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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: PNAD contínua (set) Esperamos que a taxa de desemprego tenha 
atingido 11,8% no período.

10:30 EUA: Encomendas de bens duráveis (set) - preliminar 0,0% (m/m)

10:30 EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal)

12:00 EUA: Vendas de imóveis pendentes (set) 1,2% (m/m)

Desempenho ainda fraco do mercado de trabalho em setembro sugere que ajustes deverão 
persistir nos próximos meses
A economia brasileira fechou liquidamente 39.282 mil postos de trabalho formais em setembro, de acordo 
com os dados divulgados ontem pelo Cadastro de Empregos e Desempregados (Caged) do Ministério do 
Trabalho. Esse resultado frustrou as nossas expectativas e as do mercado, que apontavam para redução 
de 10 mil e de 15 mil vagas, respectivamente. Setorialmente, merece destaque o fechamento líquido 
de 28 mil postos da construção civil em setembro, praticamente mantendo o ritmo de demissões dos 
últimos meses. Já a indústria de transformação e o comércio mostraram saldos positivos pelo segundo 
mês consecutivo, de 9.363 e 3.940 vagas, nessa ordem. Descontada a sazonalidade, esse resultado 
equivale a uma destruição de 115 mil vagas, em comparação com a demissão líquida de 83 mil postos 
de trabalho, registrada no mês anterior. Por fim, os salários dos empregados admitidos mostraram 
alta interanual de 2,6% em setembro, cedendo em relação ao ganho de 7,6% verificado em agosto. 
Vale ressaltar que essa desaceleração é explicada, em grande medida, pelo efeito base (uma vez que 
houve forte elevação dos salários em setembro de 2015). Assim, o ajuste do mercado de trabalho, com 
a redução do número de vagas formais e a descompressão dos ganhos salariais, deverá persistir nos 
próximos meses, ainda que em menor intensidade que a apresentada no início deste ano. De todo modo, 
cabe lembrar que a retomada da atividade econômica tem sido mais lenta do que esperávamos e que 
o mercado de trabalho reagirá de forma defasada à melhora esperada para o ano que vem.
 

FGV: confiança do comércio avançou em outubro, impulsionada pela melhora da avaliação da 
situação atual
O índice de confiança do comércio alcançou 81,9 pontos em outubro, o equivalente a um avanço de 1,5 
ponto ante setembro, excetuada a sazonalidade, de acordo com a Sondagem do Comércio divulgada 
há pouco pela FGV. O resultado, que reverteu quase todo o declínio de 1,7 ponto observado no mês 
anterior, foi impulsionado pela melhora da avaliação da situação atual, cujo indicador subiu 5,1 pontos. No 
sentido oposto, o índice de expectativas recuou 2,0 pontos na margem. Apesar da forte alta, o indicador 
de situação corrente encontra-se em patamar bastante inferior ao de expectativas. Assim, como temos 
reforçado, é necessário que a avaliação da situação corrente siga avançando para que a melhora da 
confiança se traduza em crescimento do setor. 

BC: estoque de crédito mostrou queda na passagem de agosto para setembro, com destaque 
para o desempenho mais fraco da carteira de pessoa jurídica
O estoque total de crédito no Sistema Financeiro Nacional (SFN) recuou 0,5% em setembro em relação a 
agosto, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco Central e dessazonalizados pelo Depec-
Bradesco. A carteira total de crédito atingiu R$ 3,110 trilhões, levando a relação entre crédito e PIB 
para 50,8%. Esse resultado se deu por conta da redução do estoque da carteira de crédito de pessoa 
jurídica, de 1,0% na passagem de agosto para setembro, já excetuada a sazonalidade. A despeito do 
resultado negativo registrado pela carteira de pessoa jurídica, o estoque de empréstimos direcionados 
às pessoas físicas cresceu 0,2% na mesma base de comparação. Nos últimos doze meses, o estoque 
total de crédito acumulou queda de 1,7%, em função da retração de 6,5% das linhas voltadas à pessoa 
jurídica, enquanto a carteira de pessoa física avançou 3,6%. 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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Inflação

Setor Externo

Internacional

Seade/Dieese: taxa de desemprego das regiões metropolitanas seguiu em alta em setembro
A taxa de desemprego das regiões metropolitanas de Fortaleza, Porto Alegre, Salvador, São Paulo e do Distrito 
Federal mostrou novo aumento na comparação interanual em setembro, de acordo com os dados divulgados 
ontem pela Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) do Seade/Dieese. Merece destaque o avanço do 
desemprego na região de Salvador, cuja taxa de desocupação registrou alta de 6,1 p.p. em relação ao mesmo 
período de 2015, ao alcançar 25,5%. No mesmo sentido, a taxa de desemprego da região de Fortaleza aumentou 
4,3 p.p., na mesma base de comparação, atingindo 13,2%. Dentre as regiões, Porto Alegre registrou o aumento 
do desemprego mais moderado no período, ao oscilar de 10,1% para 11,0%. Na região do Distrito Federal, 
também houve elevação significativa, ao passar de 14,6% para 18,4%. Especificamente em relação à região 
metropolitana de São Paulo, a taxa de desocupação passou de 14,2% para 17,5%, na mesma métrica, refletindo 
o recuo de 4,9% da ocupação, enquanto a população economicamente ativa (PEA) caiu 1,1% no período. Esses 
dados, por sua vez, estão em linha com a nossa expectativa de que a taxa de desemprego nacional tenha 
chegado a 11,8% em setembro, informação a ser divulgada hoje na Pnad Contínua do IBGE.
 
Abiquim: atividade do setor químico apresentou desempenho positivo em setembro
A produção da indústria química cresceu 2,9% em setembro na comparação mensal, já descontados os efeitos 
sazonais, segundo os dados divulgados ontem pela Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim). Na 
mesma comparação as vendas caíram 4,3%. Em relação ao mesmo mês do ano passado, a produção apresentou 
alta de 6,9% e o consumo aparente subiu 17,3% A utilização da capacidade instalada alcançou 83%, melhor 
nível desde meados de 2014. Nos meses à frente, deveremos observar continuidade de retomada gradual da 
indústria química. 

IBGE: índice de preços ao produtor avançou 0,47% em setembro, influenciado pela cadeia da 
indústria extrativa
O índice de preços ao produtor (IPP) registrou alta de 0,47% em setembro, após recuo de 0,25% em agosto, 
conforme divulgado ontem pelo IBGE. Esse resultado decorreu principalmente do avanço dos preços da 
indústria extrativa, de 8,19%, acelerando em relação à elevação de 4,15% observada em agosto. No mesmo 
sentido, os preços da indústria de transformação reverteram a queda dos meses anteriores, subindo 0,24% no 
período. Com isso, o IPP acumulou alta de 0,52% nos últimos doze meses e deflação de 0,46% neste ano. Para 
outubro, esperamos alguma estabilidade para o índice, acompanhando a trajetória das últimas divulgações do 
IPA Industrial da FGV.
 

BC: fluxo cambial registrou entradas líquidas de US$ 1,374 bilhão na terceira semana de outubro
O fluxo cambial registrou superávit de US$ 1,374 bilhão na semana compreendida entre os dias 17 e 21 de 
outubro, conforme divulgado ontem pelo Banco Central. O movimento foi impulsionado, majoritariamente, pela 
conta financeira, com resultado positivo de US$ 1,107 bilhão, decorrente de compras de US$ 10,202 bilhões 
contra vendas de US$ 9,095 bilhões. O saldo da conta comercial também foi superavitário no período, em US$ 
267 milhões, resultado de uma contratação de câmbio para exportações no montante de US$ 3,004 bilhões, 
frente a uma saída de câmbio para importações de US$ 2,737 bilhões. Com isso, o fluxo cambial acumula 
superávit de US$ 2,531 bilhões em outubro, amenizando o déficit de US$ 13,229 bilhões do ano.
 

EUA: avanço do índice PMI composto em outubro sugere crescimento de cerca de 2,0% do PIB norte-
americano no quarto trimestre
O índice PMI composto dos Estados Unidos subiu de 52,3 para 54,9 pontos entre setembro e outubro, de 
acordo com sua leitura preliminar divulgada ontem pela Markit. A elevação foi generalizada, com melhora dos 
indicadores da indústria, conforme reportado na segunda-feira, e do setor de serviços, cujo índice subiu de 52,3 
para 54,8 pontos no período. Os dados apontam, por ora, para um crescimento de 2,0% do PIB norte-americano 
no quarto trimestre, em termos dessazonalizados. 
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Tendências de mercado

Reino Unido: leitura preliminar do PIB do terceiro trimestre surpreendeu positivamente
O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,5% no terceiro trimestre em relação aos três meses 
anteriores, descontados os efeitos sazonais, de acordo com os dados prévios divulgados hoje. O resultado 
surpreendeu positivamente os analistas de mercado, que previam elevação de 0,3%. Ainda assim, houve ligeira 
desaceleração em relação ao segundo trimestre, quando o PIB tinha crescido 0,7%. Apenas o setor de serviços 
contribuiu de forma positiva no trimestre findo em setembro, ao avançar 0,8% na margem. Em contrapartida, 
indústria, agricultura e construção caíram 0,4%, 0,7% e 1,4% no período, respectivamente. Vale lembrar que 
essa é a primeira divulgação do PIB, após o referendo que definiu a saída do Reino Unido da União Europeia. 
Assim, apesar da desaceleração, os dados reforçam a expectativa de que os efeitos do Brexit têm sido modestos 
no curto prazo.

A primeira estimativa do PIB do Reino Unido no terceiro trimestre mostrou uma alta de 0,5% em relação ao 
trimestre imediatamente anterior, superando a expectativa do mercado de alta de 0,3%. A expectativa de 
alguma melhora no crescimento mundial e a discussão sobre os limites dos programas de aumento quantitativo 
levam o mercado a esperar menores estímulos monetários nas principais economias nos próximos anos. Essa 
expectativa, em conjunto com a convicção do mercado da alta dos juros dos EUA em dezembro, impulsionam 
a valorização do dólar em relação às principais moedas.

Nesse cenário, os mercados operam em queda nesta quarta-feira. As bolsas asiáticas encerraram o dia no 
campo negativo, refletindo dados fracos dos balanços de empresas. As principais bolsas europeias também 
registram perdas neste momento, Os índices futuros norte-americanos também apontam para queda das bolsas 
americanas hoje. 

 As commodities agrícolas não registram tendência única, com alta dos preços dos grãos e queda do café e 
açúcar. O preço do petróleo registra pequena alta revertendo parte das perdas registradas ontem. O cobre é 
negociado em alta, enquanto o níquel opera próximo à estabilidade.
 No Brasil, o mercado deve acompanhar a divulgação dos dados do mercado de trabalho que devem apontar 
para a taxa de desemprego em 11,8% em setembro. Além disso, serão conhecidos os dados fiscais referentes 
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

26/10/16 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) (*) 12,48 0,01 -0,08 -2,76

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,19 0,18 -0,02 -1,48

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,73 0,00 -0,10 -1,60

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,27 0,03 0,05 -3,56

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.007,40 0,49 13,18 210,07

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.110,57 -27,97 75,15 770,04

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 264,43 1,73 -9,21 -189,51

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,14 0,89 -3,14 -19,62

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 63.826 -0,06 9,94 35,20

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.347 -0,08 9,44 33,20

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.139 -0,17 -0,31 3,30

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 229,68 -0,36 0,68 -9,40

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 17.392 0,15 5,12 -8,21

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.116 -0,50 4,56 -9,13

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,79 0,04 0,21 -0,26

Euro - US$/€ (**) 1,09 0,2 -3,1 -1,4

Iene - ¥/US$ (**) 104,47 0,2 4,1 -13,7

Libra - US$/£ (**) 1,22 0,5 -5,6 -20,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,68 0,9 -6,0 13,0

Yuan - RMB/US$ (**) 6,77 -0,1 1,5 6,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 188,72 -0,6 3,7 -3,6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 49,98 -1,6 5,6 5,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.265 -0,6 -5,6 8,4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.010 1,9 6,9 14,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 354 1,4 7,6 -7,9

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


