confiança da indústria (ICI) atingiu 87,7 pontos em novembro, de acordo com a Prévia da 
Sondagem da Indústria, divulgada há pouco pela FGV. O resultado, que é equivalente a uma alta de 1,1 
ponto na margem, foi explicado por elevações de mesma magnitude dos componentes de expectativas 
e de situação atual, que também subiram 1,1 ponto. Vale ressaltar que a variação positiva do ICI reverte 
apenas parcialmente o recuo de 1,6 ponto verificado em outubro. Já o nível de utilização da capacidade 
instalada apresentou leve elevação, ao passar de 73,7% para 74,1% entre outubro e este mês. Na direção 
oposta, o índice de confiança do consumidor (ICC) alcançou 79,1 pontos em novembro, segundo a 
Sondagem do Consumidor também divulgada hoje pela FGV. Com isso, o indicador caiu 3,3 pontos em 
relação ao mês passado, interrompendo a sequência de seis altas consecutivas. A queda da confiança 
dos consumidores refletiu, principalmente, o recuo de 4,9 pontos das expectativas, enquanto o índice que 
mensura a situação corrente registrou queda de 1,1 ponto. Apesar de mostrarem movimentos opostos, 
os índices de confiança sugerem um ritmo de retomada mais gradual da economia nos próximos meses. 
Como já ressaltamos anteriormente, no caso da confiança do consumidor, é necessário observarmos 
alguma elevação do índice de situação atual, que se encontra em patamar inferior ao de expectativas, 
para que a recuperação do consumo das famílias se dê de forma mais sustentável.

CNI: indicadores apontaram para nova queda da atividade da construção civil em outubro
O índice que mensura o nível de atividade da construção civil em relação ao mês anterior atingiu 40,0 
pontos em outubro, conforme divulgado ontem na Sondagem da Indústria da Construção da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). Como o indicador manteve-se abaixo do patamar neutro de 50,0 pontos, 
a atividade do setor deve ter recuado no período. Em termos dessazonalizados, houve retração de 
2,6 pontos ante setembro. No mesmo sentido, o índice que mede a atividade do setor em relação ao 
usual alcançou 27,8 pontos, o equivalente a um recuo de 0,7 ponto na margem, também excetuada a 
sazonalidade. Esses resultados apontam, assim, para continuidade do desempenho negativo do setor 
no início do quarto trimestre.

ABAL: produção de alumínio apresentou retração na margem em outubro
A produção de alumínio primário atingiu 68 mil toneladas em outubro, de acordo com a Associação 
Brasileira do Alumínio (Abal). Esse número representa uma retração de 1% em relação a setembro, 
na série livre de efeitos sazonais. Na comparação interanual houve crescimento de 7,1% em outubro, 
marcando o sexto mês consecutivo de alta nessa base de comparação. No ano, a produção acumula 
uma alta de 1,9% em relação ao mesmo período de 2015.

FipeZap: preços de venda e locação de imóveis comerciais seguiram em queda em outubro
Os índices de preços de venda e locação de imóveis comerciais seguiram em queda em outubro, 
conforme divulgado hoje pela Fipe em parceria com o site Zap Imóveis. Os preços de venda recuaram 
0,28% em termos nominais ante setembro, ao mesmo tempo em que os de locação caíram 0,57% no 
período. Dessa forma, o preço de venda acumulou retração de 3,83% e o de locação de 10,93%, nos 
últimos doze meses. O fraco desempenho da atividade econômica deverá manter a trajetória de preços 
em queda nos próximos meses. 
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Fiscal

Setor Externo

Internacional

IBGE: ligeira aceleração do IPCA-15 em novembro foi explicada pela pressão vinda dos preços de 
saúde e redução do ritmo de deflação de alimentos
O IPCA-15 registrou alta de 0,26% em novembro, de acordo com os dados divulgados ontem pelo IBGE. A 
aceleração em relação ao mês anterior, quando o indicador tinha subido 0,19%, foi explicada pela alta de cinco 
dos seus nove grupos. Destacou-se o comportamento dos preços de saúde e cuidados pessoais, que passaram 
de uma elevação de 0,28% para outra de 0,68%. Além disso, os preços de alimentação apresentaram queda 
menos acentuada, recuando 0,06%, ante deflação de 0,25% registrada em outubro. Dentre as medidas de inflação 
subjacente, o núcleo por exclusão também acelerou na comparação com o mês anterior, passando de uma 
alta de 0,25% para outra de 0,39%. A inflação de serviços, por outro lado, apresentou modesta desaceleração 
no período, ao subir 0,42% (ante elevação anterior de 0,46%). Com esse resultado, o IPCA-15 acumulou alta 
de 7,64% nos últimos doze meses, desacelerando em relação ao avanço de 8,27% observado anteriormente. 
Para o IPCA fechado do mês, projetamos elevação em torno de 0,30%, com os preços de alimentos ainda no 
campo deflacionário.
 

BC: fluxo cambial registrou entradas líquidas de US$ 1,540 bilhão na terceira semana de novembro, 
impulsionado pela conta financeira
O fluxo cambial registrou superávit de US$ 1,540 bilhão na semana compreendida entre os dias 14 e 18 de 
novembro, conforme divulgado ontem pelo Banco Central. As contas comercial e financeira caminharam em 
sentidos opostos, sendo essa última a responsável pelo saldo positivo da semana, ao apresentar superávit de 
US$ 1,785 bilhão. Para tanto, as compras chegaram a US$ 9,052 bilhões e as vendas somaram US$ 7,267 
bilhões. Por outro lado, a conta comercial registrou déficit de US$ 245 milhões, decorrente de US$ 1,744 
bilhão contratado para exportações e US$ 1,989 bilhão para importações. Com esse resultado, o fluxo cambial 
acumulou superávit de US$ 2,464 bilhões em novembro, amenizando o déficit deste ano, de US$ 4,512 bilhões.
 

Tesouro: resgates líquidos da dívida pública atingiram R$ 36 bilhões em outubro
As emissões da dívida pública federal somaram R$ 77,4 bilhões em outubro, enquanto os resgates chegaram 
a R$ 113,4 bilhões, segundo os dados divulgados ontem pelo Tesouro Nacional. Com isso, os resgates líquidos 
atingiram R$ 36,0 bilhões no mês passado. Houve emissão de R$ 40,5 bilhões em títulos prefixados e R$ 21,6 
bilhões de títulos atrelados à taxa flutuante no período. Atualmente, 35,91% da dívida pública federal é composta 
por títulos prefixados, ao passo que 32,25% é ligada a índice de preços, 27,64% atrelada à taxa flutuante e 
apenas 4,21% ligada ao câmbio. Por fim, tivemos nova saída de estrangeiros, levando a dívida pública federal 
em poder de não residentes a cair R$ 3,9 bilhões no período.
 

Alemanha: após desaceleração da economia alemã no terceiro trimestre, confiança sugere maior 
crescimento nos últimos três meses do ano
O PIB alemão subiu 0,2% na passagem do segundo para o terceiro trimestre, descontada a sazonalidade, 
segundo leitura final divulgada hoje pelo Destatis. A desaceleração em relação ao trimestre anterior, quando o 
PIB tinha subido 0,4%, veio em linha com as expectativas dos analistas de mercado. Na comparação interanual, 
houve alta de 1,5%, ante elevação de 3,1%. Pela ótica da demanda, o menor crescimento foi generalizado, 
com destaque para a formação bruta de capital fixo, que saiu de uma expansão de 4,4% para outra de 1,3%, 
também em relação ao mesmo período do ano anterior. No mesmo sentido, o consumo das famílias desacelerou 
de uma alta de 3,1% para outra de 2,3%. Para o quarto trimestre, esperamos alguma aceleração do ritmo de 
crescimento da economia alemã, como sugerido pelo índice PMI composto de novembro divulgado ontem. 
Além disso, o índice IFO de sentimento econômico de novembro manteve-se estável em 110,4 pontos neste 
mês, atingindo o maior patamar do último ano, também sugerindo maior expansão da atividade no período. O 
indicador de situação atual apresentou melhora, ao subir de 115,1 para 115,6 pontos entre outubro e novembro. 
Em contrapartida, o índice de expectativas recuou de 105,9 para 105,5 pontos nesse mesmo período. 
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Tendências de mercado

EUA: condições para continuidade da normalização da política monetária norte-americana seguiram 
avançando, de acordo com Ata do Fed
O Fed confirmou em sua a ata, divulgada ontem, a visão de que as condições da economia continuam melhorando 
e devem dar sustentação à normalização adicional da política monetária em breve. O PIB registrou aceleração 
no terceiro trimestre, as condições do mercado de trabalho continuam melhorando e os salários passaram a 
crescer de forma mais intensa nos últimos meses. Por fim, os indicadores de inflação começaram a surpreender 
para cima e aumentam a confiança de que a inflação caminhará em direção à meta de 2% ao longo dos próximos 
meses. Esse conjunto de informações dá maior confiança para o FOMC continuar sua estratégia de gradual 
normalização das condições monetárias, com uma alta muito provável dos juros em dezembro. Vale ressaltar 
que essa ata ainda não incorpora nenhuma informação do ambiente econômico pós-eleições, o que tende a 
mudar a avaliação do comitê ao longo dos próximos meses.

O dólar continua a se fortalecer ante as principais moedas refletindo a expectativa de uma normalização mais 
rápida da política monetária nos Estados Unidos. A ata da reunião de novembro do Fed, divulgada ontem, 
consolidou as expectativas de alta dos juros na próxima reunião do FOMC, em dezembro. Os mercados operam 
com tendência de alta em dia em que as bolsas norte-americanas não operam devido a um feriado local. Na 
Ásia, as bolsas fecharam com valorização, com exceção da bolsa de Shanghai, com a depreciação do iene 
impulsionando a bolsa de Tóquio. Os mercados europeus operam no campo positivo nesta manhã, com exceção 
da bolsa de Frankfurt.

Os preços do petróleo são negociados próximos à estabilidade. O primeiro-ministro iraquiano anunciou que 
pretende cortar a produção como parte do acordo da Opep que deve ser oficializado na reunião marcada para a 
próxima semana. Os preços dos metais industriais continuam em alta, refletindo a expectativa de maior demanda, 
enquanto as commodities agrícolas são negociadas em baixa, pressionadas pela valorização do dólar. 

No Brasil, o mercado deve seguir a tendência externa, com alta das bolsas e desvalorização do real. O Banco 
Central divulgará às 10h30 os dados do mercado de crédito referentes a outubro e às 16h conheceremos os 
dados da geração de empregos formais do Caged, também referentes a outubro.
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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

23/11/16 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) (*) 12,25 -0,03 -0,17 -2,83

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,40 -0,07 0,45 -1,54

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,65 -0,01 -0,07 -1,43

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,14 0,00 -0,05 -3,17

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.941,48 1,39 -62,31 188,86

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.991,15 -4,56 -175,10 474,96

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 303,16 -6,00 38,93 -93,07

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,39 1,01 7,41 -9,16

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 61.986 0,05 -3,31 28,73

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 25.445 0,01 -3,85 26,99

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.205 0,08 2,97 5,66

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 228,36 -0,04 -1,28 -11,23

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 18.163 0,00 5,69 -8,64

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.241 -0,22 4,86 -10,23

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,35 0,04 0,62 0,11

Euro - US$/€ (**) 1,06 -0,7 -3,0 -0,8

Iene - ¥/US$ (**) 112,52 1,2 8,4 -8,4

Libra - US$/£ (**) 1,24 0,2 1,7 -17,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 20,64 0,2 11,0 24,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,92 0,4 2,2 8,3

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 187,69 0,1 -1,7 4,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 48,95 -0,3 -5,5 9,2

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.189 -1,8 -6,1 11,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.034 0,4 5,2 19,7

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 351 -0,1 -0,5 -4,5

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 151 0,2 0,0 1,5


