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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

12:30 Bacen: Fluxo cambial (semanal)

- Bacen: Índice Commodities Brasil (IC-Br) (nov)

18:00 EUA: Crédito ao consumidor (out) US$ 17,5 
bilhões

Ata do Copom sinaliza que próximo corte da Selic será de 0,50 p.p.
A ata da reunião de política monetária do Banco Central, divulgada ontem, confirmou nossa expectativa 
de que o próximo corte da Selic será de 0,50 p.p., na reunião de janeiro, mantido o atual cenário de 
desinflação e de frustração com a atividade econômica. Reforçando a sinalização do comunicado na 
semana passada, o reconhecimento de que a atividade econômica seguiu fraca aumentou a convicção dos 
membros do Copom de que a intensificação da redução da taxa de juros se coloca como a estratégia mais 
indicada para a política monetária daqui para frente. Com isso, o balanço de riscos parece ter se voltado 
mais à atividade, diante da desinflação já em curso. Entretanto, riscos seguem presentes, especialmente 
concentrados no ambiente político e na evolução do cenário externo. Continuamos acreditando em um 
ciclo longo de afrouxamento, que levará a Selic para patamar de 10,25% no próximo ano, em resposta 
às pressões inflacionárias decrescentes em um ambiente de elevada ociosidade da economia.
 

Anfavea: recuperação da produção de veículos em novembro sugere expansão da produção 
industrial no período
A produção total de veículos exceto máquinas agrícolas somou 213.323 unidades em novembro, segundo 
os dados divulgados ontem pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). 
Esse resultado equivale a um forte avanço de 20,8% na margem, descontada a sazonalidade. Com isso, 
houve recuperação total da queda de 3,8% registrada em outubro, na mesma base de comparação. Todas 
as categorias apresentaram crescimento no período, com exceção de ônibus, com queda de 2,4% em 
relação a outubro, na série livre de efeitos sazonais. A produção de comerciais leves se destacou, com 
alta de 39,9%, em relação a outubro, seguida por caminhões e automóveis, cujas produções subiram 
25,0% e 18,7%, respectivamente. No mês passado, a produção foi alavancada pelo forte incremento 
de 50,9% das exportações de veículos. Já as vendas ao mercado interno caíram 1,5% na margem, 
descontada a sazonalidade, com variações positivas de 6,3% e de 2,5% em caminhões e comerciais 
leves, respectivamente, ao passo que as vendas de automóveis e de caminhões recuaram 3,1% e 22,6%, 
nessa ordem. Apesar da forte elevação da produção, os estoques recuaram 1,2% ante outubro. Para os 
próximos meses, acreditamos em melhora moderada das vendas, o que deve contribuir para o processo 
de normalização dos estoques. Além disso, o resultado sugere crescimento da produção industrial em 
novembro. Por fim, para 2017, projetamos crescimento das vendas de veículos leves e pesados de 2,5% 
e 3,0%, respectivamente, após quedas esperadas de 20% e 30% para este ano.
 
Serasa Experian: atividade do comércio apresentou alta em novembro, interrompendo 
sequência de quatro quedas consecutivas
O indicador de atividade do comércio subiu 1,2% entre outubro e novembro, excetuada a sazonalidade, 
de acordo com os dados divulgados ontem pela Serasa Experian. Com isso, o índice interrompeu a 
trajetória de quatro quedas consecutivas na margem. O crescimento foi impulsionado pelos segmentos de 
tecidos, vestuário, calçados e acessórios e de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e informática, 
com altas de 1,0% e 0,6% na margem, respectivamente. Em contrapartida, material de construção e 
veículos, motos e peças caíram 1,6% e 0,8%, nessa ordem. Na comparação interanual, as vendas totais 
recuaram 2,2%, acumulando baixa de 7,2% nos últimos doze meses. Diante disso, esperamos, por ora, 
crescimento da atividade varejista no período. A divulgação de outros indicadores coincidentes pode, 
entretanto, alterar nossa expectativa.
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FGV: desaceleração do IGP-DI em novembro foi impulsionada pela maior deflação dos preços de 
produtos agropecuários no atacado
O IGP-DI registrou alta de 0,05% em novembro, conforme reportado há pouco pela FGV. O resultado ficou acima 
da nossa projeção e das expectativas do mercado, de -0,03% e de 0,00%, respectivamente. A desaceleração em 
relação ao mês anterior, quando havia subido 0,13%, foi explicada pela maior deflação do IPA agropecuário, que 
passou de uma queda de 0,40% para outra de 1,87%. No mesmo sentido, o IPC oscilou de uma alta de 0,34% 
para outra de 0,17%, diante da menor elevação em seis dos seus oito itens. O INCC também apresentou alta 
mais moderada no período, ao subir 0,16% (ante 0,21%), impulsionado pela deflação dos preços de materiais 
e equipamentos. Em contrapartida, o IPA industrial acelerou de 0,22% para 0,75%, refletindo, principalmente, o 
reajuste de preços das siderúrgicas. Em relação ao nosso número, a surpresa altista com o IGP-DI se concentrou 
no núcleo do IPA industrial, puxado pela maior alta dos preços de produtos químicos. Diante disso, esperamos 
aceleração dos IGPs nas próximas leituras, para altas próximas de 0,25%. 
 

Reforma da previdência foi encaminhada ao Congresso
O governo encaminhou ontem texto da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) sobre a Reforma da Previdência 
para a Câmara dos Deputados. A proposta é preservar os direitos já adquiridos, estabelecendo uma regra de 
transição, e unificar os diferentes regimes de previdência para os mais jovens, diminuindo as distorções entre 
os regimes e o número de exceções nos regimes dos servidores. A regra geral de acesso considera a definição 
da idade mínima para aposentadoria aos 65 anos e contribuição de 25 anos, tanto para homens quanto para 
mulheres, sendo que essa regra geral valeria para todos que têm menos de 50 anos (homens) e 45 anos 
(mulheres), inclusive servidores públicos. Algumas exceções continuam presentes para policiais e professores 
(cuja idade mínima será de 55 e 50, com contribuição de 30 e 25 anos, para homens e mulheres, respectivamente) 
e para aposentados rurais (idade mínima de 60 e 55 para homens e mulheres, respectivamente). No caso 
dos militares, novas regras serão propostas por meio de projeto de lei avulso ao texto da PEC, inclusive com 
mudanças em regras estaduais de aposentadorias. Além do estabelecimento da idade mínima, o texto propõe 
uma nova forma de cálculo, também igual para os servidores públicos, que será calculada em 51% do salário 
médio de contribuição acrescido de 1 p.p. por ano de contribuição, respeitando o limite inferior do salário mínimo. 
Assim, como o tempo mínimo de contribuição será de 25 anos, todos os trabalhadores se aposentariam com 
ao menos 76% da média dos salários de contribuição, recebendo mais acréscimos se contribuir por um período 
mais longo do que o exigido, limitado aos 100%. Para aquelas pessoas que têm mais de 50 (homens) e 45 anos 
(mulheres), haverá uma regra de transição, isto é, eles se aposentarão seguindo as regras anteriores, mas 
pagando um “pedágio” de 50% adicional sobre o tempo restante para aposentadoria. Portanto, se anteriormente 
um trabalhador com 55 anos poderia se aposentar em 10 meses, agora poderá se aposentar após 15 meses. 
Outra proposta da PEC apresentada refere-se a um novo cálculo para as pensões por morte concedidas após a 
aprovação da emenda e essas não poderão mais ser cumulativas com a aposentadoria. Pela PEC, a cota familiar 
será de 50% acrescida de 10% para cada dependente (assim, uma família com viúva e dois filhos receberia 
80% do valor integral, mas quando um dos filhos se tornar maior de idade, esse valor cai para 70%, mesmo 
que esse valor seja inferior a um salário mínimo). Por fim, é importante ressaltar que o texto prevê um ajuste 
automático das regras, aumentando a idade mínima requerida toda vez que o IBGE estimar uma elevação de um 
ano na expectativa de sobrevida. Pelas contas do próprio governo, essa reforma trará uma economia bastante 
expressiva de R$ 678 bilhões até 2027, o que representa uma economia acumulada de quase 10% do PIB. O 
texto agora deverá ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, que avaliará se a 
proposta é legal. Depois dessa fase, que pode ocorrer ainda neste ano, seguirá para a Comissão Especial da 
Câmara, que avalia o mérito da questão. Aí então, a proposta segue para duas votações em plenário da Câmara 
e depois mais duas votações no plenário do Senado.
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Tendências de mercado

Indicadores do Mercado

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

06/12/16 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) (*) 12,04 -0,05 -0,35 -3,63

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,44 -0,05 0,22 -1,54

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 (%) (*) 11,96 -0,07 -0,24 -4,07

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.956,27 3,85 -61,78 215,22

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.908,67 -20,65 -199,56 471,25

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 310,93 -5,23 23,94 -139,13

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,41 -0,43 5,39 -9,20

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 61.088 2,10 -0,83 34,67

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 25.054 2,00 -1,41 32,06

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.212 0,34 6,09 5,76

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 231,41 1,08 4,83 -7,66

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 18.361 0,47 8,61 -5,87

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.200 -0,16 2,38 -9,23

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,39 -0,01 0,61 0,12

Euro - US$/€ (**) 1,07 -0,4 -3,8 -1,5

Iene - ¥/US$ (**) 114,02 0,1 10,6 -7,4

Libra - US$/£ (**) 1,27 -0,4 1,3 -16,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 20,40 -0,9 7,3 22,5

Yuan - RMB/US$ (**) 6,88 0,3 1,7 7,4

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 192,53 -0,9 10,0 9,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 53,93 -1,8 18,3 25,4

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.168 -0,5 -10,5 7,7

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.048 0,4 6,7 15,6

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 351 0,4 0,6 -6,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 150 -0,2 0,1 2,5

A expectativa de que o Banco Central Europeu prorrogue o programa de compra de ativos na reunião de amanhã 
impulsiona os mercados nesta quarta-feira. Na Ásia, as bolsas fecharam em alta. Os principais mercados 
europeus operam no campo positivo e os índices futuros sugerem que as bolsas americanas também registrarão 
ganhos ao longo do dia. O dólar opera próximo à estabilidade ante as principais moedas, com exceção da libra 
que deprecia refletindo notícias sobre o Brexit, enquanto as moedas dos países emergentes ganham valor.

Os preços do petróleo são negociados próximos à estabilidade, aguardando os dados oficiais de estoques nos 
Estados Unidos. As commodities agrícolas também operam com ganhos, com exceção dos preços dos grãos. 
Os preços dos metais industriais, por sua vez, são negociados em alta, refletindo o otimismo em relação à 
demanda chinesa.

No Brasil, em dia de agenda de poucas divulgações, o mercado deve seguir a tendência externa, com a 
valorização do real e alta da bolsa. O mercado de juros futuros deve reagir ao resultado do IGP-DI, que registrou 
alta ligeiramente acima do esperado em novembro. Os preços dos ativos brasileiros ainda devem refletir o 
ambiente político e seus impactos na votação da PEC que limita os gastos públicos.
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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 – Superintendente Executivo
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:     Bruno Sanchez Honório / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer / Alexandre Stiubiener 
Himmestein


