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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

- CNI: Índice Nacional de Expectativa do Consumidor 
(out)

10:30 EUA: PIB (3º tri.) - preliminar 2,5% (tri/tri)

12:00 EUA: Índice de confiança da Universidade de Michigan 
(out) - final 88,1

Desaceleração do IGP-M em outubro refletiu deflação dos preços agropecuários 
O IGP-M registrou alta de 0,16% em outubro, de acordo com os dados divulgados há pouco pela FGV. O 
resultado foi inferior ao observado em setembro (0,20%) e ficou abaixo da nossa projeção e da mediana 
das expectativas do mercado, de elevações de 0,19% e 0,20%, respectivamente. A desaceleração 
foi novamente impulsionada pela maior deflação do IPA agropecuário, que oscilou de uma queda de 
0,65% para outra de 0,79% no período. Além disso, o INCC também mostrou elevação mais moderada, 
de 0,17% (ante alta de 0,37%). Já o IPA industrial manteve a mesma variação do último mês, ao subir 
0,53%. No mesmo sentido, o IPC passou de um avanço de 0,16% para outro de 0,17%. Para o IGP-DI 
de outubro, esperamos que o indicador registre nova alta em torno de 0,20%, ainda impulsionado pela 
deflação dos preços agropecuários no atacado.

IBGE: taxa de desemprego chegou a 11,8% no terceiro trimestre, impulsionada pela queda 
mais acentuada da ocupação
A taxa de desemprego chegou a 11,8% no terceiro trimestre, de acordo com a Pnad Contínua, divulgada 
ontem pelo IBGE. Descontados os efeitos sazonais, a desocupação subiu de 11,7% no trimestre encerrado 
em agosto para 11,9% na leitura de setembro. Na comparação com igual período de 2015, houve 
elevação de 2,9 pontos percentuais. Assim como nos meses anteriores, a população ocupada intensificou 
sua trajetória baixista, ao cair 2,4%, ante queda de 2,2% em agosto. Já a População Economicamente 
Ativa (PEA) cresceu 0,8%, sucedendo elevação de 1,2% em agosto e atingindo seu menor avanço nos 
últimos 25 meses. A desaceleração da PEA acabou, assim, por amenizar a alta da taxa de desemprego 
no período. A taxa de participação, por sua vez, recuou na margem, atingindo 61,1% em setembro, após 
oscilar perto de 61,5% nos últimos meses. Após ter apresentado aceleração nas últimas três leituras, 
o rendimento médio nominal desacelerou ligeiramente em setembro, na comparação interanual, ao 
passar de uma alta de 6,9% para outra de 6,7%. Ainda que a série seja bastante volátil, a média móvel 
dos últimos três dados aponta para um ganho de 6,4%, bastante abaixo da elevação média de 10,4% 
registrada em setembro do ano anterior (embora acima do observado nos meses anteriores). Dessa 
maneira, esses dados reforçam nossa expectativa de que os ganhos salariais devem seguir trajetória 
de moderação nos próximos meses, contribuindo para a continuidade do processo de desinflação da 
economia. Como a população ocupada continuou recuando em ritmo expressivo e com a surpresa 
negativa com o saldo de empregos formais do Caged em setembro, juntamente com a frustração com 
o desempenho da atividade no curto prazo, acreditamos que o mercado de trabalho seguirá fraco nos 
próximos meses. Os ajustes, considerando o número de pessoas ocupadas, o aumento da informalidade 
e a descompressão dos ganhos salariais, deverão persistir ao longo dos próximos meses. Destacamos 
mais uma vez 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.
 
ABRAINC: lançamentos e vendas de imóveis subiram em agosto
As vendas de imóveis somaram 9.271 unidades em agosto, o equivalente a um avanço de 1,4% em 
relação ao mesmo mês de 2015, segundo os dados divulgados ontem pela Associação Brasileira de 
Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC). Já os lançamentos alcançaram 4.611 imóveis, resultado que 
aponta para uma alta de 70% na comparação interanual. Como resultado, os estoques chegaram a 
116.211 unidades em agosto, crescendo 8,3% em relação ao mesmo período de 2015. Para os próximos 
meses acreditamos que os lançamentos e as vendas permanecerão em baixos patamares, mas deverão 
avançar de modo gradual.
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Fiscal

Tendências de mercado

Resultado fiscal de setembro mostrou arrecadação muito fraca      
A arrecadação de impostos somou R$ 94,77 bilhões em setembro, segundo divulgou ontem a Receita Federal. 
No ano, o total arrecadado caiu 7,5%, já descontado os efeitos da inflação. Portanto, a arrecadação de impostos 
e contribuições não deu sinais de recuperação, o que deve acontecer quando observarmos recuperação 
da atividade doméstica, ainda que com alguma defasagem. E, como ainda esperamos queda do PIB neste 
segundo semestre, devemos observar recuperação da arrecadação apenas no início do ano que vem. Somado 
a isso, o resultado primário do Tesouro Nacional foi deficitário em R$ 25,3 bilhões em setembro, como também 
divulgado ontem. Além das receitas recuando 10% em termos reais, a despesa cresceu 9,2% na mesma base 
de comparação. Essa dinâmica tem persistido ao longo do ano, fazendo com que, no acumulado de janeiro a 
setembro, as despesas cresceram 2% enquanto as receitas caíram 6,6%, ambos em termos reais. No ano, o 
déficit acumulado chegou a R$ 96,9 bilhões, lembrando que a meta para o ano é de um saldo negativo de R$ 
170 bilhões. Assim, em média, os déficits dos próximos meses devem ficar perto de R$ 25 bilhões. Para outubro, 
no entanto, devemos ter um resultado positivo, uma vez que a multa e o imposto de renda, cobrados sobre os 
recursos regularizados do exterior, deverão ser contabilizados neste mês.

Os mercados continuam discutindo uma redução dos estímulos monetários nas principais economias no próximo 
ano. Os dados preliminares do PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos, que serão divulgados hoje, podem 
contribuir com essa visão ao aumentar a confiança do mercado de um aumento dos juros norte-americanos 
em dezembro.

Nesse cenário, os mercados operam em queda nesta sexta-feira. As bolsas asiáticas encerraram o dia no campo 
negativo, refletindo dados fracos dos balanços de empresas. A exceção foi a bolsa de Tóquio, que registrou alta 
de 0,6%, impulsionada pelas ações do sistema financeiro. As principais bolsas europeias também registram 
perdas neste momento. Os índices futuros norte-americanos também apontam para queda das bolsas americanas 
hoje. As principais moedas são negociadas com pequena variação ante o dólar.

O preço do petróleo registra queda em dia que técnicos dos países da OPEP discutem os detalhes do corte 
de produção, em preparação para a reunião da Organização no final de Novembro. As commodities agrícolas 
não registram tendência única, com alta dos preços do trigo e da soja e queda do açúcar e café. Os metais 
industriais são cotados em alta, com destaque para a forte elevação do alumínio.

No Brasil, em dia de divulgação de poucos indicadores domésticos, o mercado deve seguir a tendência externa 
e reagir ao resultado do IGP-M, que registrou alta de 0,16% em outubro, ligeiramente abaixo das expectativas.
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Indicadores do Mercado

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

27/10/16 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) (*) 12,44 -0,03 -0,05 -2,67

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) -48,77 -50,96 -50,97 -52,36

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,73 0,00 -0,05 -1,49

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,25 -0,02 0,10 -3,41

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.009,42 2,03 14,01 207,75

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.105,01 -5,56 55,62 739,47

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 271,11 6,68 -8,87 -179,96

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,17 0,83 -2,10 -18,57

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 64.250 0,66 10,05 36,58

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.513 0,63 9,57 34,38

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.133 -0,30 -1,24 3,25

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 229,74 0,03 0,69 -8,47

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 17.336 -0,32 3,91 -7,67

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.112 -0,13 3,81 -9,38

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,85 0,06 0,30 -0,18

Euro - US$/€ (**) 1,09 -0,1 -2,8 -1,4

Iene - ¥/US$ (**) 105,29 0,8 4,8 -12,6

Libra - US$/£ (**) 1,22 -0,7 -6,6 -20,5

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,84 0,8 -2,8 13,9

Yuan - RMB/US$ (**) 6,78 0,2 1,7 6,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 190,05 1,3 6,9 -1,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 50,47 1,0 9,8 7,8

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.268 0,2 -4,4 8,7

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.014 0,4 6,5 13,8

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 358 1,0 7,8 -5,9

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 151 0,1 -0,7 2,1

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).
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