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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: IPCA (dez) 0,34% (m/m)
A despeito da aceleração esperada, resultado 
continuará muito abaixo da sazonalidade do 
período.

09:00 IBGE: Pesquisa Industrial Mensal - Regional (nov)

- Bacen: Anúncio da taxa básica de juros 13,25% Esperamos corte de 0,50 p.p. da taxa Selic, 
passando de 13,75% para 13,25%.

- Bacen: Fluxo Cambial (semanal)

Indicadores sugerem continuidade do enfraquecimento do mercado de trabalho em dezembro
O indicador antecedente de emprego (IAEmp) atingiu 90,0 pontos em dezembro, conforme reportado 
há pouco pela FGV, o equivalente a uma queda de 3,1 pontos ante novembro. No quarto trimestre, o 
índice caiu 1,2 ponto, marcando a primeira retração trimestral desde outubro de 2015. Já o indicador 
coincidente de desemprego (ICD) alcançou 103,6 pontos no mês passado, o maior patamar da série 
histórica. O resultado é equivalente a uma alta de 0,6 ponto na margem. Dessa forma, os indicadores 
reforçam nossa expectativa de continuidade do enfraquecimento do mercado de trabalho em dezembro. 
Acreditamos que a taxa de desemprego seguirá em trajetória ascendente até meados deste ano, reagindo 
com defasagem à melhora do PIB esperada para o primeiro trimestre de 2017.

IBGE: crescimento das vendas do varejo em novembro foi impulsionado pelo desempenho da 
Black Friday 
As vendas do comércio varejista restrito cresceram 2,0% na passagem de outubro para novembro, 
excetuada a sazonalidade, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) divulgada ontem pelo 
IBGE. O resultado superou a nossa projeção e a mediana das expectativas do mercado, de altas de 
0,4% e de 0,3%, respectivamente, de acordo com coleta da Bloomberg. Uma parcela da forte elevação 
na margem pode ser atribuída às vendas da Black Friday, com a antecipação de parte das compras de 
Natal. Na comparação interanual, houve queda de 3,5%, acumulando contração de 6,5% nos últimos 
doze meses. A expansão das vendas no período refletiu o avanço em cinco dos oito setores pesquisados, 
com destaque a alta de 0,9% na margem de hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e 
fumo, responsável por aproximadamente metade das vendas do comércio restrito. Diversos segmentos 
foram beneficiados pela Black Friday, como equipamentos de escritório, informática e comunicação e 
móveis e eletrodomésticos, com variações positivas de 4,3% e 2,1%, nessa ordem. Além disso, outros 
artigos de uso pessoal e doméstico apresentaram forte elevação de 7,2%. Em contrapartida, as vendas 
de tecidos, vestuário e calçados caíram 1,5%. Já o volume de vendas do comércio varejista ampliado, 
que também contempla os segmentos de veículos e materiais de construção, subiu 0,6% em relação a 
outubro, na série dessazonalizada. A alta mais modesta que a do varejo restrito foi explicada pelo declínio 
de 0,3% das vendas de veículos e motos, partes e peças. Já materiais de construção registraram elevação 
de 7,2% no período. Apesar do resultado positivo com as vendas do varejo em novembro, esperamos 
devolução do movimento em dezembro, diante da dissipação do efeito da Black Friday. Acreditamos 
que o enfraquecimento do mercado de trabalho, a desalavancagem das famílias e a perda de fôlego 
da confiança dos consumidores continuarão a impactar negativamente o consumo à frente. Assim, 
devemos ver nova contração do consumo das famílias no quarto trimestre, de cerca de 0,5% em relação 
aos três meses anteriores. Para o PIB total, atualizamos nossa projeção de -0,9% para -0,8%. Diante 
do crescimento do varejo em novembro e da relativa estabilidade da produção industrial, projetamos 
avanço de 0,2% do IBC-Br. Ressaltamos que o resultado do desempenho do setor de serviços, a ser 
divulgado nesta quinta-feira, ainda pode alterar nossa expectativa. 
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Internacional

Tendências de mercado

Conab: 4ª estimativa da safra 2016/17 trouxe revisões positivas para a produção total de grãos que 
deverá ser recorde, beneficiando os preços de produtos básicos 
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou ontem a 4º Estimativa da safra de grãos de 2016/17 
que já foi plantada no País e está em fase de desenvolvimento. A área plantada foi estimada em 59,1 milhões 
de hectares, ampliação de 1,3% ante a safra anterior. Já a produção total de grãos deverá alcançar um recorde, 
com estimativa de 215,3 milhões de toneladas, montante 15,3% superior à safra passada. Na mesma direção, 
a produção de soja atingirá 103,8 milhões de toneladas, também um recorde na série, com alta de 8,7%. Com 
aumento de 26,9% em relação à safra anterior, a produção de milho deverá somar 84,5 milhões de toneladas. 
As produções de feijão e de arroz deverão crescer 24,2% e 9,7% nessa ordem. Ante o levantamento do mês 
anterior, a Conab apontou revisão positiva para todas as culturas, com destaque para 2,4% de milho 1ª safra, 
1,3% da soja, 1,1% do arroz, 0,5% do feijão e 0,4% do trigo. A produção total esperada no mês passado era de 
213,1 milhões de toneladas e agora está estimada em 215,3 milhões de toneladas, em função das estimativas 
mais positivas para a produtividade. Esta ampliação de produção deverá levar à acomodação dos preços 
domésticos de itens básicos como arroz, feijão e trigo e aliviará a pressão de custos nos segmentos de carnes 
e de leites e derivados, podendo abrir espaço para o recuo de preços destes itens.

ABCR: fluxo pedagiado de veículos acumulou queda de 3,6% no ano passado, apesar da expansão 
em dezembro
O fluxo pedagiado de veículos apresentou expansão de 1,0% entre novembro e dezembro, na série livre de 
efeitos sazonais, conforme divulgado ontem pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR). 
A trajetória foi puxada pelo movimento de veículos pesados, com alta de 4,8% na mesma base de comparação. 
O fluxo de veículos leves registrou crescimento menos intenso, de 0,7% entre novembro e dezembro. Em relação 
ao mesmo mês de 2015, o movimento total de veículos pedagiados mostrou declínio de 1,7%, refletindo os 
desempenhos negativos de veículos pesados e leves, que recuaram 3,5% e 1,3%, respectivamente. Dessa forma, 
o indicador acumulou uma queda de 3,6% em 2016, sendo que os veículos leves apresentaram recuo de 2,8% 
e os pesados, de 6,0%. Nos meses à frente, porém, esperamos que o cenário composto pela recuperação da 
indústria, recorde de safra agrícola e recuperação gradual do mercado de trabalho resulte em melhora moderada 
do fluxo de veículos, com destaque para veículos pesados. 

Reino Unido: surpresa positiva com o resultado da produção industrial de novembro fortalece 
expectativa de crescimento sustentado da economia do país no curto prazo
A produção industrial do Reino Unido subiu 2,1% entre outubro e novembro, descontada a sazonalidade, de 
acordo com os dados divulgados hoje pelo Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês). O 
resultado surpreendeu positivamente os analistas de mercado, que previam alta de 1,0%. O crescimento acima 
do esperado foi impulsionado pelo desempenho positivo do setor extrativo, que apresentou elevação de 8,2% 
na margem. Além disso, a fabricação de produtos manufaturados avançou 1,3%, diante da expansão de 11,4% 
de produtos farmacêuticos. Na comparação interanual, a atividade industrial total registrou alta de 2,0%. Assim, 
os dados fortalecem nossa expectativa de crescimento sustentado da economia do Reino Unido no curto prazo, 
como já sugerido pelas elevações dos índices PMI de dezembro. 

Os principais mercados acionários operam sem tendência única nesta quarta-feira. As bolsas asiáticas fecharam 
o dia em alta, com exceção de Shangai. Os mercados europeus mais relevantes operam próximos à estabilidade 
nesta manhã. Os índices futuros norte-americanos, por sua vez, apresentam pequenas altas. No mercado de 
divisas, o dólar ganha valor ante as principais moedas. 

Os preços do petróleo são negociados em alta, revertendo parcialmente a queda registrada ontem após a EIA 
aumentar a projeção de produção americana. Os preços dos grãos são negociados em baixa enquanto as demais 
commodities agrícolas registram alta. Os metais industriais, por sua vez, são cotados em alta.

No Brasil, o mercado deve seguir a tendência externa, com a queda da bolsa e desvalorização do Real. O 
mercado de juros deve reagir ao resultado do IPCA de dezembro, que será divulgado às 9h. Esperamos que o 
índice registre alta de 0,34% em dezembro, o que fará com que a inflação termine 2016 em 6,33%, dentro do 
intervalo da meta. No final do dia, Banco Central anunciará a decisão do Copom. Esperamos aumento do ritmo 
de corte de juros para 0,50 p.p., reduzindo a taxa Selic de 13,75% para 13,25%.
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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

10/01/17 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) (*) 11,31 -0,03 -0,62 -4,25

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,11 -0,07 26,55 -2,10

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 11,33 -0,04 -0,54 -4,82

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 10,82 -0,08 -0,65 -5,57

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.989,69 2,07 28,23 206,99

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.159,21 -9,58 175,69 755,39

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 259,40 0,27 -36,82 -223,90

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,20 -0,03 -5,45 -20,62

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 62.132 0,70 2,70 52,99

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 25.552 0,63 2,84 50,18

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.269 0,00 0,41 18,05

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 243,90 0,09 2,14 5,66

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.301 -0,79 1,61 9,06

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.162 -0,30 -2,20 -0,78

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,38 0,01 -0,09 0,26

Euro - US$/€ (**) 1,06 -0,2 -0,1 -3,4

Iene - ¥/US$ (**) 115,77 -0,2 0,4 -1,3

Libra - US$/£ (**) 1,22 0,1 -3,1 -16,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 21,80 2,0 6,9 21,5

Yuan - RMB/US$ (**) 6,93 -0,1 0,3 5,1

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 191,14 0,5 -0,8 22,6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 53,64 -2,4 -1,3 59,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.186 0,1 2,3 8,0

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.006 0,9 -3,1 14,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 358 -0,5 1,6 0,4

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


