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Agenda do dia

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

10:30 Bacen: Nota à Imprensa - Política Fiscal (out) R$ 38,0 
bilhões

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

13:30 EUA: Índice de atividade do Fed Dallas (nov) 1,5

Mercado seguiu revisando para baixo as expectativas para o PIB deste e do próximo ano
O mercado, por mais uma semana, ajustou para baixo suas expectativas para o PIB deste e do próximo 
ano, de acordo com as estimativas coletadas até o dia 25 de novembro e divulgadas há pouco pelo 
Relatório Focus do Banco Central. A mediana das projeções de PIB para 2016 oscilou de uma queda 
de 3,40% para outra de 3,49%, enquanto que para 2017, o crescimento previsto passou de 1,00% para 
0,98%. As expectativas para a inflação deste ano foram revisadas para baixo, de 6,80% para 6,72%, e 
seguiram em 4,93% para o ano que vem. A mediana das projeções para a taxa Selic seguiu inalterada 
em 13,75% e 10,75% para o final de 2016 e 2017, respectivamente. Por fim, a mediana das expectativas 
para a taxa de câmbio passou de R$/US$ 3,30 para R$/US$ 3,35 para o final deste ano, ao passo que 
a mediana para o final de 2017 permaneceu em R$/US$ 3,40.
 

Anúncio da decisão de corte de 0,25 p.p. da taxa de juros e divulgação da queda do PIB de 
0,9% no terceiro trimestre serão os destaques da agenda doméstica desta semana
A intensificação do ritmo de queda da economia no terceiro trimestre será confirmada pelo resultado 
do PIB do período, que será divulgado nesta quarta-feira. Projetamos recuo de 0,9% em relação aos 
três meses anteriores, explicado pela reversão das altas do PIB industrial, pela ótica da oferta, e dos 
investimentos, pela ótica da demanda, ante o trimestre anterior. No mesmo dia, o Banco Central anunciará 
sua decisão de política monetária. Esperamos corte de 0,25 p.p. da taxa Selic, que deverá encerrar 
o ano em 13,75%. Também acreditamos que o comunicado trará informações importantes acerca do 
ritmo de corte de juros das próximas reuniões. Além disso, teremos a divulgação da Pesquisa Industrial 
Mensal (PIM) de outubro, na sexta-feira, para a qual projetamos retração de 1,1%, após elevação de 
0,5% no mês anterior. A agenda de atividade também contemplará a Pnad Contínua referente ao mês 
passado, na terça-feira, que deverá mostrar taxa de desemprego de 11,8%. Em relação à inflação, após 
a surpresa positiva com o resultado do IPCA-15 de novembro, teremos, também na terça-feira, o IGP-M 
deste mês. Esperamos alta de 0,03%, com a deflação de preços de alimentos no atacado exercendo 
pressão baixista sobre o índice. Na quinta-feira, conheceremos o resultado da balança comercial de 
novembro, com superávit esperado de US$ 3,0 bilhões.

No exterior, o mercado estará atento à divulgação dos dados do mercado de trabalho norte-americano 
de outubro, na sexta-feira, que deverão reforçar a expectativa de elevação da taxa de juros dos EUA em 
dezembro. Também merece destaque os resultados dos índices PMI da China, referentes a novembro, 
a serem conhecidos na quarta-feira, que trarão novos sinais sobre o ritmo de crescimento da economia 
do país neste quarto trimestre. No mesmo dia, será divulgado o índice de preços ao consumidor da Área 
do Euro deste mês, que deverá mostrar continuidade da dissipação da queda dos preços de energia 
verificada no ano passado. Por fim, serão divulgadas, na quinta-feira, as leituras finais dos índices PMI 
dos EUA e da Área do Euro de novembro.
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Fiscal

Atividade

Tendências de mercado

FGV: índice de confiança do setor de serviços recuou em novembro, puxado pela retração das 
expectativas
O índice de confiança de serviços alcançou 77,5 pontos em novembro, de acordo com a Sondagem de Serviços 
divulgada hoje pela FGV. Com isso, o indicador recuou 1,4 ponto em relação a outubro, puxado, principalmente, 
pela retração das expectativas, cujo índice caiu 2,2 pontos. No mesmo sentido, mas em menor magnitude, o 
indicador de situação atual mostrou queda de 0,6 ponto na margem. O resultado, juntamente com as sondagens 
referentes aos demais setores, sugere que a recuperação da atividade econômica ocorrerá de forma mais gradual.
 
CNI: confiança do consumidor recuou em novembro, sugerindo continuidade do fraco desempenho 
do consumo das famílias
O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (INEC) alcançou 103,2 pontos em novembro, conforme divulgado 
sexta-feira pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O resultado é equivalente a uma retração de 1,1% em 
relação a outubro, excetuados os efeitos sazonais, após queda de 0,3% verificada no mês anterior. Dentre seus 
componentes, destacaram-se os declínios de 4,2% e de 2,3% do indicador de expectativas de renda pessoal 
e de situação financeira, respectivamente. Na comparação interanual, houve alta de 5,7%. Esse resultado, 
assim, está alinhado com a queda também indicada pela Sondagem do Consumidor da FGV e fortalece nossa 
expectativa de continuidade do fraco desempenho do consumo das famílias no trimestre corrente.
 

Recursos arrecadados com a repatriação de recursos do exterior ajudaram as contas públicas em 
outubro
A arrecadação federal chegou a R$ 148,7 bilhões em outubro, com R$ 45 bilhões arrecadados com imposto 
de renda e multa, cobrados na regularização de ativos mantidos fora do país, conforme divulgado sexta-feira 
pela Receita Federal. Sem esses recursos, a arrecadação continua mostrando queda na comparação com o 
ano passado, de 7,1%, em termos reais. Com a arrecadação mais alta por conta dos recursos da repatriação, 
o resultado primário do governo apresentou superávit no mês, de R$ 40,8 bilhões, segundo dados divulgados 
também na sexta-feira pelo Banco Central. A despeito disso, no ano, o resultado está deficitário em R$ 55 bilhões. 
Com isso, para que a meta de déficit de R$ 170 bilhões seja atingida, os resultados de novembro e dezembro 
devem ser muito negativos, de R$ 57 bilhões em média. Vale dizer que, começo da semana passada, o governo 
sinalizou que utilizará uma parte dessa diferença em relação à meta para quitar R$ 16,2 bilhões de restos a pagar.

Os mercados operam sem tendência única nesta segunda-feira. Na Ásia, as bolsas encerraram o pregão de hoje 
com valorização, com exceção da Bolsa de Tóquio, que fechou em leve queda, diante do fortalecimento do iene. 
Os mercados europeus operam no campo negativo nesta manhã, refletindo a preocupação com o referendo 
constitucional na Itália que ocorrerá no próximo domingo. Os índices futuros sugerem que a bolsas americanas 
registrarão perdas ao longo do dia. O dólar perde valor ante as principais moedas, com exceção da Libra.

Os preços do petróleo são negociados em queda, às vésperas da reunião da Opep nesta quarta-feira, que 
pode decidir um corte de produção dos países membros. No domingo, comentários do ministro do petróleo da 
Arábia Saudita reacenderam as dúvidas quanto a um acordo. As commodities agrícolas são negociadas em 
alta, com exceção do trigo e do algodão. Os preços dos metais industriais registram alta, com a expectativa de 
aumento da demanda. 

No Brasil, o mercado deve seguir a tendência externa, com a valorização do real. O mercado de juros deve 
reagir aos dados do Boletim Focus, divulgado há pouco pelo Banco Central. Hoje será divulgado o resultado 
fiscal do setor público referente a outubro, para o qual esperamos superávit de R$ 38 bilhões, impulsionado 
pelo resultado do governo central. Vale destacar que o resultado deste mês foi influenciado pela arrecadação 
extraordinária com o programa de repatriação.
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Indicadores do Mercado

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

25/11/16 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) (*) 12,25 0,03 -0,21 -2,98

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,44 -0,01 0,43 -1,67

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,64 0,00 -0,09 -1,63

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,16 0,02 -0,08 -3,44

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.941,48 0,91 -65,43 196,50

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.959,93 -19,28 -178,62 498,59

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 306,64 0,67 43,94 -93,18

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,42 0,90 9,85 -8,58

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 61.559 0,27 -3,61 31,35

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 25.295 0,23 -4,06 29,39

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.213 0,39 3,28 5,96

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 229,59 0,25 -0,40 -10,80

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 18.381 0,26 5,85 -7,39

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.262 0,62 4,15 -10,58

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,36 0,01 0,60 0,12

Euro - US$/€ (**) 1,06 0,4 -2,7 -0,3

Iene - ¥/US$ (**) 113,22 -0,1 8,6 -7,7

Libra - US$/£ (**) 1,25 0,2 2,4 -17,5

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 20,68 -0,3 11,7 25,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,91 -0,2 2,2 8,2

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 185,73 -2,0 -3,6 0,0

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 47,24 -3,6 -7,0 2,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.178 -0,9 -7,4 10,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.046 1,1 5,6 19,5

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 349 -0,4 0,0 -4,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 150 -0,4 -0,9 0,7

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 / Alexandre Stiubiener 
Himmestein


