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29 de Novembro de 2019

Diversos vetores impactam a dinâmica da moeda brasileira
Análise de Conjuntura
o

Parte importante da depreciação recente do real se deve a vetores domésticos. No ambiente
doméstico, indicadores de contas externas menos confortáveis (decorrente da redução do saldo
comercial e de revisões das contas externas), retomada da economia ainda gradual, frustração com o
fluxo de divisas e concentração de choques na inflação ajudam a explicar a desvalorização recente da
moeda brasileira. Somado a isso, nas últimas semanas, nota-se perda de valor das moedas de países
emergentes em relação ao dólar, em especial da América Latina, e o Brasil acabou seguindo essa
tendência.

o

A retomada da economia brasileira segue em curso, puxada pelo consumo. Os dados de crédito
reforçam a boa dinâmica das linhas ligadas ao consumo. A taxa de desemprego ficou estável em 12,0%
no trimestre encerrado em outubro e considerando o dado dessazonalizado, com o emprego por conta
própria contribuindo para a manutenção da ocupação, com a ocupação formal estável. Os índices de
confiança de novembro, tanto dos empresários como consumidores, sugerem melhora da situação
atual, mas indicam certa acomodação para os próximos meses.

o

Inflação de curto prazo tem sido pressionada por fatores pontuais, sem contaminar os núcleos de
inflação, que continuam comportados. O IGP-M subiu 0,30% em novembro, impactado por uma forte
aceleração dos preços de proteínas, tanto das carnes in natura (agrícola) como das processadas
(industrial). Mesmo adicionando a recente desvalorização da taxa de câmbio, o núcleo do IPA industrial
permanece controlado, com alta de 1,0% em doze meses. A mesma dinâmica tem sido verificada nos
preços ao consumidor, o que permite o BC a seguir com o ciclo de redução da taxa de juros. Além disso,
vale registrar que os preços da arroba do boi começaram a ceder nos últimos dias, reforçando a
expectativa de que essa pressão vindo de alimentos é pontual.

o

Cenário para crescimento mundial entra em uma fase mais favorável, com destaque para os EUA, mas
incertezas nas negociações do país com a China ainda estão presentes. A economia norte-americana
segue resiliente com inflação benigna: (i) o crescimento do PIB do 3º trimestre foi revisado para 2,1%
(de 1,9%); (ii) os índices qualitativos da indústria apontam melhora do setor em novembro e (iii) os
núcleos de inflação acumulam alta de 1,6% nos últimos doze meses.

Perspectivas para a próxima semana
o

Os indicadores da próxima semana deverão reforçar a recuperação em curso da economia brasileira,
com cenário benigno de núcleos de inflação. No lado da atividade, teremos: i) PIB do 3º trimestre, que
deve ter crescido 0,3% na margem e 1,0% em relação ao mesmo período do ano passado e ii) produção
industrial de outubro, para a qual projetamos alta de 1,0%. Para a inflação, o destaque será o IPCA de
novembro, com elevação estimada de 0,48%, pressionada por proteínas.

o

No exterior, o mercado estará atento aos dados de mercado de trabalho nos EUA e aos diversos
indicadores qualitativos de atividade de novembro. O payroll deve reforçar a boa dinâmica do mercado
de trabalho norte-americano e os índices PMI devem indicar que a indústria global parou de piorar.
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Calendário semanal

Horário

País

Eventos

Previsão mercado

Previsão DEPEC

Segunda-Feira 02/12
08:25

Bra s i l

BCB: Bol eti m Focus (s ema na l )

09:00

Bra s i l

Ma rki t: Índi ce PMI da i ndús tri a de tra ns forma çã o (nov)

10:00

Bra s i l

CNI: Indi ca dores i ndus tri a i s (out)

14:00

Bra s i l

MDIC: Ba l a nça comerci a l mens a l (nov)

-

Bra s i l

Fena bra ve: Empl a ca mentos de veícul os (nov)

05:55

Al ema nha

Índi ce PMI Ma rki t da i ndús tri a de tra ns forma çã o (nov) - fi na l

06:00

Área do Euro

Índi ce PMI Ma rki t da i ndús tri a de tra ns forma çã o (nov) - fi na l

06:30

Rei no Uni do

Índi ce PMI Ma rki t da i ndús tri a de tra ns forma çã o (nov) - fi na l

11:00

Área do Euro

BCE: Di s curs o de C. La ga rde

12:00

EUA

Índi ce ISM da i ndús tri a de tra ns forma çã o (nov)

Bra s i l

IBGE: PIB (3º tri .)

05:00

Bra s i l

FIPE: IPC (mens a l ) (nov)

09:00

Bra s i l

IBGE: Pes qui s a Indus tri a l Mens a l (out)

09:00

Bra s i l

Ma rki t: Índi ce PMI compos to (nov)

14:30

Bra s i l

BCB: Índi ce Commodi ti es Bra s i l (IC-Br) (nov)

05:55

Al ema nha

Índi ce PMI Ma rki t compos to (nov) - fi na l

06:00

Área do Euro

Índi ce PMI Ma rki t compos to (nov) - fi na l

06:30

Rei no Uni do

Índi ce PMI compos to (nov) - fi na l

10:15

EUA

Gera çã o de va ga s de tra ba l ho - pes qui s a ADP (nov)

12:00

EUA

Índi ce ISM do s etor de s ervi ços (nov)

18:00

Chi l e

Ba nco Centra l a nunci a rá deci s ã o de pol íti ca monetá ri a

10:00

Bra s i l

Anfa vea : Produçã o e venda de veícul os (nov)

07:00

Área do Euro

PIB (3º tri .) - fi na l

10:30

EUA

EUA: Pedi dos de a uxíl i o des emprego (s ema na l )

09:00

Bra s i l

IBGE: IPCA (nov)

04:00

Al ema nha

Produçã o i ndus tri a l (out)

10:30

EUA

Ta xa de des emprego (nov)

10:30

EUA

12:00

EUA

Va ri a çã o na fol ha de pa ga mentos (nov)
Índi ce de confi a nça da Uni vers i da de de Mi chi ga n (dez) prel i mi na r

49,4

Terça-Feira 03/12
08:00

0,4% (tri /tri )

0,3% (tri /tri )

Quarta-Feira 04/12
0,6% (m/m)
0,4% (m/m)

1,0% (m/m)

140 mi l
54,5
1,50%

1,50%

0,36% (m/m)

0,48% (m/m)

Quinta-Feira 05/12

Sexta-Feira 06/12

Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

3,6%
190 mi l

190 mi l

97,0
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Projeções macroeconômicas

2017

2018

2019

2020

IPCA (% a.a.)

2,95

3,75

3,2

3,6

PIB (% a.a.)

1,1

1,1

0,9

2,2

Produção Industrial (% a.a.)

2,5

1,1

-0,5

1,8

Vendas do Varejo Ampliado (% a.a.)

4,0

5,0

4,0

4,5

Vagas Criadas (em milhares)

1.899

966

1.298

1.345

Taxa de desemprego (% a.a. média do ano)

12,7

12,3

11,9

11,4

Estoque de Crédito (% a.a.)

-0,5

5,0

5,5

9,4

Saldo Balança Comercial (BCB) (US$ bilhões)

64,0

53,0

34,4

31,8

Saldo Conta Corrente (US$ bilhões)

-7,2

-21,9

-47,5

-50,5

Taxa de Câmbio (R$/US$ final de período)

3,31

3,87

4,00

3,80

Taxa Selic (% a.a. final de período)

7,00

6,50

4,50

4,25

-110,6

-108,3

-85,0

-105,0

74,1

76,7

77,8

79,4

Resultado Primário (R$ bilhões)
Dívida Bruta (% PIB)
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