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Agenda do dia

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Índice de Preços ao Produtor - indústrias de 
transformação (set)

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

12:30 Bacen: Fluxo Cambial (semanal)

- Seade/Dieese: Pesquisa de Emprego e Desemprego 
(set)

10:30 EUA: Estoques no atacado (set) - preliminar 0,1%

10:30 EUA: Balança comercial (set) - US$ 60,5 
bilhões

11:45 EUA: Índice PMI Markit composto (out) - preliminar

12:00 EUA: Vendas de imóveis novos (set) 602 mil

Progressos na desinflação da economia e no ajuste fiscal serão determinantes para a 
definição do ritmo e da magnitude do corte de juros
A ata da reunião de política monetária do Banco Central, divulgada ontem, indicou que o ritmo e a 
magnitude de corte de juros serão dosados de acordo com os progressos observados na desinflação da 
economia e no avanço das reformas fiscais. Para o Banco Central, a frustração recente com a atividade 
não é incompatível com a expectativa de estabilização e mesmo recuperação do crescimento. Por isso, 
o foco da política monetária parece estar mais concentrado nos riscos para a desinflação. De todo 
modo, o Copom reconheceu que a economia brasileira segue operando com alto nível de ociosidade, 
especialmente no mercado de trabalho, o que pode levá-lo, em nossa visão, a reavaliar os riscos para 
a desinflação caso a estabilização da atividade não se confirme. 

O corte de juros iniciado pelo Banco Central, por sua vez, se amparou nas projeções do cenário de 
referência, mas as estimativas do cenário de mercado desautorizam, por ora, apostas em ciclos de cortes 
mais extensos. No cenário de referência (com câmbio de R$/US$ 3,20 e taxa Selic de 14,25% em todo 
o horizonte de projeção), o Banco Central projeta a inflação ao consumidor medida pelo IPCA de 4,3% 
em 2017 e de 3,9% em 2018, ambas abaixo do centro da meta. Já no cenário de mercado – com base 
na projeção mediana para câmbio e taxa Selic de R$/US$ 3,40 e 11% ao final de 2017 e de R$/US$ 
3,50 e 10% em 2018, respectivamente – o Banco Central projeta inflação de 4,9% em 2017 e de 4,7% 
em 2018. Com isso, os membros do Copom concluíram que a evolução das projeções do cenário de 
referência indica haver espaço para flexibilização gradual e moderada da política monetária, mas que 
o cenário de mercado sugere “limites para a magnitude dessa flexibilização nesse mesmo horizonte”. 
Em nossa avaliação, a ata apontou para um corte de 0,25 p.p. na próxima reunião e um ciclo menos 
extenso do que o mercado (e nós) projetamos, mantido o atual cenário de desinflação. Entretanto, 
julgamos que o crescimento econômico seguirá fraco e há indícios de que a aprovação das reformas 
seguirá sem grandes surpresas. Além disso, há chances de observarmos uma taxa de câmbio mais 
apreciada nos próximos meses do que aquela utilizada nos modelos do Banco Central. Por essas razões, 
continuamos apostando em um ciclo longo de afrouxamento, que levará a Selic para patamar próximo 
de 10,25% no próximo ano, em resposta às pressões inflacionárias decrescentes em um ambiente de 
elevada ociosidade da economia. O horizonte em que esse cenário irá se materializar pode inclusive 
levar a um corte de 0,50 p.p. na próxima reunião, caso as novas informações levem o Banco Central 
reavaliar seu balanço de riscos, apesar da clara sinalização da preferência por um ritmo mais lento e 
um ciclo de corte de juros menor do que hoje precificado.
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Fiscal

Setor Externo

Atividade

FGV: índices de confiança do consumidor e da construção civil seguiram avançando em outubro, 
ainda impulsionados por expectativas
O índice de confiança do consumidor alcançou 82,4 pontos em outubro, de acordo com a Sondagem do 
Consumidor divulgada há pouco pela FGV, o equivalente a uma alta de 1,8 ponto em relação a setembro. O 
resultado, que marcou a sexta elevação consecutiva da confiança, foi novamente impulsionado pelas expectativas, 
cujo indicador subiu 2,5 pontos. No mesmo sentido, mas em menor intensidade, o índice de situação atual 
avançou 0,8 ponto. Já a Sondagem da Construção, também divulgada hoje pela FGV, mostrou modesta alta de 
0,1 ponto do índice de confiança do setor, atingindo 74,7 pontos. A ligeira expansão foi explicada pela variação 
positiva de 0,6 ponto do indicador de expectativas, ao passo que o que avalia a situação atual caiu 0,3 ponto na 
margem. Apesar da melhora da confiança do consumidor e do segmento de construção neste início do quarto 
trimestre, entendemos ser necessário que a retomada das expectativas se traduza em avanço dos indicadores 
de situação atual ao longo dos próximos meses, para que haja recuperação de fato da atividade econômica. 

BC: ajuste externo persistiu em setembro, com déficit em transações correntes chegando a US$ 465 
milhões
O déficit em transações correntes chegou a US$ 465 milhões em setembro, de acordo com os dados divulgados 
ontem pelo Banco Central. O resultado surpreendeu a nossa projeção e a mediana do mercado, de déficits de 
US$ 1,4 bilhão e de US$ 1,7 bilhão, respectivamente, segundo coleta da Agência Estado. Em relação à nossa 
projeção, a surpresa concentrou-se na menor remessa de lucros e dividendos. Com isso, nos últimos doze meses, 
as contas externas acumularam saldo negativo de US$ 23,3 bilhões, o que equivale a 1,3% do PIB, também 
inferior ao déficit de US$ 25,8 bilhões acumulado até agosto. Em linha com as leituras dos meses anteriores, 
a balança comercial continuou contribuindo positivamente para o resultado mensal, com superávit de US$ 3,6 
bilhões, acima dos US$ 2,7 bilhões registrados em setembro de 2015. Já a conta de serviços apresentou um 
déficit menos intenso, passando de US$ 2,9 bilhões em 2015 para US$ 2,6 bilhões nessa última leitura. Por fim, 
o déficit da conta de renda primária oscilou de US$ 3,0 bilhões para US$ 1,7 bilhão, na mesma métrica, com 
importante contribuição das remessas de lucros e dividendos que cederam de uma saída de US$ 2,0 bilhões para 
outra de US$ 900 milhões, também em comparação semelhante. Na conta financeira, o Investimento Direto no 
País (IDP) apresentou entradas liquidas de US$ 5,2 bilhões no período; em doze meses, essa conta acumulou 
um superávit de US$ 73,2 bilhões, o que é equivalente a 4,12% do PIB (o que representa mais do que o triplo do 
déficit externo em 12 meses). Os investimentos estrangeiros em carteira mostraram saídas líquidas de US$ 3,4 
bilhões em renda fixa e entradas de US$ 113 milhões em ações no mês passado. A despeito disso, mantemos 
nossa expectativa de que haverá alguma reversão desses fluxos nos próximos meses. O que compensa esse 
resultado é o fato de que o IDP continua registrando saldo bastante positivo. Mantemos nossa projeção para o 
saldo em transações correntes em 2016 como um todo inalterada, de um déficit de US$ 22,2 bilhões em 2016, 
nível substancialmente inferior ao observado nos últimos dois anos (lembrando que a taxa de câmbio deverá 
encerrar cotada a R$/US$ 3,20 em dezembro deste ano).
 

PEC do teto do gasto foi aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados           
A Proposta de Emenda à Constituição 241– que limita o crescimento das despesas públicas totais à inflação do 
ano anterior – foi aprovada ontem em segundo turno de votações na Câmara dos Deputados, por 359 votos a 
favor e 116 votos contrários (e duas abstenções). Cabe lembrar que na primeira rodada de votação, tinham sido 
registrados 366 votos favoráveis e 111 contra (e também duas abstenções). Com a aprovação, a PEC segue 
agora para o Senado, passando pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e, posteriormente, teremos 
duas votações no plenário da casa. Também no Senado, serão necessários 3/5 dos votos para aprovação, isto 
é, 49 votos favoráveis. O presidente do Senado estimou que a conclusão da votação deverá acontecer em 
meados de dezembro (segundo o cronograma proposto, a votação da CCJ está agendada para 9 de novembro 
e as duas votações, de primeiro e segundo turno, devem acontecer em 29 de novembro e 13 de dezembro, 
respectivamente). Por fim, cabe ressaltar que a PEC do teto é fundamental para o avanço do ajuste fiscal, por se 
tratar de importante instrumento de controle do crescimento dos gastos públicos e, consequentemente, acabar 
contribuindo para a convergência da dívida bruta em relação ao PIB nos próximos anos. Outras medidas, que 
dão instrumentos para essa maior disciplina fiscal, ainda deverão ser enviadas ao Congresso, como a reforma 
da Previdência.
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Tendências de mercado

Tesouro: emissão líquida da dívida pública atingiu R$ 62 bilhões em setembro
As emissões da dívida pública federal somaram R$ 78,3 bilhões em setembro, enquanto os resgates chegaram 
a R$ 16,3 bilhões, fazendo com que a emissão líquida ficasse em R$ 61,98 bilhões, de acordo com os dados 
divulgados ontem pelo Tesouro Nacional. Em setembro, houve emissão de R$ 48,6 bilhões em títulos prefixados 
e R$ 19,2 bilhões de títulos atrelados à taxa flutuante. Atualmente, 37,71% da dívida pública federal é composta 
por títulos prefixados, ao passo que 31,47% é ligada a índice de preços, 26,54% atrelada à taxa flutuante e 
apenas 4,29% ligada ao câmbio. Por fim, tivemos nova saída de estrangeiros, levando a dívida pública federal 
em poder de não residentes a cair R$ 6 bilhões no período. Também ontem, o Tesouro revisou os limites de 
referência do Plano Anual de Financiamento (PAF), diminuindo os limites para participação de títulos atrelados 
à taxa flutuante (de 30% a 34% para 27% a 31%) e aumentando os limites para títulos prefixados (de 31% a 
35% para 33% a 37%).
 

EUA: confiança do consumidor norte-americano interrompeu trajetória positiva em outubro
O índice de confiança do consumidor norte-americano atingiu 98,6 pontos em outubro, conforme divulgado 
ontem pelo Conference Board, o equivalente a uma queda de 4,9 pontos ante setembro. A retração foi puxada, 
principalmente, pelo indicador de situação atual, que caiu 7,3 pontos no período. No mesmo sentido, as 
expectativas recuaram 3,3 pontos na margem. Os dados apontam, assim, para uma desaceleração do consumo 
das famílias no início do quarto trimestre. Ressaltamos que o resultado preliminar do índice PMI do setor de 
serviços, a ser conhecido hoje, trará informações adicionais sobre o desempenho da demanda no começo 
deste trimestre.
 

Os mercados operam em queda nesta quarta-feira. As bolsas asiáticas encerraram o dia no campo negativo, 
com exceção das ações em Tóquio, cujas elevações refletem os resultados positivos de balanços das empresas 
locais. As principais bolsas europeias também registram perdas neste momento, refletindo a queda da confiança 
do consumidor na Alemanha, de acordo com o índice GfK. Os índices futuros norte-americanos também apontam 
para queda das bolsas americanas hoje. O dólar se valoriza ante as principais moedas.  Merece destaque o Peso 
Mexicano, que deprecia após uma pesquisa para a eleição norte-americana indicar a vitória de Trump na Flórida.

As commodities agrícolas não registram tendência única, com alta dos preços dos grãos e queda do café e 
açúcar. Os metais industriais são cotados em queda devolvendo parte dos ganhos registrados ontem, com 
exceção do alumínio que registra nova alta. O preço do petróleo também recua, em resposta às preocupações 
com o sucesso do acordo para corte da produção da OPEP após a Rússia anunciar que não deve se unir ao 
corte proposto pela organização.

No Brasil, o mercado deve reagir à aprovação em segundo turno na Câmara da proposta de emenda constitucional, 
que limita o crescimento dos gastos. Além disso, o Banco Central divulgará os dados do crédito relativos a 
setembro.
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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

25/10/16 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

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

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 12,47 0,09 -0,09 -2,79

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,01 50,87 -0,26 -1,85

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,73 0,01 -0,09 -1,62

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,24 0,08 0,02 -3,63

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.006,91 1,37 14,06 249,66

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.138,54 -44,56 110,57 803,80

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 262,70 2,40 -4,02 -197,75

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,11 -0,31 -4,05 -19,70

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 63.866 -0,30 8,81 34,18

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.367 -0,32 8,37 32,26

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.143 -0,38 -0,99 3,28

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 230,51 -0,34 -0,49 -9,42

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 17.365 0,76 3,65 -7,76

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.132 0,12 3,23 -8,22

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,76 -0,01 0,14 -0,33

Euro - US$/€ (**) 1,09 0,1 -3,0 -1,2

Iene - ¥/US$ (**) 104,22 0,0 3,2 -14,2

Libra - US$/£ (**) 1,22 -0,4 -6,0 -20,4

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,52 -0,2 -6,4 11,6

Yuan - RMB/US$ (**) 6,78 0,1 1,7 6,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 189,35 -0,1 6,3 -4,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 50,79 -1,3 10,7 5,8

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.272 0,8 -4,9 9,3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 991 -0,1 3,7 10,6

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 349 0,3 3,8 -8,0

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


