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Boletim Diário

Mercado alterou expectativas para PIB e inflação deste e do próximo ano
O mercado alterou suas estimativas para o PIB e a inflação deste e do próximo ano, segundo projeções
coletadas até o dia 15 de dezembro e divulgadas há pouco pelo Relatório Focus do Banco Central. A
mediana das expectativas para o IPCA deste ano caiu de 2,88% para 2,83%, enquanto a de 2018 passou de
4,02% para 4,00%. Já a mediana das expectativas para o crescimento do PIB neste ano subiu de 0,91% para
0,96% e foi de 2,62% para 2,64% para 2018. As expectativas para a mediana da taxa Selic mais uma vez não
se alteraram, permanecendo em 7,0% para o final de 2018. Por fim, as projeções medianas para a taxa de
câmbio para o final deste ano avançaram de R$/US$ 3,25 para R$/US$ 3,29 em 2017 e permaneceram em
R$/US$ 3,30 em 2018.

Destaques da Semana
Semana contará com dados de inflação e a divulgação do Relatório Trimestral de Inflação
Na agenda doméstica, o Relatório Trimestral de Inflação deve trazer novas discussões sobre a trajetória
prospectiva da inflação, assim como a atualização dos modelos do BC – que podem incorporar revisão
baixista para 2017, mas devem se manter estáveis para 2018 e 2019. No relatório, o BC tende a reforçar a
mensagem de baixos níveis de inflação observados em serviços e núcleos. O IPCA-15 de dezembro deve
corroborar essa leitura benigna da inflação, com núcleos baixos e com alimentação ainda em deflação. Os
dados de inflação nos EUA e na Área do Euro serão os destaques da semana na agenda internacional. Nos
EUA, o PCE de novembro deve reforçar a visão de cenário de inflação em trajetória ascendente lenta em
direção à meta, ao passo que o CPI da Área do Euro deve mostrar núcleo bem comportado, mesmo que o
índice cheio possa vir mais pressionado por conta dos preços de energia mais elevados. Assim, o binômio
atividade aquecida e inflação bem comportada nas economias avançadas deve continuar sendo destaque
nesta semana.

Atividade

Avanço do IBC-Br em outubro reforça cenário de retomada gradual da atividade
O IBC-Br, proxy mensal do PIB, subiu 0,3% na passagem de setembro para outubro, ajustado para os efeitos
sazonais, conforme divulgado há pouco pelo Banco Central. O resultado superou a mediana das projeções
do mercado que indicavam estabilidade do indicador. Na comparação interanual, houve alta de 2,9%. Esse
resultado corrobora nossa expectativa de retomada gradual da atividade econômica, com crescimento do
PIB no quarto trimestre. Já para 2018, esperamos uma aceleração do crescimento ao longo do ano, com
expansão de 2,8% do PIB.

Destaques do dia

o Mercado alterou expectativas de PIB e inflação deste e do próximo ano

o Agenda da semana contará com dados de inflação e a divulgação do Relatório Trimestral de Inflação

o Alta do IBC-Br em outubro reforça cenário de retomada gradual da atividade

o Confiança do consumidor da CNI ficou estável em novembro

o Setor de serviços teve nova queda em novembro, segundo a PMS

o Reajuste dos aluguéis teve nova queda em novembro, de acordo com FipeZap

o Desaceleração da produção industrial dos EUA em novembro não altera expectativa de forte crescimento
no quarto trimestre
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CNI: Confiança do consumidor fica estável em novembro
O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor, calculado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI),
ficou praticamente estável entre outubro e novembro, alcançando 101 pontos. Esse resultado corresponde
a uma alta de 0,1 ponto do indicador, descontados os efeitos sazonais. A estabilidade na margem refletiu
movimentos opostos de seus componentes, com recuo dos índices de endividamento e expectativa de
renda, e melhora dos indicadores de expectativa de desemprego e de compras de bens de maior valor.
Esses resultados heterogêneos corroboram nossa expectativa de uma retomada gradual da atividade ao
longo dos próximos meses.

IBGE: setor de serviços recuou na passagem de setembro para outubro
O volume de serviços prestados às famílias e empresas recuou 0,8% entre setembro e outubro, descontada
a sazonalidade, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços divulgada na última sexta-feira pelo IBGE. Na
comparação interanual, a queda foi de 5,0%, mais intensa que a retração esperada pelo mercado, de 0,8%.
Esse movimento foi explicado pelo recuo de quatro das cinco categorias que compõem o índice, com
destaque para a queda de 2,3% do volume de serviços prestados às famílias. A receita nominal, por sua vez,
recuou 0,2% na margem e subiu 5,0% na comparação interanual. Apesar dessa surpresa negativa,
mantemos expectativa de retomada da atividade do setor, ainda que de forma gradual.

Inflação

FipeZap: reajuste dos aluguéis foi novamente negativo em novembro
O preço dos aluguéis registrou queda de 0,1% entre outubro e novembro, segundo pesquisa realizada em
15 cidades brasileiras pela Fipe em parceria com a Zap Imóveis. O resultado do mês passado foi explicado
pelo recuo nos preços de locação de oito municípios, com destaque para Niterói (-1,1%), Rio de Janeiro
(-0,7%) e Belo Horizonte (-0,3%). Em sentido contrário, as principais altas ocorreram em Recife (1,0%),
Curitiba (0,7%) e Santos (0,4%). Com isso, o preço médio do aluguel nos 15 municípios pesquisados acumula
queda nominal de 0,8% nos últimos doze meses, ao passo que a inflação no mesmo período foi de 2,5%.

Internacional

EUA: produção industrial desacelerou em novembro, mas ainda sugere forte crescimento no quarto
trimestre
A produção industrial dos Estados Unidos cresceu 0,2% entre outubro e novembro, de acordo com a série
ajustada sazonalmente e divulgada ontem pelo Federal Reserve. O resultado ficou abaixo da mediana das
expectativas do mercado (0,3%) e da alta de outubro (1,2%). Os principais responsáveis por essa
desaceleração foram os setores de veículos e de produtos de alta tecnologia, com crescimento de 0,1% e
0,3%, nessa ordem, ante alta de 1,3% e 1,1% em outubro. Esse menor ímpeto de crescimento mais do que
compensou a aceleração do setor de mineração, que cresceu 2,0% ante queda de 0,6% em outubro. Por fim,
a utilização da capacidade instalada ficou próxima ao patamar registrado no mês anterior, passando de
77,0% para 77,1%. Em suma, apesar da desaceleração no ritmo de crescimento da produção industrial de
novembro, os dados continuam sugerindo forte crescimento da atividade no quarto trimestre de 2017. Para
as próximas divulgações, esperamos que a produção industrial continue avançando, em linha com nossa
expectativa de crescimento de 2,3% do PIB em 2017.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários iniciam a semana em alta, impulsionados pelo otimismo em torno da votação da
reforma tributária dos Estados Unidos nesta semana. As bolsas asiáticas fecharam o pregão no campo
positivo, com destaque para a alta de 1,5% do índice de Tóquio, impulsionada pelas ações do segmento
financeiro. As bolsas europeias operam em alta, assim como os índices futuros das bolsas dos Estados
Unidos. No mercado de divisas, o dólar deprecia ante as principais moedas dos países desenvolvidos, com
exceção do iene, que segue praticamente estável à espera da reunião de política monetária do Banco do
Japão, nesta quinta-feira.
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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 

(dez)

No mercado de commodities, as cotações do petróleo avançam, após a divulgação dos dados semanais dos
EUA, na última sexta-feira, que mostraram recuo da perfuração de novos poços. As principais commodities
agrícolas são negociadas em alta, com exceção da soja e do algodão, enquanto os preços dos metais
industriais apresentam leves ganhos.

No Brasil, o mercado deve reagir ao resultado do IBC-Br de outubro e às projeções contidas no relatório
Focus, divulgados há pouco pelo Banco Central.
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Indicadores do Mercado

15/12/17
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 -4,56

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 0,16

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 6,89 0,00 -0,28 -4,88

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,94 0,00 -0,33 -4,48

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.235,77 4,46 -0,35 244,75

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.329,89 5,91 6,31 311,40

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 167,35 1,77 -14,32 -128,81

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,30 -1,40 -0,63 -2,22

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 72.608 0,25 2,51 24,34

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 30.042 0,30 2,51 24,99

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.676 0,90 4,34 18,29

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 260,78 -0,28 1,51 8,21

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.553 -0,62 2,38 17,01

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.266 -0,80 -4,01 4,76

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,35 0,00 0,03 -0,24

Euro - US$/€ (**) 1,17 -0,2 -0,4 12,8

Iene - ¥/US$ (**) 112,60 0,2 -0,2 -4,7

Libra - US$/£ (**) 1,33 -0,8 1,1 7,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,12 0,0 -0,7 -5,9

Yuan - RMB/US$ (**) 6,61 0,1 -0,3 -4,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 184,52 0,3 -4,1 -6,0

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 63,23 -0,1 2,2 17,0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.254 0,0 -1,8 11,2

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 967 -0,1 -0,9 -6,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 348 3,3 2,7 -2,5

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 147 -0,1 3,4 -1,7
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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