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Avanço do índice de confiança do empresário industrial sinaliza continuidade da recuperação econômica
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) avançou 1,8 ponto na passagem de novembro para
dezembro, atingindo 58,3 pontos, de acordo com os dados divulgados ontem pela Confederação Nacional
da Indústria (CNI). Nesse período, houve aumento de 2,1 pontos do índice de expectativas, enquanto o
componente de situação teve alta de 1,4 ponto. Em relação ao mesmo período de 2016, o ICEI cresceu 10,3
pontos. Tal resultado está em linha com nossa expectativa de que a recuperação da atividade econômica
deve continuar no próximo ano.

Atividade

IABr: produção de aço bruto avançou na passagem de outubro para novembro
A produção de aço bruto somou 3,0 milhões de toneladas em novembro segundo dados divulgados ontem
pelo Instituto Aço Brasil (IABr). Tal resultado representou uma expansão de 9,3% em relação à produção de
outubro, segundo os dados dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. A produção de aços planos teve queda
de 1,4% na margem, puxada pelo recuo das exportações, que apresentaram redução de 7,1% ante o mês
anterior. Em sentindo oposto, os aços longos tiveram ligeira alta de 0,2%, enquanto a produção de semi-
acabados sofreu queda de 2,5%. Com esses resultados, a produção de aços planos acumula crescimento de
12,0% no ano, favorecida pela recuperação da produção do setor automotivo. Já a produção de longos
segue em queda de 1,5% na mesma base de comparação, afetada pelo fraco desempenho da construção
civil. Nos meses à frente estimamos continuidade de recuperação da produção do setor siderúrgico, com a
melhora da atividade econômica.

Sindusfarma: vendas de medicamentos apresentaram ligeira alta na margem em novembro, acumulando
expansão de 6,0% no ano
As vendas da indústria farmacêutica avançaram 0,7% entre outubro e novembro, conforme os dados
divulgados ontem pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos do Estado de São Paulo
(Sindusfarma) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Na comparação com o mesmo mês do ano passado,
as vendas subiram 7,0%, acumulando alta de 6,0% no ano. Em sentido oposto, as vendas de medicamentos
genéricos sofreram queda de 1,3% na margem, mas acumulam alta de 12,4% até novembro. Vale ressaltar
que essa é a primeira queda das vendas de genéricos após 6 meses consecutivos de alta. Mantemos nossa
visão positiva para as vendas de medicamentos nos próximos meses, refletindo a melhora de renda real da
população e do mercado de trabalho.
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o Avanço do índice de confiança do empresário industrial sinaliza continuidade da recuperação econômica

o Produção de aço bruto avançou entre outubro para novembro

o Vendas de medicamentos cresceram em novembro, acumulando expansão de 6,0% no ano

o Demanda para geração de energia elétrica impulsionou a alta do consumo de gás natural em outubro

o Balança comercial registrou superávit de US$ 1,3 bilhão nas três primeiras semanas de dezembro

o Ligeiro recuo do índice IFO da Alemanha em dezembro não altera perspectiva de crescimento robusto no
quarto trimestre
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Abegás: demanda para geração de energia elétrica impulsionou consumo de gás natural em outubroO
consumo interno de gás natural atingiu 77 milhões de metros cúbicos por dia em outubro, segundo dados
divulgados ontem pela Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás). Tal
nível representa uma alta de 2,9% em relação a setembro, descontando os efeitos sazonais. Esse
movimento foi proporcionado pela expansão do consumo destinado à geração de energia, que cresceu
7,0%, enquanto o consumo destinado à indústria apresentou ligeira alta de 0,8%. Vale ressaltar que o
consumo destinado ao setor elétrico acumula crescimento de 31,2% no ano. Já o consumo da indústria
continuará em expansão nos próximos meses com a recuperação da atividade econômica, ao passo que a
demanda para geração de energia deve recuar, em função do desligamento esperado de térmicas.

Setor Externo

MDIC: balança comercial registrou superávit de US$ 1,3 bilhão nas três primeiras semanas de dezembro
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 1,3 bilhão nas três primeiras semanas deste mês,
de acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Em
termos anualizados e levando em conta os ajustes sazonais, esse resultado é equivalente a um superávit de
US$ 34,6 bilhões. Entre os dias 11 a 15 de dezembro, as exportações somaram US$ 4,6 bilhões, superando
as importações, que ficaram em US$ 3,3 bilhões. Na comparação com as médias diárias do mesmo período
do ano passado, houve crescimento de 17,8% dos embarques e de 23,0% das compras externas. O
crescimento das exportações foi explicado pelo aumento nas vendas das três categorias de produtos:
básicos (33,7%), manufaturados (10,0%) e semimanufaturados (1,3%). Em relação às importações,
cresceram os gastos principalmente com combustíveis e lubrificantes, plásticos e obras e equipamentos
eletrônicos, com altas de 36,1%, 32,2% e 30,9% nessa ordem. Na margem, excluindo a conta de petróleo e
levando em conta os ajustes sazonais, os embarques recuaram 7,6%, enquanto as compras externas
aumentaram 11,9%, ambas com relação ao mês anterior. Assim, a balança comercial acumulou superávit de
US$ 64,3 bilhões no ano.

Internacional

Alemanha: ligeiro recuo do índice IFO em dezembro não altera perspectiva de crescimento robusto no
quarto trimestre
O índice IFO de sentimento econômico da Alemanha recuou de 117,5 pontos em novembro para 117,2
pontos em dezembro, conforme reportado há pouco. O resultado veio ligeiramente abaixo das expectativas
do mercado de estabilidade do indicador. Para isso, o componente de expectativas caiu 1,5 ponto para
109,5 pontos, enquanto o indicador de avaliação da situação corrente avançou 1,0 ponto para 125,4 pontos.
A abertura setorial sugere que a desaceleração do indicador foi puxada pelo piora na confiança da indústria,
que recuou de 33,1 pontos para 31,7 pontos, e do setor atacadista, que passou de 25,0 pontos para 22,5
pontos. A piora na confiança desses setores mais do que compensou as melhoras nos setores de construção
e varejista. De todo modo, todos os setores permanecem com seus indicadores acima da média histórica,
sugerindo expansão da atividade no período. Com isso, mantemos nosso cenário de crescimento robusto da
economia alemã no quarto trimestre.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam em alta nesta terça-feira, ainda respondendo às expectativas de aprovação
da reforma tributária dos Estados Unidos. As bolsas asiáticas fecharam o pregão no campo positivo, com
exceção de Tóquio, cujo índice recuou 0,15%, com queda das ações das empresas de tecnologia. As bolsas
europeias operam em alta, assim como os índices futuros das bolsas dos Estados Unidos. No mercado de
divisas, o dólar segue praticamente estável ante as principais moedas dos países desenvolvidos.
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No mercado de commodities, as cotações do petróleo avançam, com as atenções voltadas à divulgação dos
dados semanais de estoques dos Estados Unidos, nesta quarta-feira. As principais commodities agrícolas são
negociadas em alta, com exceção do algodão, enquanto os preços dos metais industriais recuam, após
quatro dias de ganhos.

Na agenda doméstica, a CNI divulgará os dados da sondagem industrial de novembro.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

- Brasil CNI: Sondagem Industrial (nov)

- Brasil CNI: Sondagem da Indústria da Construção (nov)

11:30 EUA Construção de novas residências (nov) -3,1% (m/m)
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Indicadores do Mercado

18/12/17
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 -4,52

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 0,09

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 6,89 0,00 -0,25 -4,83

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,92 -0,02 -0,29 -4,44

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.237,99 2,22 -24,79 242,76

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.326,31 -3,58 -47,11 312,84

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 166,50 -0,85 -13,30 -128,37

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,29 -0,08 1,06 -2,94

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 73.115 0,70 -0,44 25,22

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 30.237 0,65 -0,44 25,76

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.690 0,54 4,32 19,14

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 263,92 1,20 2,30 9,31

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.902 1,55 2,25 18,04

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.268 0,05 -3,40 4,64

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,39 0,04 0,05 -0,20

Euro - US$/€ (**) 1,18 0,3 -0,1 12,7

Iene - ¥/US$ (**) 112,55 0,0 0,4 -4,6

Libra - US$/£ (**) 1,34 0,5 1,3 7,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,08 -0,2 0,9 -6,5

Yuan - RMB/US$ (**) 6,61 0,1 -0,2 -5,1

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 185,42 0,9 -5,0 -6,0

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 63,41 0,3 1,1 14,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.262 0,6 -2,6 11,2

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 962 -0,6 -2,9 -7,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 347 -0,1 1,2 -2,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 147 0,0 3,7 -1,5
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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