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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Índice de Preços ao Produtor - indústrias de 
transformação (nov)

11:30 EUA: Balança comercial (nov) - US$ 42,0 
bilhões

11:30 EUA: Variação na folha de pagamentos (dez) 175 mil

11:30 EUA: Taxa de desemprego (dez) 4,7

13:00 EUA: Encomendas à indústria (nov) -2,2% (m/m)

13:00 EUA: Encomendas de bens duráveis (nov) - final

Apesar da surpresa altista com o resultado do IGP-DI em dezembro, indicador desacelerou em 
2016
O IGP-DI registrou alta de 0,83% em dezembro, segundo os dados divulgados há pouco pela FGV. O 
resultado foi superior à nossa projeção e à mediana do mercado, de elevações de 0,64% e de 0,67%, 
respectivamente. A aceleração em relação ao mês anterior, quando apresentou alta de 0,05%, foi 
impulsionada pela maior pressão do IPA industrial, cujo avanço oscilou de 0,75% para 1,98% entre 
novembro e dezembro, diante dos maiores altas dos preços de metalurgia e derivados de petróleo. No 
mesmo sentido, o IPC passou de uma elevação de 0,17% para outra de 0,33%, diante da maior expansão 
em sete de seus oito itens. O INCC registrou alta de 0,35%, também acima da elevação observada em 
novembro, de 0,16%. Por fim, o IPA agropecuário apresentou deflação de 1,16%, menos intensa que a 
queda de 1,87% verificada no mês anterior. Apesar do resultado de dezembro, o IGP-DI encerrou 2016 com 
alta de 7,18%, mostrando importante desaceleração em relação à taxa acumulada de 10,70% observada 
em 2015. Para as próximas leituras, esperamos que o indicador mostre variações próximas a do resultado 
divulgado hoje, refletindo o reajuste do preço de diesel nas refinarias informado ontem pela Petrobras.

IBGE: produção industrial praticamente estável em novembro sugere queda de 0,9% do PIB no 
quarto trimestre de 2016 
A produção industrial avançou 0,2% na passagem de outubro para novembro, descontada a sazonalidade, 
de acordo com a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) divulgada ontem pelo IBGE. O resultado foi inferior à 
nossa projeção e à mediana das expectativas do mercado, de altas de 1,0% e de 1,3% respectivamente, 
segundo coleta da Bloomberg. Na comparação interanual, a produção caiu 1,1%, acumulando queda de 
7,5% nos últimos doze meses. Treze dos vinte e quatro setores pesquisados contribuíram positivamente 
para a modesta elevação da atividade, com destaque para o grupo de veículos automotores, reboques e 
carrocerias, que apresentou alta de 6,1% na margem entre outubro e novembro, como já apontado pelos 
dados de produção de veículos da Anfavea. Em contrapartida, coque, produtos derivados do petróleo e 
biocombustíveis caíram 3,3%, devolvendo a elevação apresentada no mês anterior. Todas as categorias 
de uso registraram crescimento em novembro, com a produção de bens intermediários subindo 0,5% 
ante outubro. Já bens de consumo ficaram praticamente estáveis no período, apresentando ligeira 
expansão de 0,1% na margem. O resultado refletiu a alta de 4,0% da fabricação de bens duráveis, 
bastante influenciada pela maior produção de veículos automotores, enquanto os bens semiduráveis 
e não duráveis recuaram 0,5%. A produção de bens de capital subiu 2,5% no período, após quatro 
quedas consecutivas. Em relação ao mesmo período de 2015, houve alta de 1,1%. Vale destacar que 
essa elevação é insuficiente para reverter as contrações anteriores. Além disso, os insumos típicos da 
construção civil apresentaram variação positiva de 0,4%, também aquém do necessário para compensar 
os declínios recentes.  Diante disso, esperamos nova retração da formação bruta de capital fixo no 
quarto trimestre. Acreditamos que a produção industrial seguirá em patamar mais baixo no curto prazo, 
em virtude do recuo recente da confiança do setor, apontado tanto pela FGV como pela CNI. Por ora, 
esperamos nova alta da produção industrial em dezembro (lembrando que indicadores coincidentes 
importantes serão divulgados na próxima semana e seus resultados podem alterar nossa expectativa). 
De qualquer modo, estimamos que a produção industrial deve ter encerrado 2016 em queda, refletindo 
o carregamento estatístico dos fortes recuos do ano anterior e a contração acumulada no segundo 
semestre até novembro. Por fim, as informações disponíveis até o momento sugerem contração de 
0,9% do PIB no quarto trimestre de 2016 em relação aos três meses anteriores.
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Internacional

Tendências de mercado

Anfavea: produção de veículos cresceu em dezembro, mas encerrou 2016 com nova queda 
A produção total de veículos exceto máquinas agrícolas somou 2,156 milhões de unidades no ano passado, 
segundo os dados divulgados ontem pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea). O número representa uma retração de 11,3% ante 2015, acumulando três anos negativos. O resultado 
foi influenciado principalmente pela queda de 18,2% na produção de caminhões, seguido pelas retrações de 13,0% 
e de 11,0% de ônibus e veículos leves, nesta ordem. Em dezembro, a produção totalizou 200.887 unidades, o 
equivalente a um avanço de 13,7% na margem, descontada a sazonalidade. Todas as categorias cresceram no 
período, com destaque para comerciais leves e caminhões, que mostraram altas de 42,0% e 19,7% em relação 
a novembro, respectivamente, na série livre de efeitos sazonais. As demais categorias também apresentaram 
crescimento, de 14,2% e de 9,4% no caso de ônibus e de automóveis, respectivamente. No sentido oposto, as 
vendas ao mercado interno caíram 2,7% em relação a novembro descontando a sazonalidade, com variação 
positiva somente na categoria caminhões, com expansão de 2,4%. Comerciais leves, automóveis e ônibus 
apresentaram reduções na margem de 42,6%, 3,2% e 0,4% nessa ordem, também excetuados os efeitos 
sazonais. Os estoques, por sua vez, recuaram 1,2% na margem. Para os próximos meses, acreditamos em 
melhora gradual das vendas e alguma acomodação da produção, após a forte expansão observada no mês 
passado. Em relação à produção industrial de dezembro, projetamos alta na margem, levando em consideração 
os indicadores conhecidos até o momento.

Petrobras anunciou novo aumento do preço de diesel nas refinarias
A Petrobras anunciou ontem aumento de 6,1% do preço de diesel nas refinarias que será válido a partir de hoje, 
após alta de 9,5% no mês passado. De acordo com a empresa, esse movimento refletiu a continuidade, embora 
em menor magnitude, da elevação da cotação do petróleo nos mercados internacionais, bem como a valorização 
sazonal dos preços de derivados, diante da maior demanda por diesel no hemisfério norte. Segundo a nota, o 
repasse integral ao consumidor final representa um acréscimo de 3,8% no preço do diesel. Vale destacar que não 
houve alteração do preço da gasolina nas refinarias. Acreditamos que a alta do preço do diesel não impactará 
substancialmente o resultado do IPCA de janeiro, visto que o item possui baixo peso no cálculo do índice. 

Área do Euro: recuo das vendas do varejo na Área do Euro em novembro refletiu principalmente a 
queda da atividade varejista alemã no período
As vendas do varejo na Área do Euro registraram queda de 0,4% entre outubro e novembro, de acordo com os 
dados divulgados há pouco pela Eurostat, em linha com as expectativas do mercado. O resultado, que devolveu 
apenas parcialmente a alta de 1,4% observada no mês anterior, refletiu em grande medida a queda de 1,8% 
da atividade varejista alemã no período. As vendas em Portugal também contribuíram negativamente para o 
resultado, ao apresentarem contração de 1,3% na margem. Já o comércio varejista francês registrou estabilidade 
no período, enquanto a atividade na Espanha subiu 0,4%. Na comparação interanual, as vendas do varejo da 
Área do Euro cresceram 2,3%. A despeito do resultado negativo em novembro, esperamos modesta aceleração 
da economia da região no quarto trimestre, que deve ter avançado 0,4% em relação aos três meses anteriores. 

Os mercados acionários operam com tendência de queda, enquanto aguardam a divulgação dos dados do 
mercado de trabalho nos Estados Unidos. As bolsas asiáticas fecharam o dia com perdas, com exceção de Hong 
Kong. Na mesma direção, os principais mercados europeus operam em baixa nesta manhã com exceção da 
bolsa de Londres. Os índices futuros, por sua vez, indicam que as bolsas norte-americanas registrarão quedas 
ao longo do dia. No mercado de divisas, o dólar ganha valor ante as principais moedas. O peso mexicano, no 
entanto, aprecia após o Banco Central comprar dólares pela primeira vez em quase um ano.

Os preços do petróleo são negociados em alta, dada a redução de seus estoques nos Estados Unidos na última 
semana e a com expectativa de que o acordo da Opep seja cumprido.  As cotações das commodities agrícolas 
e das metálicas industriais estão em queda, com exceção do trigo.

No Brasil, em dia sem a divulgação de indicadores econômicos relevantes, o mercado deve seguir a tendência 
externa, com queda da bolsa e desvalorização do Real. O mercado de juros doméstico deve refletir o resultado 
acima do esperado do IGP-DI e o reajuste do diesel anunciado ontem.
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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).

Equipe Técnica
Fernando Honorato Barbosa – Economista Chefe
Economistas:  Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / Constantin Jancso / 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 / Thomas Henrique Schreurs Pires

Estagiários:     Alexandre Stiubiener Himmestein/ Bruno Sanchez Honório / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Felipe Alves Fêo Emery de Carvalho/ 
Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer

Indicadores do Mercado

(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

05/01/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 13,75 0,00 0,00 -0,50

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 11,35 -0,13 -0,74 -4,29

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,28 -0,04 -0,20 -1,77

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 11,37 -0,12 -0,66 -4,85

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 10,88 -0,12 -0,73 -5,52

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.986,07 2,26 34,18 193,52

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.141,53 17,43 125,80 618,95

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 266,02 -12,01 -50,14 -235,05

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,20 -0,70 -6,55 -20,19

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 62.071 0,78 3,74 46,33

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 25.547 0,77 4,00 44,04

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.269 -0,08 2,92 12,51

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 245,01 0,04 7,02 1,01

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.521 -0,37 6,82 6,24

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.165 0,21 -1,23 -3,72

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,34 -0,09 -0,05 0,11

Euro - US$/€ (**) 1,06 1,1 -1,5 -1,3

Iene - ¥/US$ (**) 115,35 -1,6 1,3 -3,1

Libra - US$/£ (**) 1,24 0,8 -2,5 -15,4

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 21,42 -0,1 4,0 23,6

Yuan - RMB/US$ (**) 6,88 -0,8 -0,1 5,5

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 193,71 0,7 0,2 20,6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 56,89 0,8 3,5 56,2

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.181 1,4 0,6 9,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.004 -0,3 -3,8 15,6

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 361 0,4 3,4 2,3

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 149 -0,3 -1,3 -0,8


