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Déficit Fiscal e mais 5 eventos que agitarão o
mercado na semana que vem
Ata do Copom, decisão do Fomc e resultados das contas públicas devem movimentar a Bolsa
brasileira nos próximos dias
Por Ricardo Bomfim |18h42 | 23102015
SÃO PAULO  Nesta semana, o mercado andou de lado entre um princípio de otimismo na segunda
feira por conta da negação dos rumores de que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, sairia do cargo e
uma preocupação com o quadro fiscal, com analistas já falando em déficit de R$ 70 bilhões nas contas
públicas em 2015. Tudo isso foi devidamente embrulhado para o investidor com uma série de
indicações de estímulos às economias da zona do euro e da China para fazer um pacote cheio de
incertezas para os próximos dias.
Na semana que vem, a agenda econômica aqui e lá fora não dá trégua e continua agitada. O governo
deve fazer o anúncio sobre o déficit deste ano, que deverá responder a questão sobre se haverá ou não
o pagamento das "pedaladas fiscais". Isso ocorre ao mesmo tempo em que sairão o resultado primário
do Governo Central e o resultado consolidado das contas públicas. Dentro deste cenário, para Marcela
Rocha, economista da Claritas, o mais provável será o governo já pagar tudo em 2015, mesmo sob o
risco de assustar os investidores com o tamanho do rombo no Orçamento. "Acho que vão fazer o
pagamento integral, mas ainda não há clareza do valor", afirma.

Outro evento importante será a decisão de juros do Fomc (Federal Open Market Committee), que sai
na quartafeira (28) às 16h (horário de Brasília), e para a qual Marcela espera uma manutenção das
taxas de juros junto com uma mudança no comunicado. Isso porque os últimos dados vem mostrando
um mercado de trabalho mais fraco nos Estados Unidos. "Os membros do comitê devem falar em
perda de ritmo da economia, além de manter a comunicação de cautela com o cenário internacional,
mas reiterando que é tudo temporário porque o statement não pode descartar um aumento de juros em
dezembro", ela avalia.
E se tem Fomc por lá, tem ata do Copom (Comitê de Política Monetária) por aqui saindo na quinta
feira (29) às 8h30. Esta, para a economista, terá bastante mudança e pode ter um impacto relevante no
mercado. No último comunicado do Copom, o Banco Central adotou um tom mais "dovish"
(moderado) e indicou que os juros devem ficar em 14,25% durante muito tempo.
Confira os principais destaques da agenda da próxima semana:
Resultado fiscal
Na quintafeira (29), sai o resultado primário do governo central  entidade formada por Banco
Central, Previdência e Tesouro Nacional , em setembro. Lembrando que no mês anterior o déficit foi
de R$ 5,1 bilhões, bem abaixo das expectativas dos analistas. Este dado vem logo antes do resultado
consolidado das contas públicas, que sai às 10h30 da sextafeira (30). Na leitura de agosto, o déficit
primário das contas públicas foi de R$ 7,3 bilhões.
PIB dos EUA
A quintafeira também será agitada pela divulgação do PIB da maior economia do mundo. Às 10h30 o
mercado ficará sabendo qual foi o desempenho da atividade econômica dos EUA no terceiro trimestre
de 2015. Esperase um leve avanço de 1,7% no período, contra 3,9% registrados no trimestre anterior,
confirmando a desaceleração da economia do país.
Outros indicadores:
http://www.infomoney.com.br/Pages/News/NewsViewPrint.aspx?NewsId=4363631
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Pnad Contínua
A Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) Contínua do IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) deve mostrar um avanço do desemprego para 8,6% em setembro, segundo a
LCA Consultores. "Acho que é um indicador muito mais importante, mas atrasado em relação à PME
(Pesquisa Mensal do Emprego); a volatilidade mensal entre as duas não é tão grande", afirma a
economista, Marcela Rocha, da Claritas. O indicador sai às 9h da quintafeira.
Ata do Copom
A ata da última reunião do Copom, com os detalhes sobre a decisão que levou à manutenção da taxa
Selic em 14,25% será divulgada na quintafeira às 8h30.
Para conferir todos os eventos da semana, veja a agenda InfoMoney clicando aqui.
Como garimpar boas ações? Deixe seu email e descubra uma forma tão simples que até um menino de
10 anos consegue usar!
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