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Expectativas do mercado para as principais variáveis econômicas ficaram praticamente inalteradas na
última semana
As estimativas para as principais variáveis permaneceram praticamente estáveis, segundo projeções
coletadas até o dia 12 de janeiro e divulgadas há pouco pelo Relatório Focus do Banco Central. A mediana
das expectativas para o crescimento do PIB deste ano passou de 2,69% para 2,70%, enquanto a de 2019
permaneceu em 2,80%. As medianas das expectativas para o IPCA de 2018 e do próximo ano foram
mantidas em 3,95% e 4,25%, respectivamente. As expectativas para a Selic no final deste ano, por sua vez,
se mantiveram em 6,75%, mas foram reajustadas para dezembro de 2019, de 8,13% para 8,00%. No que se
refere ao câmbio, a expectativa oscilou de R$/US$ 3,34 para R$/US$ 3,35 no final de 2018, e ficou estável
em R$/US$ 3,40 em 2019.

Destaques da Semana

Semana contará com dados de atividade no Brasil, na China e nos Estados Unidos
Somando-se à estimativa mensal de PIB do Banco Central (IBC-BR), divulgado há pouco, o indicadores
industriais que serão divulgados nesta semana deverão continuar apontando para uma recuperação
gradual. Entre os índices de inflação, destaque para a segunda prévia do IGP-M, que ainda deverá mostrar
alguma pressão de minério de ferro e de petróleo na abertura industrial.

Na agenda internacional, serão conhecidos os dados chineses de atividade, incluindo PIB, investimentos,
produção industrial e vendas no varejo. Estimamos variação de 6,8% no PIB chinês do quarto trimestre,
compatível com um crescimento de 6,9% em 2017. Nos EUA, a produção industrial será o destaque.

Atividade

Avanço do IBC-Br em novembro reforçou cenário de retomada gradual da atividade
O IBC-Br, proxy mensal do PIB, subiu 0,5% na passagem de outubro para novembro, ajustados aos efeitos
sazonais, conforme divulgado há pouco pelo Banco Central. O resultado superou a mediana das projeções
do mercado, que indicava alta de 0,4%. Na comparação interanual, houve alta de 2,8%. Esse avanço
corrobora nossa expectativa de retomada gradual da atividade econômica, com crescimento do PIB no
quarto trimestre. Já para 2018, esperamos uma aceleração ao longo do ano, com expansão de 2,8% do PIB.

Destaques do dia

o Expectativas do mercado para as principais variáveis econômicas ficaram praticamente inalteradas na
última semana

o Semana contará com dados de atividade no Brasil, na China e nos Estados Unidos

o Avanço do IBC-Br em novembro reforçou cenário de retomada gradual da atividade

o Desempenho do setor de serviços em novembro reforçou expectativa de retomada da economia

o Surpresa altista com o núcleo de inflação ao consumidor nos EUA corroborou expectativa de
continuidade de alta gradual dos juros

o USDA revisou para cima os estoques mundiais de grãos
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IBGE: desempenho do setor de serviços em novembro reforçou expectativa de retomada da economia
O volume de serviços prestados às famílias e empresas avançou 1,0% entre outubro e novembro,
descontada a sazonalidade, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo IBGE na última sexta-
feira. Essa alta veio após as quedas anteriores, de 0,8% em outubro e de 0,1% em setembro. Na comparação
interanual, o volume registrou queda de 0,7%, menos intensa do que a retração esperada pelo mercado, de
1,0%. A expansão em relação a outubro foi bastante disseminada, com quatro das cinco categorias
registrando resultados positivos. A receita nominal, por sua vez, mostrou altas de 1,2% na margem e de
4,3% ante o mesmo mês de 2016. Esse resultado confirma nossa expectativa de uma retomada gradual da
atividade econômica.

Internacional

EUA: surpresa altista com o núcleo de inflação ao consumidor reforçou expectativa de continuidade de
alta gradual dos juros
O índice de inflação ao consumidor (CPI) desacelerou de 0,4% para 0,1% em dezembro, em grande medida
refletindo a queda dos preços de energia (que passaram de uma alta de 3,9% em novembro para uma
queda de 1,2% no último mês de 2017), enquanto na comparação interanual alta foi de 2,1%, ante
expansão de 2,2% verificada no mês anterior, na mesma base de comparação. Já o núcleo acelerou de uma
alta de 0,1% para outra de 0,3% em dezembro, e em termos interanuais, passou de 1,7% para 1,8%. Essa
aceleração do núcleo de inflação reforçou nossa percepção de que a inflação deve continuar caminhando
gradualmente para a meta do FOMC, o que deve dar suporte à continuidade do processo de normalização
gradual dos juros nos EUA.

USDA: estoques mundiais de grãos são revisados para cima
Em seu primeiro relatório mensal deste ano, o USDA (Departamento de Agricultura dos EUA) revisou para
cima a previsão de estoques mundiais de soja e milho da safra 2017/2018. Mesmo com a redução da
produção esperada de milho, prevaleceu a revisão baixista do consumo, com reavaliação altista dos
estoques mundiais do grão. No caso da soja, com maior oferta esperada, o cenário também ficou mais
confortável. A safra brasileira, que foi recentemente revisada para cima, também contribui positivamente
para o cenário de oferta. Por fim, o balanço do trigo continua sendo muito favorável, também com
reavaliação para cima da produção. De maneira geral, os números do relatório reforçam a perspectiva de
preços agrícolas baixos no mundo.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários iniciam a semana sem tendência única, em dia com menor liquidez devido ao
feriado nos EUA. As bolsas asiáticas fecharam o pregão em alta, com exceção de Hong Kong, cujo mercado
recuou 0,2%. As bolsas europeias, por outro lado, operam no campo positivo. No mercado de divisas, o
dólar perde valor antes as principais moedas dos países desenvolvidos e também dos emergentes. O euro é
negociado na maior cotação em três anos, refletindo o otimismo com a economia da região e o avanço nas
negociações para a formação de uma coalização na Alemanha.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo são negociadas em queda, após terem registrado
forte valorização ao longo da última semana. As agrícolas não são negociadas devido ao feriado norte-
americano. Já os preços dos metais industriais operam em alta, impulsionada pela depreciação do dólar e
pelo otimismo com o desempenho da economia global.

No Brasil, o mercado de juros deve reagir ao IBC-Br, divulgado há pouco pelo Banco Central. Além disso, na
agenda doméstica, conheceremos os dados semanais da balança comercial.
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Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

15:00 Brasil MDIC: Balança comercial (semanal)

- Brasil
CNI: Índice de Confiança do Empresário Industrial - ICEI 

(jan)

- Brasil CNI: Indicadores industriais (nov)

- EUA Feriado Nacional - Mercados Fechados
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Indicadores do Mercado

12/01/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

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

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,21 0,00 0,00 -3,75

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 0,45

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,93 0,04 -0,06 -3,55

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 8,06 0,02 -0,25 -2,54

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.338,44 8,39 103,50 245,35

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.478,56 14,13 150,96 259,53

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 146,51 -0,83 -21,12 -109,15

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,21 -0,27 -3,43 0,58

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 79.349 -0,02 7,50 24,07

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 32.731 -0,03 7,36 24,54

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.786 0,67 4,58 22,72

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 267,88 0,28 1,79 10,28

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 23.654 -0,24 3,44 23,62

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.429 0,10 4,51 9,93

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,55 0,01 0,15 0,18

Euro - US$/€ (**) 1,22 1,4 3,9 15,0

Iene - ¥/US$ (**) 111,06 -0,2 -2,2 -3,2

Libra - US$/£ (**) 1,37 1,4 3,1 12,9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,04 -1,2 -0,8 -12,6

Yuan - RMB/US$ (**) 6,47 -0,6 -2,3 -6,2

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 196,06 0,9 12,6 1,1

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 69,87 0,9 10,3 24,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.335 0,9 7,8 11,3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 944 0,4 -3,3 -8,5

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 346 -0,7 3,1 -3,3

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 147 0,1 0,3 -1,2
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 

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)

Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos Fernando Honorato Barbosa

Economistas Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Constantin Jancsó / 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 
/ Robson Rodrigues Pereira / Thomas Henrique Schreurs Pires

Estagiários Alexandre Stiubiener Himmestein / Camila Medeiros Tanomaru / Felipe Yamamoto Ricardo da Silva / 
Rafael Martins Murrer / Thaís Rodrigues da Silva

economiaemdia.com.br


