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Balança comercial registrou superávit de US$ 67,0 bilhões em 2017
Após apresentar saldo positivo de US$ 5,0 bilhões em dezembro, o saldo da balança comercial atingiu seu
recorde histórico e encerrou 2017 com superávit de US$ 67,0 bilhões, de acordo com os dados divulgados
ontem pelo Ministério da Industria, Comércio Exterior e Serviços. Este resultado foi ligeiramente superior à
nossa projeção, de US$ 66,3 bilhões. Para tanto, em 2017 as exportações somaram US$ 217,7 bilhões,
superando as importações, que alcançaram US$ 150,7 bilhões. Na comparação com as médias diárias de
2016, os embarques apresentaram aumento de 18,5% e as compras externas registraram expansão de
10,5%. O crescimento das exportações foi explicado pelo aumento das vendas das três categorias de
produto: básicos (28,7%), semimanufaturados (13,3%) e manufaturados (9,4%). Em relação às importações,
cresceram os gastos com combustíveis e lubrificantes (42,8%), bens intermediários (11,2%) e bens de
consumo (7,9%), enquanto decresceram as compras de bens de capital (-11,4%).

Atividade

IBGE: taxa de desemprego ficou estável na passagem de outubro para novembro
Os dados da Pnad Contínua de outubro divulgados na sexta-feira pelo IBGE apontaram para a continuidade
do processo de recuperação do mercado de trabalho. Com isso, a taxa de desemprego ficou em 12,0% nos
três meses encerrados em novembro, em linha com a expectativa do mercado. Com isso, a taxa ficou
estável em relação à leitura anterior, quando considerado o ajuste sazonal. Na comparação interanual,
contudo, houve elevação de 0,1 p.p. da taxa. A população ocupada continuou mostrando recuperação, ao
subir 1,9% na comparação interanual, após alta de 1,8% em outubro. Vale destacar que o crescimento da
ocupação continua sendo impulsionado pelo mercado informal, com a contratação sem carteira e por conta
própria. Já a ocupação formal continua com tendência de baixa, conforme indicaram os dados do CAGED
também divulgados na última semana, que apontaram para o fechamento líquido de 12,3 mil vagas em
novembro. Já os rendimentos nominais registraram crescimento interanual de 5,4% em novembro, acima
da alta de 5,0% observada em outubro. O desempenho do mercado de trabalho reforça nossa expectativa
de crescimento do consumo ao longo dos próximos trimestres.

BC: mercado revisou para cima expectativas para o crescimento do PIB de 2017 e 2018
O mercado alterou suas estimativas para o PIB de 2017 e 2018, segundo projeções coletadas até o dia 29 de
dezembro e divulgadas ontem pelo Relatório Focus do Banco Central. A mediana das expectativas para o
crescimento do PIB em 2017 subiu de 0,98% para 1,00% e foi de 2,68% para 2,70% em 2018. As medianas
das expectativas para o IPCA não se alteraram, ficando em 2,78% para 2017 e 3,96% para 2018. Do mesmo
modo, para o final de 2018, a mediana das projeções da taxa Selic permaneceu em 6,75%, enquanto a taxa
de câmbio ficou em R$/US$ 3,31.
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o Balança comercial registrou superávit de US$ 67,0 bilhões em 2017

o Taxa de desemprego ficou estável na passagem de outubro para novembro

o Mercado revisou para cima expectativas para o PIB de 2017 e 2018

o Melhora da confiança do empresário em dezembro reforça nossa expectativa de retomada da atividade

o Consumo de energia teve ligeiro recuo em novembro, apesar do crescimento da demanda industrial

o Produção de petróleo recuou em novembro, sustentando expectativa de ligeira queda da produção
industrial no período

o Vendas de material de construção avançaram em dezembro, segundo a Anamaco

o Resultado positivo da atividade industrial sugere forte crescimento da atividade mundial em dezembro
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FGV: melhora da confiança do empresário em dezembro reforça expectativa de retomada da economia
Em linha com nossa expectativa de retomada da atividade econômica, as sondagens dos diversos setores
divulgadas na última semana pela FGV indicaram uma melhora da confiança do empresário, sendo que os
índices atingiram os maiores níveis desde 2014. O Índice de Confiança da Indústria avançou 1,3 ponto para
99,6 pontos em dezembro, refletindo o desempenho tanto da situação atual (alta de 1,3 ponto) como
expectativas (aumento de 1,4 ponto). O NUCI subiu de 74,2% para 74,5%, mas ainda continua
significativamente abaixo da média histórica. Vale destacar que o resultado foi significativamente melhor
que o sinalizado pela prévia, que havia indicado ligeira queda para 98,2 pontos. Já o indicador do comércio
passou de 102,4 para 104,8 pontos, impulsionado pelo componente de expectativas (alta de 4,9 pontos),
enquanto o indicador de situação atual recuou 0,4 ponto. Por fim, a confiança do empresário do setor de
serviços avançou 1,5 ponto em dezembro, alcançando 89,2 pontos, também refletindo a melhora tanto do
componente de situação atual como do de expectativas.

EPE: consumo energia teve ligeiro recuo em novembro, a despeito da alta da demanda da indústria
O consumo de energia elétrica somou 39.543 GWh em novembro, recuo de 0,1% na margem, de acordo
com os dados divulgados na última sexta-feira pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e
dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Esse resultado decorreu da diminuição dos consumos residencial
(queda de 0,6%) e comercial (redução de 0,2%). Em sentido contrário, o consumo de energia pela indústria
mostrou expansão de 0,3%. Já na comparação interanual, o consumo total de energia cresceu 2,3%. A
despeito do aumento do consumo industrial de energia apontado pelos dados da EPE, esperamos ligeira
retração do produção industrial em novembro, dado que será divulgado na próxima sexta-feira pelo IBGE.

ANP: produção de petróleo registrou retração em novembro, sustentando expectativa de ligeiro recuo da
produção industrial no período
A produção nacional de petróleo somou 77,8 milhões de barris em novembro, resultado que representa
uma queda de 1,2% em relação a outubro, conforme dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). No mesmo sentido, a produção de petróleo recuou 0,5% em relação
ao mesmo mês de 2016. Ainda assim, vale ressaltar que a produção de petróleo acumulou alta de 5,0% até
novembro. Tal resultado corrobora nossa expectativa de queda discreta da produção industrial em
novembro.

Anamaco: vendas de material de construção avançaram em dezembro
As vendas de materiais de construção cresceram 3,4% em dezembro em relação a novembro, na série livre
de efeitos sazonais, segundo a Pesquisa Tracking Anamaco – Associação Nacional dos Comerciantes de
Material de Construção – com apoio da Anfacer, Abrafati e Instituto Crisotila Brasil, divulgada ontem. Na
comparação interanual, o índice subiu 6,0%. Tintas e cimentos impulsionaram o setor neste mês, cujas
vendas subiram 8,0% e 2,0% respectivamente. Para os próximos meses, as vendas de materiais de
construção continuarão apresentando desempenho positivo, em vista das melhores condições de crédito e
do mercado de trabalho. Nesse sentido, a Anamaco prevê crescimento de 8,5% das vendas do setor em
2018.

Internacional

Resultado positivo da atividade industrial sugere forte crescimento da atividade mundial em dezembro
Foram divulgados ontem os indicadores de atividade industrial (PMI) de dezembro de importantes
economias, com sinais de que no último trimestre de 2017 a atividade econômica continuou crescendo em
ritmo forte, com destaque para o desempenho positivo dos países da Área do Euro e as economias
emergentes da Ásia e da Europa. A aceleração do ritmo de crescimento na Ásia emergente em dezembro se
deve em grande medida à alta em relação a novembro verificada na Índia e na Tailândia, de 2,1 pontos e 0,4
ponto, respectivamente. Esse movimento mais do que compensou a queda de 0,2 ponto do indicador da
China, que passou de 51,8 para 51,6 pontos, em função da desaceleração de encomendas e produção.
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Já o indicador de atividade da Área do Euro passou de 60,1 pontos para 60,6 pontos, dada a alta dos
indicadores de atividade da Alemanha e da França, com expansões de 0,8 ponto e 1,1 ponto,
respectivamente. Em linha com o desempenho positivo da Área do Euro, as economias da Europa
emergente também registraram aceleração no crescimento da atividade industrial em dezembro, com
destaque para as altas dos indicadores da Hungria, Polônia e Turquia, de 1,2 ponto, 0,8 ponto e 2,0 pontos,
nessa ordem. Sendo assim, os resultados dos indicadores de atividade industrial divulgados até o momento
sugerem forte crescimento da atividade econômica no mês de dezembro.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam com tendência de alta nesta quarta-feira, à espera da divulgação da ata da
reunião de dezembro do Fed. As bolsas asiáticas fecharam o pregão em alta, com exceção de Tóquio, cujo
índice caiu 0,1%. As bolsas europeias operam no campo positivo, mesma direção sinalizada pelos índices
futuros das bolsas americanas. No mercado de divisas, o euro opera em queda, revertendo parcialmente a
valorização registrada ontem, enquanto o iene e a libra operam próximos à estabilidade.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo operam próximas à estabilidade, à espera dos dados
dos estoques dos EUA. As principais commodities agrícolas são negociadas em alta, com exceção da soja e
do café. Já os preços dos metais industriais recuam pelo terceiro dia.

Na agenda doméstica, teremos a divulgação dos dados do fluxo cambial e do índice de commodities do
Banco Central.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

- Brasil BCB: Índice Commodities Brasil (IC-Br)

13:00 EUA Índice ISM da indústria de transformação (dez) 58 ,0

17:00 EUA Divulgação da ata do FOMC

- EUA Venda total de veículos (dez) 17,5 milhões
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Indicadores do Mercado

02/01/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 7,00 0,00 -0,50 -6,75

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,21 0,00 0,00 -4,22

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 0,17

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 6,89 0,00 -0,12 -4,56

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,81 -0,07 -0,29 -4,17

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.285,15 15,82 31,76 219,84

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.381,22 31,53 40,76 205,17

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 161,92 -1,04 -8,89 -118,61

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,26 -1,54 0,12 -0,74

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 77.891 1,95 7,79 30,71

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 32.198 1,84 7,87 31,21

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.696 0,31 2,03 20,41

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 260,85 -0,29 1,15 6,95

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.765 -0,08 -0,24 19,10

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.348 1,58 0,93 7,88

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,46 0,03 0,10 0,02

Euro - US$/€ (**) 1,21 1,0 1,4 15,3

Iene - ¥/US$ (**) 112,29 -0,5 0,1 -4,5

Libra - US$/£ (**) 1,36 1,1 0,8 10,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,54 -0,9 4,9 -5,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,49 -0,6 -1,9 -6,5

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 194,72 1,7 4,0 2,2

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 66,57 -0,2 4,5 17,2

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.316 1,5 2,9 14,3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 955 1,0 -3,9 -4,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 353 0,4 2,5 0,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 149 1,4 1,2 -0,7
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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