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Agenda do dia

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

10:30 Bacen: Nota à Imprensa - Política Fiscal (set)  - R$ 27,0  
bilhões

10:30 EUA: Rendimento pessoal (set) 0,4% (m/m)

10:30 EUA: Gastos pessoais (set) 0,4% (m/m)

11:45 EUA: Índice dos gerentes de compras de Chicago (out) 54,0

12:30 EUA: Índice de atividade do Fed Dallas (out) 2,0

Mercado ampliou perspectiva de queda do PIB para 2016 e reduziu projeção de crescimento 
para 2017
O mercado ajustou suas expectativas para o PIB para baixo, segundo as estimativas coletadas até o dia 
28 de outubro e divulgadas há pouco pelo Relatório Focus do Banco Central. A mediana das projeções 
para o crescimento do PIB passou de uma retração de 3,22% para outra de 3,30% no final de 2016, e o 
crescimento em 2017 foi revisto de uma variação positiva de 1,23% para outra de 1,21%. Além disso, por 
mais uma semana houve revisão das expectativas para a inflação deste ano, incorporando principalmente 
o alívio dos preços no curto prazo. A mediana das estimativas para o IPCA de 2016 passou de 6,89% 
para 6,88%, enquanto o consenso para 2017 foi mantido em 5,00%. A mediana das projeções para a 
taxa Selic, por sua vez, seguiu em 13,50% para o final de 2016 e passou de 11,00% para 10,75% em 
2017. Por fim, no caso da taxa de câmbio, a mediana das estimativas ficou inalterada em R$/US$ 3,20 
e R$/US$ 3,40 para o final de 2016 e de 2017, respectivamente.

Reunião do FOMC e dados do mercado de trabalho dos EUA deverão reforçar expectativa de 
elevação da taxa de juros no país em dezembro
Nesta semana, após a surpresa positiva com a prévia do PIB norte-americano do terceiro trimestre, os 
mercados internacionais estarão atentos aos diversos indicadores da economia dos EUA e à reunião 
de política monetária do Federal Reserve, na quarta-feira. Esperamos que o comunicado apresente 
sinais mais evidentes de elevação da taxa de juros em dezembro. Nesse sentido, os dados de mercado 
de trabalho dos EUA referentes a outubro, a serem divulgados na sexta-feira, deverão reforçar essa 
expectativa de que o aumento de juros ocorrerá no final deste ano. Também merece destaque a reunião 
do Banco da Inglaterra, na quinta-feira, que deverá manter a política monetária inalterada, diante da 
alta das expectativas de inflação e do desempenho positivo da atividade nos últimos meses. Por fim, 
as leituras finais dos índices PMI da China, dos EUA e da Área do Euro de outubro serão conhecidas 
ao longo da semana. 

A agenda doméstica, com a divulgação de poucos indicadores, contará com o resultado da produção 
industrial de setembro, segundo a Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, na terça-feira. Esse indicador 
deverá fortalecer nossa expectativa de contribuição negativa da atividade industrial para o PIB do terceiro 
trimestre. Apesar de projetarmos alta de 0,6% na margem, a elevação será aquém da necessária para 
reverter o forte recuo observado em agosto. No mesmo dia, será divulgado o número de emplacamentos 
de veículos da Fenabrave referente a outubro, um dos primeiros indicadores de atividade do início 
do quarto trimestre. Também na terça-feira, conheceremos o saldo da balança comercial de outubro, 
para o qual esperamos superávit de US$ 3 bilhões, resultado que ainda deverá mostrar exportações e 
importações em ritmo fraco. Por fim, teremos a divulgação da nota de Política Fiscal do Banco Central 
referente a setembro, na segunda-feira, que deverá mostrar resultado primário consolidado negativo 
em R$ 27 bilhões.
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FGV: indicadores de confiança da indústria e de serviços recuaram em outubro, fortalecendo nossa 
expectativa de retomada mais gradual da economia nos próximos meses
O Índice de Confiança da Indústria (ICI) atingiu 86,6 pontos em outubro, de acordo com a leitura final da Sondagem 
da Indústria da FGV divulgada há pouco. O resultado é equivalente a uma queda de 1,6 ponto na margem, em 
função dos recuos de 1,4 e 1,8 ponto dos indicadores de expectativas e de situação atual, respectivamente. 
O nível de utilização da capacidade instalada também caiu no período, ao oscilar de 74,7% para 73,7% entre 
setembro e outubro, segundo os dados dessazonalizados. No mesmo sentido, o Índice de Confiança de Serviços 
alcançou 78,9 pontos neste mês, com declínio de 1,7 ponto ante setembro, conforme divulgado hoje na Sondagem 
de Serviços da FGV. A variação negativa refletiu a forte queda de 4,3 pontos do indicador de expectativas, ao 
passo que o índice de situação corrente apresentou alta de 0,7 ponto. As retrações da confiança dos setores 
industrial e de serviços neste início do quarto trimestre, juntamente com demais indicadores antecedentes já 
divulgados (como os índices de confiança da CNI), reforçam nossa visão de retomada mais gradual da economia 
nos próximos meses. 

CNI: confiança do consumidor apresentou estabilidade em outubro, reforçando nossa expectativa de 
retomada mais gradual da economia
O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (INEC) atingiu 104,4 pontos em outubro, conforme divulgado na 
última sexta-feira pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O resultado é equivalente a uma estabilidade 
ante setembro, de acordo com os dados dessazonalizados pelo Depec-Bradesco, interrompendo duas altas 
consecutivas. Dentre suas aberturas, merece destaque o indicador de desemprego, que recuou 5,6% na 
margem, também descontada a sazonalidade (lembrando que, quanto maior o índice, menor a expectativa de 
desemprego). Em contrapartida, o consumidor ficou mais otimista em relação à própria renda, cujo indicador 
subiu 4,1%. Apesar do resultado de outubro, o INEC ainda se situa 7,3% acima do observado no mesmo período 
do ano passado. O resultado reforça nossa expectativa de retomada mais gradual do consumo das famílias e 
da atividade econômica como um todo. 

Fiesp/Ciesp: indicadores industriais apresentaram queda em setembro, acumulando contração no 
terceiro trimestre
Os indicadores da indústria paulista mostraram novo desempenho negativo na passagem de agosto para 
setembro, de acordo com os dados divulgados na sexta-feira pela Fiesp/Ciesp. O Indicador do Nível de Atividade 
(INA) caiu 0,2% na margem, descontada a sazonalidade, marcando sua terceira contração consecutiva. Com 
isso, acumulou queda de 2,3% no terceiro trimestre ante os três meses anteriores. No acumulado em 12 meses, 
a atividade apresentou um recuo de 9,6%. Além disso, o nível de utilização da capacidade instalada passou de 
74,4% para 74,5% entre agosto e setembro, também excetuados os efeitos sazonais. O resultado, juntamente 
com a forte retração da produção industrial em agosto, fortalece nossa expectativa de retração do PIB industrial 
no trimestre findo em setembro, informação a ser divulgada apenas em 30 de novembro. 

IBÁ: impulsionada pelas exportações, fabricação de celulose cresceu em setembro, enquanto a 
produção de papel caiu 
A produção brasileira de celulose atingiu 1,6 milhão de toneladas em setembro, um crescimento de 6,9% ante 
agosto, quebrando a trajetória de queda registrada nos últimos três meses, de acordo com os dados divulgados 
na última sexta-feira pela Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. As 
exportações também avançaram 4,8% na margem. No mesmo sentido, na comparação interanual, a produção 
e a exportação de celulose cresceram 7,8% e 12,6%, nessa ordem. Já a produção de papel registrou baixa de 
0,9% em relação a agosto, na série livre de efeitos sazonais. As vendas domésticas de papel caíram 0,2% na 
margem, enquanto as exportações subiram 1,4%. Na comparação com o mesmo período de 2015, a produção 
de papel recuou 1,5%, enquanto as vendas internas e as exportações registraram variação positiva de 0,9% e 
2,8%, respectivamente.
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Tendências de mercado

Estados Unidos: resultado do PIB do terceiro trimestre sinalizou leve melhora da economia
O PIB do terceiro trimestre teve crescimento de 2,9%, frente à variação de 2,5% esperada pelo mercado, 
mostrando leve melhora da economia americana, após um primeiro semestre muito fraco (crescimento de 
apenas 1,1%). As maiores contribuições para o resultado, divulgado na última sexta-feira, vieram da melhora 
de investimentos (0,5 p.p. de contribuição), após três trimestres de contração, uma recomposição dos estoques 
(+0,6 p.p.) e, por fim, as exportações líquidas (+0,8 p.p.). Houve uma leve desaceleração do consumo, mas o 
ritmo de expansão dos últimos dois trimestres ainda é bastante saudável (ao redor de 3%). Acreditamos que 
essa informação acrescenta convicção ao Fed de que a economia está saudável e deve retomar crescimento 
ao redor de 2% nos próximos trimestre, sustentando a estratégia de gradual normalização dos juros.

Área do Euro: primeira estimativa do PIB do terceiro trimestre sugeriu manutenção do ritmo de 
crescimento do bloco 
A primeira estimativa do PIB da Área do Euro referente ao terceiro trimestre mostrou alta de 0,3% na margem, 
descontada a sazonalidade, conforme reportado há pouco pela Eurostat. Com isso, foi mantido o ritmo de 
crescimento do trimestre anterior. Na comparação interanual, houve expansão de 1,6%. Cabe destacar que essa 
primeira leitura não contempla todos os países do bloco, como por exemplo a Alemanha, importante economia 
local. A prévia do índice de preços ao consumidor de outubro da Área do Euro também foi divulgada hoje pela 
Eurostat. O indicador subiu 0,5% na comparação anual, mostrando modesta aceleração ante setembro, quando 
havia registrado alta de 0,4%. A elevação ligeiramente maior que a do mês anterior foi impulsionada principalmente 
pela menor deflação dos preços de energia, que saíram de uma queda de 3,0% em setembro para outra de 
0,9% em outubro. Já o núcleo, que exclui os preços de alimentação, energia e bebidas, subiu 0,8%, variação 
semelhante à verificada anteriormente. Assim, acreditamos que a continuidade de modesto ritmo de crescimento 
da economia da Área do Euro, como apontada no resultado do PIB de hoje, deva levar o núcleo do índice de 
preços ao consumidor a registrar expansões próximas às observadas nos últimos meses. Para o índice cheio, 
esperamos nova aceleração, diante da menor deflação anual dos preços de energia, dada a redução do efeito 
da queda dos preços do petróleo ocorrida no ano passado. 

O mercado continua atento aos próximos passos dos principais bancos centrais nessa semana. A decisão do 
Fed será na quarta-feira e o mercado espera que a alta dos juros seja postergada para dezembro. No Reino 
Unido, o Banco da Inglaterra também não deve efetuar ajustes na política monetária e o foco deve ser a possível 
declaração do presidente do banco sobre a sua permanência ou não até o fim do mandato em 2021. Além 
disso, as pesquisas apontam que as eleições norte americanas continuam disputadas na última semana antes 
da votação.

Os mercados operam sem tendência única nesta segunda-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, após as vendas do varejo na Alemanha surpreenderem negativamente. No entanto, os 
índices futuros norte-americanos também apontam para alta das bolsas americanas hoje. O dólar ganha valor 
ante as principais moedas com a expectativa de alta dos juros neste ano.

O preço do petróleo registra queda depois que os técnicos dos países da OPEP não chegaram a um acordo 
sobre a distribuição do corte da produção na reunião realizada em Viena. As discussões continuarão até a 
reunião oficial da Organização em 30 de novembro. As commodities agrícolas não registram tendência única, 
com alta dos preços do trigo e da soja e queda do açúcar, café e milho. As metálicas industriais são cotadas 
em alta, refletindo o otimismo com a demanda chinesa dos produtos.

No Brasil, o mercado deve reagir às menores expectativas de crescimento do PIB segundo o Boletim Focus do 
Banco Central e à queda dos indicadores de confiança da indústria e serviços em outubro, divulgados a pouco 
pela FGV. A nota de Política Fiscal do Banco Central deverá mostrar que resultado primário consolidado de 
setembro foi negativo em R$ 27 bilhões.
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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

28/10/16 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) (*) 12,47 0,02 -0,03 -2,81

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,18 50,95 0,06 -1,66

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,72 -0,01 -0,03 -1,66

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,22 -0,03 0,06 -3,56

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.009,87 1,80 14,06 210,85

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.095,19 -7,50 26,14 722,53

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 275,23 4,12 2,14 -168,84

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,21 1,15 -0,33 -17,98

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 64.308 0,09 8,34 37,58

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.541 0,10 7,96 35,46

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.126 -0,31 -2,07 1,73

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 229,02 -0,31 -0,36 -9,67

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 17.446 0,63 5,96 -7,71

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.104 -0,26 3,90 -8,03

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,85 -0,01 0,27 -0,25

Euro - US$/€ (**) 1,10 0,7 -2,1 0,6

Iene - ¥/US$ (**) 104,74 -0,5 4,0 -13,5

Libra - US$/£ (**) 1,22 0,2 -6,4 -20,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,99 0,8 -2,0 14,2

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

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 189,21 -0,8 3,3 -5,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 49,71 -1,5 2,1 1,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.277 0,7 -3,2 8,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.001 -1,3 5,9 13,6

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 355 -0,7 7,8 -5,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 151 0,1 -0,3 1,9


