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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pnad Contínua (out) Projetamos que a taxa de desemprego tenha 
atingido 11,8% no período. 

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

11:30 EUA: PIB (3° tri.) - preliminar 3,0% (tri/tri)

12:00 EUA: Índice de preços de casas S&P/CaseShiller (set)

13:00 EUA: Confiança do consumidor - Conference Board 
(nov) 101,0

Deflação do IGP-M em novembro refletiu a maior queda dos preços agropecuários no atacado
O IGP-M registrou queda de 0,03% em novembro, de acordo com os dados divulgados há pouco pela 
FGV. O resultado ficou abaixo da nossa estimativa e da mediana das expectativas do mercado, de altas 
de 0,03% e de 0,06%, respectivamente. O resultado refletiu a maior deflação do IPA agropecuário, cujos 
preços passaram de um recuo de 0,79% em outubro para outro de 1,50% em novembro. No mesmo 
sentido, o IPA industrial desacelerou no período, ao passar de uma alta de 0,53% para outra de 0,38%. 
Em contrapartida, o IPC acelerou de 0,17% para 0,26%, diante da maior elevação em cinco de seus 
oito grupos. Por fim, o INCC manteve a mesma variação do mês passado, ao subir 0,17%. Acreditamos 
que o IGP-DI mostrará deflação de 0,05% em novembro, em virtude da continuidade da queda dos 
preços agropecuários no atacado que, por sua vez, deverá favorecer o alívio da inflação de alimentos 
ao consumidor.

IBGE: crescimento de 0,5% do PIB em 2014 se deu de forma heterogênea dentre os estados
O crescimento de 0,5% do PIB em 2014 se deu de forma heterogênea dentre as Unidades da Federação, 
de acordo com as Contas Regionais divulgadas ontem pelo IBGE. Assim, 21 estados e o Distrito Federal 
apresentaram elevação superior à média nacional, com destaque para Tocantins e Piauí, que avançaram 
6,2% e 5,3%, respectivamente, impulsionados pelo forte desempenho da atividade agropecuária no 
período. Em contrapartida, São Paulo e o Paraná registraram as maiores quedas, de 1,4% e 1,5%, 
nessa ordem, com retração generalizada. Vale ressaltar que São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul e Paraná responderam por praticamente 65% do PIB do País em 2014.
 
Boa Vista: atividade varejista mostrou nova queda em outubro, com retração observada em 
quase todos os segmentos pesquisados
O movimento do comércio recuou 1,1% entre setembro e outubro, descontados os efeitos sazonais, 
conforme divulgado ontem pela Boa Vista SCPC. O resultado, que sucede estabilidade na margem, 
foi explicado pelo recuo de quatro dos cinco segmentos pesquisados, com destaque para a contração 
de 5,6% de outros artigos do varejo. Já o segmento de tecidos, vestuários e calçados ficou estável no 
período. Na comparação interanual, o varejo total caiu 6,6%, acumulando variação negativa de 5,3% 
nos últimos doze meses. Esses resultados, por sua vez, estão alinhados com o desempenho reportado 
pelos indicadores coincidentes já conhecidos, sugerindo nova queda do comércio varejista no período 
(dado a ser divulgado pelo IBGE no próximo dia 13). Cabe lembrar que a Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras) divulgará hoje o resultado da atividade do setor supermercadista de outubro, 
informação que pode confirmar nossa expectativa para o comércio varejista do mês passado.
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Fiscal

Tendências de mercado

BC: resultado primário do governo consolidado acumulou superávit de R$ 39,6 bilhões em outubro, 
mas deve voltar para o campo deficitário nos próximos meses
O resultado primário do governo central ficou superavitário em R$ 39,6 bilhões em outubro, acumulando no ano 
resultado negativo de R$ 45,9 bilhões, conforme divulgado ontem pelo Banco Central. O resultado desse mês 
foi atípico, refletindo a arrecadação decorrente dos recursos mantidos no exterior e que foram regularizados em 
outubro. Nos últimos doze meses, o déficit chegou a 2,23% do PIB. Enquanto o governo central acumulou no 
ano déficit de R$ 55,4 bilhões, os governos regionais permaneceram superavitários, em R$ 10,3 bilhões. Neste 
ano, a despesa com juros somou R$ 331 bilhões, levando o déficit nominal a R$ 377,1 bilhões. A dívida bruta 
do governo central, por sua vez, atingiu 70,3% do PIB em outubro e deve continuar em elevação nos próximos 
meses. De fato, a trajetória da relação dívida/PIB deve continuar subindo nos próximos anos, apresentando 
convergência de forma muito gradual, quando as reformas fiscais começarem a ter impacto mais relevante 
sobre as finanças públicas.

O comportamento dos mercados globais está focado nas negociações de um acordo para o corte da produção 
de petróleo pela Opep. A reunião da organização está marcada para amanhã e as últimas indicações são de 
que um acordo ainda não foi atingido. Nesse cenário, o preço do petróleo é negociado em queda. Os preços dos 
metais industriais também recuam, após terem registrado expressivas altas nos últimos dias. As commodities 
agrícolas seguem a mesma direção, com as cotações em queda, com exceção do café e açúcar.
 
Os mercados acionários, por sua vez, operam sem tendência única nesta terça-feira. Na Ásia, as bolsas fecharam 
em baixa, com exceção da Bolsa de Shanghai. Por outro lado, os principais mercados europeus operam no 
campo positivo nesta manhã, com exceção da bolsa de Londres. Os índices futuros sugerem que a bolsas 
americanas registrarão ganhos ao longo do dia. Com isso, o dólar se valoriza ante as principais moedas, com 
exceção da Libra.
 
No Brasil, o mercado deve seguir a tendência externa, com a valorização do real. O mercado de juros deve 
reagir ao resultado do IGP-M de novembro, que registrou deflação de 0,03% no mês. O IBGE divulgará os dados 
do mercado de tralhado de acordo com a Pnad Contínua, agora às 9h. Esperamos que a taxa de desemprego 
tenha atingido 11,8% nos três meses encerrados em outubro. Por fim, vale lembrar que a votação da PEC do 
teto do gasto está agendada para às 16h no Senado, que poderá também votar a securitização da dívida da 
União, dos estados e dos municípios e a renegociação da dívida dos estados.
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Indicadores do Mercado

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

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

28/11/16 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) (*) 12,21 -0,04 -0,26 -3,41

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,24 -0,20 0,06 -2,16

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,62 -0,02 -0,10 -2,04

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,12 -0,04 -0,10 -3,96

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.943,46 1,97 -67,62 231,90

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.969,18 9,26 -128,05 568,83

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 306,91 0,27 31,68 -119,58

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,39 -0,78 5,84 -11,93

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 62.856 2,11 -2,26 37,02

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 25.792 1,96 -2,82 34,56

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.202 -0,53 3,54 5,34

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 227,80 -0,78 -0,53 -12,12

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 18.357 -0,13 5,22 -7,68

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.277 0,46 5,56 -4,64

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,31 -0,04 0,47 0,09

Euro - US$/€ (**) 1,06 0,2 -3,4 0,2

Iene - ¥/US$ (**) 111,94 -1,1 6,9 -8,8

Libra - US$/£ (**) 1,24 -0,5 1,9 -17,4

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 20,63 -0,1 8,7 24,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,92 -0,1 2,0 8,1

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 187,76 2,0 -1,4 4,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 48,24 2,1 -3,0 7,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.191 1,1 -6,7 12,7

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.056 1,0 5,5 21,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 349 -0,2 -1,8 -3,0

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 150 0,0 -1,1 0,8


