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BALANÇO SEMANAL  
Na última semana de Setembro as atenções continuam voltadas para as pressões 
inflacionárias ao redor do mundo.  
 
EUA 
Nos EUA as bolsas repercutiram as renovadas indicações de dirigentes do FED – o Banco 
Central Norte Americano - de que a política monetária será ainda mais severa para 
combater a inflação. Com isso o SP 500 – o índice das 500 maiores empresas norte-
americanas caiu -2,91% na semana e no mês fechou com -9,34%. No ano a queda é de -
24,77%. Já no mercado cambial, o dólar teve alta de 3,46% na semana, sendo cotado a 
R$ 5,41 (cinco reais e quarenta e um centavos), e no mês teve alta de 4,39%.  
 
Quanto ao Índice de Preços de Gasto com Consumo – o PCI, este apresentou aceleração 
ao avançar no mês 0,3%, ficando acima das expectativas de mercado que era de 0,1%.  
 
Por sua vez, o núcleo, excluindo alimentos e energia apresentou aceleração ao avançar no 
mês 0,6%, ficando acima das expectativas de mercado que era de 0,5%. Nos últimos 12 
meses o Índice Headline acumulou alta de 6,2% ao desacelerar 0,2 pontos percentuais em 
relação a leitura anterior.  
 
Os destaques vão para a alta de 24,7% nos preços da energia e 12,4% no preço dos 
alimentos, de modo que o núcleo apresentou alta de 4,9% acima da projeção mediana do 
mercado que era de 4,7%.  
 
De maneira geral, o resultado reforça a leitura negativa do mercado medida pelo CPA, 
com as medidas de núcleo, sugerindo um comportamento mais imersial da inflação, 
atuando de forma contrária a convergência para a meta do preço de longo prazo. Assim, 
a combinação de uma inflação elevada e uma demanda resiliente das famílias, deve 
continuar reforçando a necessidade de ajustes significativos na política monetária norte-
americana, em detrimento da atividade econômica.  
 
EUROPA 
Os dados da inflação na zona do Euro sinalizam um novo recorde de alta no mês de 
Setembro, destacando o preço da energia que subiu novamente, principalmente em 
decorrência do preço do gás causado pela restrição de fornecimento de parte do insumo 
pela Rússia. Assim, a visão prospectiva ainda é de pressão nos preços devido a 
continuidade dos bloqueios do fornecimento do gás russo e dos impactos gerais da guerra 
sobre os preços das commodities agrícola, de petróleo e de energia, de modo que o núcleo 



 
como o índice cheio da inflação continuem subindo, dificultando assim as ações da 
política monetária por parte do Banco Central Europeu.  
 
BRASIL 
Os ativos de risco domésticos tornaram a tendência negativa no exterior na sexta-feira, 
na última sessão antes do primeiro turno das eleições no Brasil. O Índice BOVESPA 
fechou em alta de 2,20% aos 110.036 pontos, assim em Setembro o ganho foi de 0,47% 
e no ano a alta é de 4,97%.  
 
Já o IPCA 15 que é uma variação do IPCA – índice oficial de inflação do Brasil, recuou 
-0,37% em Setembro, se mantendo em terreno deflacionário. A queda foi inferior às 
projeções de mercado que era de -0,20%. Com esse resultado o índice acumula alta de 
7,96% em 12 meses ante 9,60% em Agosto, mantendo a trajetória de desaceleração nessa 
base de comparação, ocasionado pelas medidas de redução de tributos que influenciou 
nos preços dos combustíveis e serviço de telecomunicação.  
 
A ata da última reunião de política monetária na qual a SELIC foi mantida em 13,75% ao 
ano, encerrando o ciclo de alta da taxa básica de juros, porém deixando aberta a 
possibilidade de retomada, caso o processo de desinflação não ocorra de acordo com o 
esperado.  
 
AGENDA DA SEMANA 
EUA  os dados de mercado de trabalho americano referentes a Agosto serão o foco 
nessa semana, com a divulgação do relatório da ADP na quarta-feira (dia 05/10/2022) e 
do Payroll na sexta-feira (07/10/2022). A expectativa é que a política monetária deve 
seguir avançando em terreno contracionista.   
 
EUROPA a ata do Banco Central Europeu referente a última reunião serão o foco 
principal dessa semana. Espera-se que o BCE prepare o terreno para elevar todas as três 
taxas da política monetária em 75 pontos-base em Outubro.  
 
CHINA nesta semana, diante do feriado nacional, a agenda de indicadores estará 
esvaziada.   
 
BRASIL na quarta-feira (dia 05/10/2022), o IBGE divulga a produção industrial. Já na 
sexta-feira serão conhecido os dados do comércio para o mesmo período. Outros 
indicadores também serão conhecidos como a Balança Comercial na segunda-feira, as 
vendas de veículos da FENABRAVE na terça e os de produção da ANFAVEA na quinta-
feira.  
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