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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

- Tesouro: Resultado primário do Governo Central (out) R$ 38 bilhões

- CNI: Índice Nacional de Expectativa do Consumidor - 
INEC (nov)

11:30 EUA: Estoques no atacado (out) - preliminar 0,2% (m/m)

11:30 EUA: Balança comercial (out) - US$ 59,0 
bilhões

Índices de confiança da construção civil e do comércio recuaram em novembro, reforçando 
expectativa de recuperação mais gradual da economia à frente
O índice de confiança da construção atingiu 72,4 pontos em novembro, segundo a Sondagem da 
Construção divulgada há pouco pela FGV. Assim, houve queda de 2,3 pontos em relação a outubro, 
refletindo, principalmente, o recuo de 3,9 pontos do índice de expectativas. O indicador que mensura a 
situação atual também caiu 0,7 ponto. Na mesma direção, o índice de confiança do comércio alcançou 78,3 
pontos neste mês, o equivalente a uma retração de 3,6 pontos na margem, de acordo com a Sondagem 
do Comércio, também divulgada hoje pela FGV. Esse resultado foi explicado pela forte contração de 6,0 
pontos do índice de situação corrente, ao passo que as expectativas registraram variação negativa de 
1,2 ponto. Esses dados, juntamente com as sondagens divulgadas ontem, reforçam nossa expectativa 
de que a recuperação da economia acontecerá de forma gradual nos próximos meses.

Caged: mercado de trabalho formal mostrou certa estabilidade no ritmo de demissões na entre 
setembro para outubro, considerando os ajustes sazonais
Foram reduzidos 74.748 postos de trabalho em outubro, em termos líquidos, conforme divulgado 
ontem pelo Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho (MTE). 
Esse resultado acabou surpreendendo de forma positiva as nossas expectativas e as do mercado (de 
cortes de 100 mil e 94 mil vagas, respectivamente, de acordo com a coleta da Agência Estado). Em 
relação às nossas estimativas, a surpresa decorreu, principalmente, da menor contração dos empregos 
da indústria de transformação, que demitiu 5.562 trabalhadores no período. Os setores de construção 
civil e de serviços registraram os menores saldos em outubro, de cortes de aproximadamente 34 mil 
e de 30 mil postos, nessa ordem. Em contrapartida, o comércio admitiu liquidamente 12.496 pessoas. 
Em termos dessazonalizados, entretanto, o saldo total ficou negativo em 111 mil vagas, praticamente 
estável em relação à redução de 115 mil postos em setembro. Ainda acreditamos que o mercado de 
trabalho formal seguirá enfraquecido neste quarto trimestre, em virtude da expectativa de recuperação 
mais gradual da economia. Além disso, alguns segmentos da economia, como serviços, iniciaram mais 
tardiamente seus ajustes no mercado de trabalho.
 
BC: estoque de crédito mostrou queda na passagem de setembro para outubro, com recuo 
observado nas carteiras de pessoa física e jurídica
O estoque total de crédito no Sistema Financeiro Nacional (SFN) recuou 0,5% em outubro em relação 
a setembro, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco Central e dessazonalizados pelo 
Depec-Bradesco. A carteira total de crédito atingiu R$ 3,095 trilhões, levando a relação entre crédito e 
PIB para 53,8%. Esse resultado se deu, principalmente, por conta da redução do estoque da carteira 
de crédito de pessoa jurídica, de 0,8% na margem, já excetuada a sazonalidade. No mesmo sentido, o 
estoque de empréstimos direcionados às pessoas físicas recuou 0,2%, na mesma base de comparação. 
Nos últimos doze meses, o estoque total de crédito acumulou queda de 2,0%, em função da retração de 
6,7% das linhas voltadas à pessoa jurídica, enquanto a carteira de pessoa física avançou 3,3%. Para o 
restante do ano, esperamos uma retomada gradual e moderada das concessões, uma vez que a reação 
do mercado de crédito deverá se dar de forma defasada à recuperação da atividade econômica.
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Internacional

Tendências de mercado

ABEAR: oferta e demanda por transporte aéreo doméstico recuaram em outubro
A demanda doméstica por transporte aéreo recuou 2,3% em outubro na comparação com setembro, segundo 
os dados divulgados pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) e dessazonalizados pelo 
Depec-Bradesco. No mesmo sentido, a oferta doméstica diminuiu 5,1% na margem. Na comparação interanual, 
a demanda doméstica por voos registrou recuo 5,1%, ao passo que a oferta também apresentou uma variação 
negativa de 5,1%. Já nos voos internacionais, tanto a demanda quanto a oferta avançaram na margem, com 
crescimento de 5,2% e 4,6% respectivamente. Comparado a outubro do ano passado, a demanda por voos 
internacionais registrou alta de 2,1%, refletindo, ao menos parcialmente, a apreciação cambial acumulada no 
período, enquanto a oferta sofreu uma redução de 3,0%. Acreditamos que a continuidade do fraco desempenho 
do consumo das famílias e da atividade doméstica como um todo seguirá impactando negativamente a demanda 
pelo transporte aéreo nos próximos meses.
 

Reino Unido: segunda estimativa do PIB do terceiro trimestre veio em linha com as expectativas
O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,5% no terceiro trimestre em relação aos três meses 
anteriores, excetuada a sazonalidade, de acordo com a segunda estimativa divulgada hoje. O resultado veio em 
linha com as expectativas dos analistas de mercado e com o observado na primeira prévia. Assim, houve ligeira 
desaceleração em relação ao segundo trimestre, quando o PIB tinha crescido 0,7%. Pela ótica da demanda, o 
menor crescimento foi generalizado, com a formação bruta de capital fixo subindo 1,1% na margem, ante alta 
de 1,6% no trimestre anterior. No mesmo sentido, ainda que em menor intensidade, o consumo das famílias 
mostrou desaceleração, ao oscilar de uma expansão de 0,9% para outra de 0,7%. Na comparação interanual, 
o PIB total apresentou elevação de 2,3%. Vale lembrar que esse resultado é referente ao trimestre logo após o 
referendo que definiu a saída do Reino Unido da União Europeia. Dessa forma, apesar da desaceleração, os 
dados reforçam a expectativa de que os efeitos do Brexit têm sido modestos no curto prazo.
 
México: índice de preços ao consumidor acelerou nas primeiras duas semanas de novembro
O índice de preços ao consumidor do México registrou alta de 0,77% na primeira metade de novembro, 
acima da mediana das expectativas do mercado (0,67%). Em doze meses, o índice acumulou alta de 3,29%, 
acelerando frente ao avanço de 3,04% da divulgação anterior. A maior alta do indicador foi generalizada dentre 
seus componentes, com destaque para as elevações na margem de 0,25% dos preços de serviços e de 5,67% 
dos preços de energia. Para os próximos meses, esperamos que o índice de inflação ao consumidor continue 
acelerando e encerre o ano com uma alta de 3,4%, ligeiramente acima do centro da meta do Banxico (banco 
central mexicano), de 3,0%. Levando em conta (i) esse cenário de aceleração dos preços domésticos e (ii) a 
preocupação do Banxico com a recente depreciação cambial (e seus efeitos sobre os preços domésticos e 
sobre as expectativas de inflação), acreditamos que o banco central deverá efetuar mais uma alta de 0,50 p.p. 
da taxa de juros do país na reunião de dezembro. Para o próximo ano, nossa expectativa é de que a autoridade 
monetária mexicana continue elevando as taxas de juros juntamente com o Fed, com mais duas altas de 0,25 p.p..

Os mercados apresentam tendência de alta, em dia em que as bolsas norte-americanas operam apenas 
parcialmente, devido ao feriado do dia de ação de graças. Na Ásia, as bolsas fecharam com valorização, com 
destaque para alta de 0,9% em Shanghai. Os mercados europeus também operam no campo positivo nesta 
manhã. O dólar perde valor ante as principais moedas, revertendo parcialmente os ganhos registrados ao longo 
desta semana.
 
Os preços do petróleo são negociados em queda, enquanto o mercado aguarda um acordo para o corte da 
produção da OPEP, que deve ser oficializado na próxima semana. No entanto, ainda restam dificuldades nas 
negociações com o Irã e com produtores que não são membros da organização, como a Rússia. As commodities 
agrícolas são negociadas em alta, com exceção do trigo e do algodão. Os preços dos metais industriais não 
apresentam movimento único após a significativa alta registrada nos últimos dias. A cotação do cobre está 
recuando, enquanto que a do zinco ganha valor.
 
No Brasil, o mercado deve seguir a tendência externa, com alta da bolsa e valorização do real. Hoje, serão 
divulgados os dados das contas públicas referentes a outubro, que devem mostrar resultados bastante positivos, 
refletindo a arrecadação extraordinária decorrente do programa de repatriação ocorrido no mês passado.
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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

24/11/16 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) (*) 12,22 -0,02 -0,15 -2,93

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,45 0,05 51,31 -1,50

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,64 -0,01 -0,08 -1,55

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,14 0,00 -0,02 -3,27

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.940,57 -0,91 -64,97 192,40

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.979,21 -11,94 -203,89 484,11

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 305,97 2,81 45,67 -95,68

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,40 0,19 8,79 -8,17

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 61.396 -0,95 -4,16 27,15

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 25.237 -0,82 -4,59 25,72

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.205 0,00 2,48 5,53

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 229,02 0,29 -0,99 -9,74

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 18.333 0,94 6,38 -7,99

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.242 0,02 3,63 -10,35

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,35 0,00 0,59 0,11

Euro - US$/€ (**) 1,06 0,0 -3,0 -0,8

Iene - ¥/US$ (**) 113,33 0,7 8,8 -7,5

Libra - US$/£ (**) 1,25 0,1 1,7 -17,5

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 20,74 0,5 11,8 25,5

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

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 187,69 0,0 -1,8 2,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 49,00 0,1 -4,8 6,2

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.189 0,0 -5,8 10,8

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.034 0,0 4,3 19,7

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 351 0,0 0,7 -3,7

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


