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Agenda do dia

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

17:00 EUA: Relatório mensal de orçamento (nov) - US$ 84,0 
bilhões

Mercado seguiu ajustando para baixo as projeções para o PIB e para a inflação deste e do 
próximo ano
O mercado revisou novamente para baixo suas expectativas para o PIB e para a inflação deste e do 
próximo ano, de acordo com as estimativas coletadas até o dia 09 de dezembro e divulgadas há pouco 
pelo Relatório Focus do Banco Central. A mediana das projeções de PIB para 2016 oscilou de uma 
queda de 3,43% para outra de 3,48%, enquanto o crescimento previsto para 2017 passou de 0,80% 
para 0,70%. As expectativas para a inflação foram revisadas para baixo, de 6,69% para 6,52% neste 
ano e de 4,93% para 4,90% do ano que vem. Já a mediana das projeções para a taxa Selic seguiu em 
10,50% para o final de 2017. Por fim, a mediana das expectativas para a taxa de câmbio subiu de R$/
US$ 3,35 para R$/US$ 3,39 para o final deste ano, enquanto a mediana para o final de 2017 manteve-
se em R$/US$ 3,45.
 

Mercado estará atento à decisão da política norte-americana e aos dados de atividade 
doméstica nesta semana
A divulgação dos últimos dados de atividade referentes a outubro serão os destaques desta semana e 
deverão fortalecer nossa expectativa de contração de 0,7% do PIB no quarto trimestre. Na terça-feira, o 
IBGE divulgará a Pesquisa Mensal do Comércio, que deverá mostrar queda de 0,5% do varejo restrito 
na margem. No dia seguinte, conheceremos o resultado da Pesquisa Mensal de Serviços e, na quinta-
feira, teremos o resultado do IBC-Br, para o qual projetamos ligeiro recuo de 0,1% ante setembro. A 
agenda de atividade ainda traz, na quinta-feira, a divulgação dos dados de emprego industrial da Fiesp/
Ciesp de novembro e dos índices de confiança do setor industrial e do consumidor da CNI referentes a 
dezembro. Além disso, no mesmo dia, teremos a divulgação do IGP-10 de dezembro, que deverá acelerar 
em relação à última leitura, refletindo a alta do IPA industrial e a menor deflação do IPA agropecuário.
 
No exterior, as atenções estarão voltadas à reunião de política monetária do Fed (banco central dos 
EUA) na quarta-feira, quando deverá ser anunciada a elevação da taxa básica de juros no país de 0,50% 
para 0,75% ao ano. O comunicado trará a atualização do cenário para a atividade econômica e inflação, 
podendo, ainda que de forma bastante preliminar, sinalizar sobre os próximos passos da autoridade 
monetária. Após a surpresa positiva com o resultado da balança comercial da China, os dados de 
produção industrial, vendas do varejo e dos investimentos em ativos fixos, a serem conhecidos na terça-
feira, deverão reforçar a expectativa de crescimento sustentável da economia chinesa em novembro.  
Na quarta-feira, serão divulgados os dados de atividade dos EUA de novembro, mesmo dia em que será 
conhecido o resultado da produção industrial da Área do Euro do mês passado. Além disso, as leituras 
preliminares dos índices PMI dos Estados Unidos e da Área do Euro de dezembro, na quinta-feira, trarão 
as primeiras informações acerca da atividade dessas economias neste mês. Por fim, diversas decisões 
de política monetária ocorrerão ao longo da semana, em países como Reino Unido, México e Colômbia.
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Atividade

ABCR: fluxo pedagiado de veículos registrou alta em novembro, impulsionado pela maior 
movimentação de veículos pesados
O fluxo pedagiado de veículos avançou 0,2% na passagem de outubro para novembro, após quatro meses 
consecutivos de queda, na série livre de efeitos sazonais, conforme divulgado na última sexta-feira pela Associação 
Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR). Esse resultado foi explicado pelo movimento de veículos 
pesados, que registrou forte alta de 2,9%, após quatro meses de recuo consecutivo. No sentido oposto, o fluxo 
de veículos leves apresentou uma queda de 0,3%, na mesma base de comparação. Em relação ao mesmo mês 
de 2015, o movimento total de veículos caiu 1,5%, refletindo os desempenhos negativos de veículos pesados 
e leves, que recuaram 5,7% e 0,1%, respectivamente. A elevação do fluxo de veículos pesados, juntamente 
com o crescimento da produção de veículos de novembro, sugere expansão da produção industrial no período.

SNIC: vendas internas de cimento registraram crescimento em novembro
As vendas de cimento somaram 4.737 milhões de toneladas em novembro, o que representa um avanço de 8,4% 
em relação a outubro, segundo dados divulgados na última sexta-feira pelo Sindicato Nacional da Indústria do 
Cimento (SNIC) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. O resultado reverteu a queda de 2,5% registrada em 
outubro, na mesma base de comparação.  Em relação a novembro de 2015, as vendas de cimento recuaram 
3,5%. Com isso, temos uma queda de 13,2% no acumulado ano, em relação ao mesmo período do ano passado. 
Com base nesse resultado, e em conjunto com os demais indicadores coincidentes que foram divulgados até 
então, reforçamos nossa expectativa de crescimento da produção industrial em novembro.
 
IBGE: doze das quinze regiões pesquisadas registraram retração da produção industrial entre 
setembro e outubro
A produção industrial recuou em doze das quinze regiões pesquisadas em outubro na comparação com setembro, 
descontando os efeitos sazonais, conforme os dados divulgados na sexta-feira pela Pesquisa Industrial Mensal 
Regional do IBGE. No Brasil, a produção industrial mostrou redução de 0,5%, sendo influenciada majoritariamente 
por Minas Gerais, com recuo de 7,6%, Pará, com variação negativa de 4,2%, e Goiás, com retração de 1,6%, na 
mesma base de comparação. Os estados de Rio de Janeiro, Paraná e Pernambuco foram os que registraram 
variação positiva, de 3,4%, 2,7% e 1,5%, nessa ordem. Na comparação interanual, apenas duas regiões 
registraram crescimento: o Rio de Janeiro com alta de 5,7% e o Pará, com avanço de 3,5%. Nesse período, 
a produção industrial brasileira recuou 7,3%, sendo puxada principalmente pelo Mato Grosso, Espírito Santo 
e Goiás, com variação negativa de 21,6%, 15,4% e 13,7%, respectivamente. Com isso, a produção industrial 
brasileira acumulou queda de 7,6% no ano, sendo influenciada em grande parte pela redução de 21,6% do 
Espírito Santo e de 13,1% do Amazonas, resultantes do forte recuo da indústria extrativa e de máquinas e 
equipamentos, nessa ordem.
 
Anatel: número de usuários de banda larga fixa registrou avanço em outubro
O número de assinantes de banda larga fixa somou 26,6 milhões em outubro, o equivalente a um crescimento de 
0,3% em relação a setembro, segundo dados divulgados sexta-feira pela Agência Nacional de Telecomunicações 
(ANATEL) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Na comparação com o mesmo mês de 2015, houve uma 
variação positiva de 4,3%. Acreditamos que os ajustes ainda em curso do mercado de trabalho, com aumento 
da taxa de desemprego e desaceleração dos ganhos salariais, deverão manter o mercado de banda larga mais 
fraco ao longo dos próximos meses, mas a trajetória positiva será preservada.
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Internacional

Tendências de mercado

IBGE: desaceleração do IPCA de novembro foi explicada pela maior deflação dos preços de 
alimentação
O IPCA registrou alta de 0,18% em novembro, conforme divulgado sexta-feira pelo IBGE. Com isso, o índice 
desacelerou em relação ao mês anterior, quando havia subido 0,26%, acumulando elevação de 6,99% nos 
últimos doze meses, abaixo da alta de 7,87% observada anteriormente. Cinco dos nove grupos contribuíram 
para a desaceleração do índice no período, com destaque para o item de alimentação e bebidas, que saiu de 
uma deflação de 0,05% em outubro para outra de 0,20% no mês passado. No mesmo sentido, os artigos de 
residência também ampliaram a queda, ao recuarem 0,16% (ante anterior variação negativa de 0,13%). Também 
merece atenção a forte descompressão do grupo de transportes, que oscilou de uma alta de 0,75% para outra 
de 0,28%, influenciado pela deflação de gasolina. Em contrapartida, o item despesas pessoais subiu 0,47%, 
bastante superior à modesta alta de 0,01% registrada em outubro. Os indicadores de inflação subjacente também 
registraram menores elevações em novembro, reforçando nossa expectativa de continuidade do processo 
desinflacionário nos próximos meses. Os preços de serviços, por exemplo, avançaram 0,41%, ante elevação de 
0,47% em outubro. No mesmo sentido, os preços de serviços subjacentes desaceleraram de 0,45% para 0,43%, 
acumulando alta de 6,49% nos últimos doze meses. Para dezembro, o IPCA deverá mostrar alta de 0,50%, 
diante da menor deflação dos preços de alimentos e dos reajustes de combustíveis anunciados semana passada. 
 

Inflação

USDA: relatório fortaleceu expectativa de cenário de estoques globais elevados e preços de grãos 
bem comportados
O departamento de agricultura dos EUA (USDA na sigla em inglês) revisou novamente para cima a expectativa 
para os estoques mundiais de grãos, segundo relatório mensal divulgado na última sexta-feira. A safra de soja 
deve ser recorde, com estoques mundiais também chegando ao maior patamar da série. A safra norte-americana, 
cuja produção não sofreu revisão entre novembro e dezembro, deverá ser muito boa, com níveis de produtividade 
muito elevados. No caso do milho, a análise é muito semelhante, com manutenção da expectativa de estoques 
mundiais, com a safra norte-americana chegando a altos patamares e à produtividade recorde. Do mesmo 
modo, esperam-se níveis elevados de estoques de trigo. De maneira geral, portanto, o cenário mundial para os 
grãos segue sendo de sobre oferta, quadro que deve se confirmar com as safras da América Latina, inclusive do 
Brasil. Assim, não vemos espaço para elevação dos preços dessas commodities agrícolas nos próximos meses.
 

Os países exportadores de petróleo que não são membros da Opep também chegaram a um acordo para cortar 
a produção diária em 558 mil barris, seguindo a mesma direção do corte de 1,2 milhão de barris anunciado há 
duas semanas pela organização. Com isso, os preços do petróleo são negociados com altas significativas. Em 
sentido contrário, os preços dos grãos caem, após o relatório da USDA aumentar as estimativas de produção 
e estoques mundiais em 2017. As demais commodities agrícolas operam com tendência de alta, assim como 
os preços dos metais industriais.

Os mercados acionários operam com tendência de baixa. Na Ásia, as bolsas fecharam em queda, com exceção 
de Tóquio que encerrou o pregão em alta refletindo a desvalorização do iene. Os principais mercados europeus 
operam no campo negativo; mesma direção que os índices futuros norte-americanos sugerem para as bolsas ao 
longo do dia. No mercado de divisas, o euro, a libra e as moedas dos países emergentes registram valorização 
ante o dólar. 

No Brasil, em dia de agenda doméstica fraca, o mercado deve seguir a tendência externa com queda na bolsa. 
O mercado de juros futuros deve reagir às projeções do Boletim Focus do Banco Central divulgado há pouco.
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Indicadores do Mercado

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

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

09/12/16 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) (*) 11,92 -0,02 -0,39 -3,78

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) -24,44 -27,20 -26,74 -28,74

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,63 0,00 -0,06 -2,08

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 11,87 -0,03 -0,28 -4,11

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.961,46 0,80 -58,58 207,56

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.983,52 -0,12 -109,38 504,85

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 296,22 -0,40 27,66 -162,17

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,38 0,15 4,80 -9,92

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 60.501 -0,29 -4,36 31,21

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 24.846 -0,23 -4,61 29,20

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.260 0,59 4,45 10,35

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 238,79 0,96 4,79 -2,90

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 18.996 1,23 16,89 -1,58

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.233 0,54 3,34 -6,90

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,47 0,06 0,41 0,25

Euro - US$/€ (**) 1,06 -0,5 -3,2 -4,2

Iene - ¥/US$ (**) 115,32 1,1 9,1 -5,0

Libra - US$/£ (**) 1,26 -0,1 1,3 -17,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 20,39 0,4 2,7 19,5

Yuan - RMB/US$ (**) 6,91 0,2 1,7 7,5

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 191,98 0,6 8,0 14,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 54,33 0,8 17,2 35,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.159 -0,9 -9,0 7,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.038 1,0 5,7 18,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 353 1,7 3,4 -5,2

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 149 -0,2 -0,2 1,4


