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Agenda do dia

Atividade

Internacional

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

11:20 Anfavea: Produção e venda de veículos (nov)

- Serasa Experian: Indicador de atividade do comércio 
(nov)

11:30 EUA: Balança comercial (out) - US$ 41,6 
bilhões

13:00 EUA: Encomendas à indústria (out) 2,6% (m/m)

13:00 EUA: Encomendas de bens duráveis (out) - final 0,7% (m/m)

Petrobras anunciou aumento dos preços de gasolina e diesel nas refinarias, após duas quedas 
consecutivas
A Petrobras anunciou ontem os aumentos de 8,1% e 9,5% dos preços da gasolina e do diesel, 
respectivamente, nas refinarias a partir de hoje, após duas quedas consecutivas. Segundo a empresa, a 
elevação dos preços refletiu a valorização do petróleo no mercado internacional, bem como a depreciação 
recente da taxa de câmbio. Conforme a nota, o repasse integral ao consumidor final representa um 
acréscimo de 5,5% ao preço do diesel e de 3,4% ao da gasolina. Considerando esse nível de ajuste, 
nossa projeção para o IPCA de dezembro deve ser ajustada de uma alta de 0,50% para outra de 0,60%.

EPE: consumo de energia apresentou queda em outubro, devolvendo a alta observada no mês 
anterior
O consumo total de energia chegou a 38.079 GWh em outubro, conforme divulgado ontem pela Empresa 
de Pesquisa Energética (EPE). O resultado é equivalente a um recuo de 2,3% em relação a setembro, 
descontada a sazonalidade, devolvendo a alta de 1,4% observada no mês anterior. Todas as modalidades 
de consumo recuaram no período, com destaque para o uso comercial e residencial, com quedas de 4,2% 
e 1,7%, nessa ordem. Na comparação interanual, o consumo total caiu 2,6%. Esperamos continuidade 
do baixo uso de energia nos próximos meses, diante da nova queda da atividade econômica no quarto 
trimestre. 

Anatel: número de linhas móveis habilitadas registrou queda em setembro, puxada pelo 
serviço pré-pago
O número de linhas móveis em operação no Brasil somou 247,5 milhões em outubro, de acordo com 
a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o equivalente a uma queda de 1,3% em relação a 
setembro, na série livre de influência sazonal. O resultado negativo foi decorrente da retração do número 
das linhas pré-pagas, de 1,3% na margem. No sentido oposto, o serviço pós-pago apresentou alta de 
1,0%, na mesma base comparação. Na variação interanual, a queda registrada foi de 9,6% no número 
total de linhas. Diante das condições ainda enfraquecidas do mercado de trabalho, não esperamos 
reversão dessa tendência de moderação da demanda por serviços de telefonia.

EUA: elevação do índice ISM de serviços em novembro reforça expectativa de crescimento da 
economia norte-americana no quarto trimestre
O índice ISM de serviços subiu de 54,8 para 57,2 pontos entre outubro e novembro, conforme divulgado 
ontem. A elevação foi impulsionada, principalmente, pelos avanços de 5,1 e 4,0 pontos na margem dos 
componentes de emprego e de atividade, respectivamente. Em contrapartida, o indicador de novos 
pedidos caiu 0,7 pontos no período. O resultado, juntamente com a alta do índice PMI da indústria de 
transformação, fortalece nossa expectativa de continuidade do crescimento da economia norte-americana 
neste quarto trimestre, ainda que em menor ritmo que o observado no trimestre passado. 
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Tendências de mercado

Área do Euro: índice PMI do varejo registrou estabilidade em novembro, mas seu patamar aponta para 
desempenho negativo do comércio no período
O índice PMI do varejo da Área do Euro ficou estável em 48,6 pontos na passagem de outubro para novembro, 
conforme reportado hoje pela Markit. Apesar da estabilidade, o indicador aponta para queda da atividade 
varejista no período, visto que está abaixo do nível neutro de 50,0 pontos. Embora as vendas do setor tenham 
subido na comparação interanual, houve aumento dos estoques e redução do ritmo de expansão do emprego. 
Regionalmente, apenas o indicador italiano mostrou alta na margem no mês passado, mas ainda é inferior a 50,0 
pontos. Apesar desse resultado, esperamos modesta aceleração da economia da região no quarto trimestre, 
conforme sugerido pelos indicadores de atividade já divulgados. 

Austrália: banco central optou pela manutenção da taxa de juros
Em reunião de política monetária realizada ontem, o Banco Central da Austrália optou pela manutenção da taxa 
básica de juros em 1,50%, em linha com a mediana das expectativas dos analistas. No comunicado divulgado 
logo após a reunião, a autoridade monetária australiana reconheceu que a atividade econômica desacelerou 
mais do que o esperado. Ainda assim, o banco central considerou que essa desaceleração é temporária, em 
linha com os sinais de reversão já no último trimestre deste ano. O restante do comunicado não trouxe grandes 
alterações em relação ao comunicado da última reunião de novembro. Sendo assim, o banco central continua 
acreditando que as reduções da taxa de juros efetuadas no início do ano (duas reduções de 0,50 p.p.) são 
suficientes para manter o crescimento sustentável do PIB e conduzir a inflação, hoje em 1,3%, para dentro do 
intervalo da meta (entre 2 e 3%) ao longo de 2017. 

Área do Euro: PIB cresceu 0,3% no terceiro trimestre, mantendo o mesmo ritmo verificado no 
trimestre anterior
O PIB da Área do Euro registrou alta de 0,3% no terceiro trimestre, de acordo com sua leitura final divulgada 
há pouco pela Eurostat. O resultado veio em linha com as estimativas anteriores, apontando para o mesmo 
ritmo de crescimento observado no trimestre anterior. Dentre os países, merecem destaque a desaceleração da 
economia alemã no período, que passou de uma expansão de 0,4% para outra de 0,2%. Em contrapartida, o PIB 
da França cresceu 0,2% no trimestre findo em setembro, sucedendo queda de 0,1%. Na comparação interanual, 
o PIB da Área do Euro subiu 1,7%. Esperamos alguma aceleração do ritmo do crescimento da economia do 
bloco no trimestre corrente, conforme sugerido pelo resultado dos índices PMI composto de outubro e novembro 
e pelos indicadores coincidentes já divulgados. 

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta terça-feira. Na Ásia, as bolsas fecharam em alta, 
com exceção de Shanghai que caiu 0,3%. Os principais mercados europeus operam no campo positivo, com 
exceção da bolsa de Londres. Os índices futuros norte-americanos, por sua vez, operam próximos à estabilidade. 
O dólar perde valor ante as principais moedas, com exceção do iene. As moedas dos países emergentes seguem 
na mesma direção. 

Os preços do petróleo registram queda, enquanto aguardam a divulgação dos estoques americanos do produto 
de acordo com o Instituto Americano do Petróleo (API, na sigla em inglês). As commodities agrícolas também 
operam com ganhos, com exceção dos preços do café e milho. Os preços dos metais industriais, por sua vez, 
são negociados em queda, revertendo a alta registrada ontem.

No Brasil, o mercado deve analisar a ata da reunião do Copom divulgada nesta manhã em busca de indicações 
sobre a intensificação do ritmo de corte de juros a partir da próxima reunião do comitê em janeiro. Nesta manhã, 
ainda serão divulgados, pela Anfavea, os dados da produção de veículos em novembro. Além disso, o mercado 
deve reagir ao ambiente político, com o envio da proposta de reforma da previdência ao Congresso e a decisão 
de um ministro do STF de afastar o Presidente do Senado de suas funções.
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Indicadores do Mercado

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

05/12/16 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 13,75 0,00 -0,25 -0,50

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 12,09 -0,23 -0,29 -3,58

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,48 -0,11 0,27 -1,49

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,63 0,00 -0,07 -2,14

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,03 -0,21 -0,17 -4,00

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.951,90 0,96 -67,72 228,65

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.015,73 117,92 -92,66 564,04

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 316,16 3,89 29,18 -133,89

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,42 -1,55 5,77 -8,78

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 59.832 -0,80 -2,87 31,90

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 24.564 -0,77 -3,34 29,48

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.205 0,58 5,73 5,40

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 228,93 0,62 3,71 -8,65

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 18.275 -0,82 8,10 -6,30

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.205 -1,21 2,54 -9,09

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,39 0,01 0,62 0,12

Euro - US$/€ (**) 1,08 0,9 -3,4 -1,1

Iene - ¥/US$ (**) 113,85 0,3 10,4 -7,5

Libra - US$/£ (**) 1,27 0,0 1,7 -15,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 20,59 -0,2 8,2 23,7

Yuan - RMB/US$ (**) 6,88 0,0 1,9 7,5

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 193,48 1,8 11,0 10,2

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 54,94 0,9 20,5 27,8

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.174 -0,1 -10,0 8,3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.044 1,6 6,3 15,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 350 3,6 0,2 -7,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 151 0,3 0,3 2,7

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).
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