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Sondagem Industrial da CNI de novembro corrobora cenário de recuperação do setor
Os dados da sondagem industrial de novembro, divulgados ontem pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI), mostraram continuidade da recuperação gradual do setor. O indicador de produção recuou 2,1
pontos, alcançando 50,5 pontos em novembro, ligeiramente acima do patamar neutro de 50 pontos. Na
série com ajuste sazonal, porém, houve avanço de 1,7 ponto desse indicador na margem. Os indicadores de
número de empregados e de estoques apresentaram ligeiro recuo, na mesma base de comparação. Na série
dessazonalizada, o índice de números de empregados ficou estável, enquanto o de estoques registrou alta
de 0,8 ponto. O nível de utilização da capacidade instalada, por sua vez, alcançou 68,0%. Esses resultados
corroboram nossa expectativa de uma recuperação, ainda que gradual, da produção industrial nos próximos
meses.

Atividade

Inda: vendas dos distribuidores de aço registraram queda em novembro
As vendas de aço plano pelos distribuidores somaram 254,4 mil toneladas no mês de novembro, conforme
divulgado ontem pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda). O resultado representa uma
queda de 2,4% em relação a outubro, descontando os efeitos sazonais. Em sentido contrário, as compras
totalizaram 276,0 mil toneladas, alta de 8,9% na mesma base de comparação. Com isso, os estoques
atingiram 907,5 mil toneladas no período, e subiram de 3,6 para 3,8 meses do nível de vendas. Apesar dessa
queda das vendas dos distribuidores de aço, esperamos ligeiro aumento da produção industrial em
dezembro.

Fiscal

Receita Federal: arrecadação superou as expectativas, ao subir 9,5% em novembro
A arrecadação do Governo Federal atingiu R$ 115 bilhões em novembro, uma alta real de 9,5% em
comparação ao mesmo período do ano passado. Esse resultado superou a mediana das projeções do
mercado, de receitas de R$ 112 bilhões. No desempenho do mês, destaque para a arrecadação com Refis,
de R$ 4 bilhões. Já no acumulado do ano, as receitas caíram 0,83% em termos reais. A retomada da
atividade, que está ganhando tração nos últimos meses, deve manter a arrecadação federal em
recuperação. No ano, projetamos déficit primário de R$ 159 bilhões, equivalente à meta fiscal do governo.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta quarta-feira. As bolsas asiáticas fecharam o
pregão no campo negativo, com exceção de Tóquio, cujo índice ficou praticamente estável. As bolsas
europeias operam em queda, enquanto os índices futuros dos Estados Unidos indicam que suas bolsas
devem avançar ao longo do dia impulsionadas pela aprovação da reforma tributária no Senado. No mercado
de divisas, o dólar segue praticamente estável ante o euro e a libra e deprecia ante o iene.

Destaques do dia

o Sondagem Industrial da CNI de novembro corrobora cenário de recuperação do setor

o Vendas dos distribuidores de aço registraram queda em novembro

o Arrecadação da receita federal superou as expectativas, ao subir 9,5% em novembro
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No mercado de commodities, as cotações do petróleo avançam. Hoje serão conhecidos os dados dos
estoques do produto nos Estados Unidos, que devem ter recuado na última semana, conforme indicado
pelos dados do American Petroleum Institute (API). As cotações das principais commodities agrícolas
apresentam movimentos heterogêneos, assim como os preços dos metais industriais.

Na agenda doméstica, o Banco Central divulgará a nota do setor externo de novembro e os dados semanais
do fluxo cambial. Além disso, hoje devem ser conhecidos os dados de emprego do Caged de novembro.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

05:00 Brasil FIPE: IPC (semanal) 0,30%

10:30 Brasil BCB: Conta Corrente (nov) US$ -1,7 bilhão

10:30 Brasil BCB: Investimento Direto no País (nov) US$ 4,3 bilhões

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

- Brasil Tesouro: Relatório mensal da dívida pública federal (nov)

- Brasil Caged: Geração de emprego formal (nov) 13,6 mil 22 mil

17:00 Argentina PIB (3º tri.)

- Japão Banco Central anunciará decisão de política monetária



3

Boletim Diário

Indicadores do Mercado

19/12/17
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 -4,47

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 0,02

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 6,89 0,00 -0,25 -4,77

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,92 0,00 -0,29 -4,37

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.236,29 -1,71 -26,49 236,48

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.318,00 -8,31 -55,42 290,65

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 164,71 -1,78 -15,08 -128,28

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,29 -0,07 0,99 -2,23

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 72.680 -0,60 -1,03 27,26

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 30.057 -0,60 -1,03 27,61

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.681 -0,32 3,98 18,52

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 262,80 -0,42 1,87 8,92

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.868 -0,15 2,10 17,93

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.297 0,88 -2,55 5,72

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,46 0,07 0,12 -0,07

Euro - US$/€ (**) 1,18 0,5 0,4 13,8

Iene - ¥/US$ (**) 112,89 0,3 0,7 -3,6

Libra - US$/£ (**) 1,34 0,0 1,3 8,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,21 0,7 1,6 -5,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,60 -0,1 -0,3 -4,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 186,02 0,6 -4,4 -5,2

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 63,80 0,6 1,7 16,2

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.261 -0,1 -2,8 10,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 956 -0,6 -3,5 -6,4

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 348 0,1 1,3 -1,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 148 0,1 3,8 -1,4
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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