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Inflação

Agenda do dia

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

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

12:30 Bacen: Fluxo Cambial (semanal)

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

11:00 EUA: Encomendas de bens duráveis (ago) - preliminar -1,1% (m/m)

Melhora da confiança do setor industrial em setembro foi impulsionada principalmente pelas 
expectativas 
O Índice de Confiança da Indústria atingiu 88,2 pontos em setembro, de acordo com a leitura final da 
Sondagem da Indústria, divulgada há pouco pela FGV. Com isso, o indicador subiu 2,1 pontos ante agosto, 
com aumento mais intenso do que o reportado em sua prévia (1,2 ponto) e retomando a trajetória de 
expansão interrompida em agosto. A alta foi puxada pela melhora das expectativas, cujo índice subiu 2,5 
pontos. A avaliação da situação atual também aumentou 1,5 ponto no período. O nível de utilização da 
capacidade instalada, por sua vez, caiu de 73,8% para 74,7%. Acreditamos que a melhora da confiança 
do setor industrial deverá se sustentar nos meses à frente, em linha com a nossa expectativa de quedas 
menos intensas do PIB nesta segunda metade do ano.

BC: principal sinalização do Relatório Trimestral de Inflação é de que há espaço para o início 
do corte de juros nas próximas reuniões do Copom 
O Relatório Trimestral de Inflação (RTI) do terceiro trimestre, divulgado ontem pelo Banco Central (BC), 
apresentou uma revisão para baixo nos diversos cenários de projeções de inflação. No cenário de 
referência, que contempla juros constantes em 14,25% e taxa de câmbio estável em R$/US$ 3,30, a 
inflação projetada fica abaixo da meta tanto em 2017 quanto em 2018: 4,4% e 3,8%, respectivamente. 
Já no cenário de mercado (que leva em conta as hipóteses de juros e câmbio da pesquisa Focus), a 
inflação projetada é de 4,9% e 4,6%, na mesma comparação. Adicionalmente, o BC apresentou dois 
cenários “híbridos”, que combinam as duas hipóteses do cenário de mercado e de referência. No cenário 
1, contempla-se a queda de juros do cenário de mercado (de cerca de 325 pontos para 2017) e o câmbio 
do cenário de referência (R$/US$ 3,30). Já no cenário 2, ocorre o inverso: a Selic fica constante em 
14,25% e câmbio projetado é o do cenário de mercado (R$/US$ 3,40 e R$/US$ 3,60 para o final de 
2017 e 2018, respectivamente). No cenário híbrido 1, que nos parece mais interessante no contexto 
atual, a inflação projetada é de 4,8% para 2017 e de 4,5% para 2018. Entendemos que o principal sinal 
emitido pelo BC é de que já há condições suficientes para iniciar o ciclo de corte de juros em outubro. 
De fato, esperamos queda de 50 pontos tanto na reunião de outubro quanto na de novembro, e a 
Selic deverá encerrar este ano em 13,25%. Por outro lado, a autoridade monetária ponderou que as 
incertezas sobre a velocidade de desinflação do setor de serviços e a aprovação e implementação dos 
ajustes fiscais permanecem e não permitem, por ora, trabalhar com cenários de quedas de juros mais 
intensas do que o já projetado pelo mercado. Em resumo, na nossa visão, diante da (i) melhora das 
expectativas de inflação para 2017; (ii) queda das projeções nos diversos cenários elaborados pelo BC 
(referência, mercado e híbridos 1 e 2) e (iii) melhora da composição da inflação de curto prazo, o BC 
já possui elementos suficientes para iniciar o ciclo de queda de juros na próxima reunião, em outubro. 
Entendemos, adicionalmente, que à medida em que a incerteza sobre o ajuste fiscal diminuir, o ciclo de 
queda de juros poderá ser mais intenso do que o previsto pelo mercado. Nosso cenário base é de taxa 
Selic de 13,25% ao final de 2016 e de 10,25% ao final de 2017.
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Tendências de mercado

IBGE: índice de preços ao produtor indicou redução do ritmo de queda da inflação no atacado, 
influenciado pela cadeia da indústria extrativa
O índice de preços ao produtor (IPP) registrou deflação de 0,26% em agosto, conforme divulgado ontem pelo 
IBGE. A variação foi superior à observada em julho (de 0,57%) devido ao avanço dos preços da indústria extrativa, 
que passaram de uma deflação de 11,94% para uma alta de 4,15%. Os preços da indústria de transformação 
recuaram 0,38% no período, ampliando a deflação observada no mês anterior (de 0,21%). Com isso, o IPP 
acumulou alta de 3,0% nos últimos doze meses e queda de 0,93% no ano. Esperamos ligeira elevação 
ligeiramente em setembro, acompanhando a trajetória indicada pelo IPA industrial da FGV. 

Os mercados operam sem tendência única nesta quarta-feira, enquanto aguardam os discursos de vários 
membros do Fed hoje, incluindo o da presidente Janet Yellen, que devem influenciar a expectativa do mercado 
para a trajetória de juros nos Estados Unidos. Nesse cenário, o dólar se valoriza ante as principais moedas 
do mundo. Na Ásia, as bolsas chinesas e de Hong Kong encerram o dia em alta, enquanto a bolsa de Tóquio 
registrou perdas impulsionadas pelas ações do setor financeiro. As bolsas europeias operam no campo positivo 
neste momento, mas os índices futuros norte-americanos são cotados em baixa.
 
O petróleo é negociado em alta à espera da divulgação dos dados dos estoques de petróleo nos Estados Unidos 
e das negociações da OPEP. Os preços das commodities metálicas industriais também estão em alta nesta 
manhã, ao mesmo tempo em que as agrícolas registram queda.
 
No Brasil, o destaque da agenda ficará com a divulgação dos dados do mercado de crédito referentes a agosto, 
pelo Banco Central.
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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 / Carlos Henrique Gomes de Brito / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Mariana Silva de Freitas / Rafael 
Martins Murrer  

Indicadores do Mercado

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

27/09/16 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

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

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 12,49 -0,07 -0,63 -3,00

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,20 -0,01 -0,23 -1,85

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,78 -0,05 -0,23 -1,82

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,15 -0,07 -0,62 -3,76

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.995,41 1,19 22,45 290,16

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.049,39 13,98 50,16 713,85

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 279,98 6,34 18,45 -194,28

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,23 -0,25 -0,96 -18,64

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 58.382 0,57 1,15 30,23

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 24.197 0,51 1,09 28,70

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.160 0,64 -0,42 11,84

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 228,17 0,01 -1,02 -3,26

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.684 0,84 1,98 -6,69

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.998 0,60 -2,35 -3,05

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,56 -0,03 -0,07 -0,61

Euro - US$/€ (**) 1,12 -0,3 0,2 0,2

Iene - ¥/US$ (**) 100,43 0,1 -1,4 -16,7

Libra - US$/£ (**) 1,30 0,4 -0,9 -14,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,39 -2,4 4,3 14,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,67 0,0 0,0 4,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,11 -1,9 -3,0 -12,6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 45,97 -2,9 -7,9 -5,4

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.326 -1,0 0,3 15,7

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 953 0,8 -3,9 7,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 332 0,8 4,9 -14,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 152 0,4 1,7 5,6


