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Agenda do dia

Atividade

Setor Externo

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pesquisa Mensal de Comércio (out) -1,0% (m/m)      
-8,6% (a/a)

Esperamos contração de 0,8% na margem das 
vendas do comércio varejista ampliado. 

11:30 EUA: Índice de preços de produtos importados (nov) -0,4% (m/m)

Crescimento da economia chinesa seguiu firme em novembro
Conforme outros indicadores já vinham apontando, a economia chinesa seguiu firme em novembro, 
reforçando a expectativa de que o PIB deste ano deve superar a meta de expansão de 6,5%. No mês 
passado, a produção industrial mostrou alta interanual de 6,2%, puxada pelo segmento de utilidades 
públicas, superando levemente as expectativas e o registrado em outubro (6,1%). As vendas do varejo 
avançaram 10,8% na comparação com novembro do ano passado, surpreendendo de forma positiva 
o crescimento esperado de 10,2%, após terem avançado 10,0% no mês anterior. Os investimentos em 
ativo fixo, refletindo a melhora do setor manufatureiro e o arrefecimento do setor imobiliário, subiram 
8,3% no acumulado do ano, em linha com o esperado e mantendo o mesmo ritmo de outubro. Dessa 
forma, a política econômica tem sido bem sucedida em garantir a estabilidade do crescimento ao longo 
deste ano. Considerando a desaceleração já iniciada do setor imobiliário e a necessidade de avançar na 
desalavancagem das empresas e no fechamento de capacidade instalada, aumentam os desafios para 
o ano que vem. Acreditamos que, com isso, a política fiscal adotará papel mais importante e inversões 
continuarão direcionadas à infraestrutura. Por fim, não devemos deixar de mencionar os riscos ainda 
decorrentes da depreciação da moeda chinesa, que têm como contrapartida uma possível aceleração 
da saída de capitais, que por enquanto parece controlada. 
 

Secovi: vendas no mercado imobiliário em São Paulo mostraram melhora em outubro
As vendas de imóveis na cidade de São Paulo somaram 1.507 unidades na passagem de setembro 
para outubro, o equivalente a um avanço de 55,9% no período, segundo dados divulgados ontem 
pelo Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Já 
os lançamentos alcançaram 2.217 imóveis, conforme pesquisa da Empresa Brasileira de Estudos de 
Patrimônio (Embraesp), resultado que aponta para queda 1,9% na margem, na série livre de efeitos 
sazonais. Como resultado, os estoques chegaram a 24.575 mil unidades em outubro, recuando 0,8% 
em relação a setembro, na mesma base de comparação. Dessa forma, os lançamentos acumulam 
retração de 18,0% neste ano, ao mesmo tempo em que as vendas recuaram 17,0% no período. Para 
os próximos meses, mesmo acreditando que as vendas e os lançamentos permanecerão em baixos 
patamares, devemos observar uma retomada gradual da atividade do setor.
 

Balança comercial registrou superávit de US$ 865 milhões nas duas primeiras semanas de 
dezembro
O saldo da balança comercial brasileira apresentou superávit de US$ 865 milhões nas duas primeiras 
semanas de dezembro, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços. Esse resultado é equivalente a um saldo positivo de US$ 18,400 bilhões, em termos 
anualizados, levando em conta os ajustes sazonais. Entre os dias 1 e 9 deste mês, as exportações somaram 
US$ 4,817 bilhões e superaram as importações, que chegaram a US$ 3,952 bilhões. A comparação com 
as médias diárias do mesmo período do ano passado aponta para aumento de 17,8% das importações 
e recuo de 9,8% das exportações. A diminuição dos embarques foi explicada pela queda das vendas 
de básicos e manufaturados, de 16,9% e 11,1%, respectivamente; por outro lado, as exportações de 
semimanufaturados aumentaram 9,8%. Em relação às compras externas, houve aumento dos gastos 
principalmente com cereais e produtos de moagem (128,1%) e equipamentos eletrônicos (58,3%). Na 
passagem de novembro para dezembro, as importações estão crescendo 8% e as exportações cedendo 
12,0% (refletindo o forte resultado do mês passado, quando tivemos a exportação de uma plataforma de 
petróleo). Com o resultado das primeiras semanas de dezembro, o saldo da balança comercial acumulou 
superávit de US$ 44,142 bilhões no ano e deve encerrar 2016 com saldo positivo de US$ 47 bilhões.
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Tendências de mercado

Área do Euro: índice ZEW de sentimento econômico avançou em dezembro, reforçando expectativa 
de aceleração do crescimento do PIB no quarto trimestre
O índice ZEW de sentimento econômico da Área do Euro subiu de 15,8 pontos para 18,1 pontos na passagem 
de novembro para dezembro, conforme reportado hoje. Especificamente em relação à Alemanha, o indicador 
ficou estável em 13,8 pontos no período, enquanto o índice que mensura a situação corrente apresentou forte 
avanço de 4,7 pontos, alcançando 63,5 pontos neste mês. A melhora da confiança em dezembro, juntamente 
com os indicadores antecedentes e coincidentes já divulgados, sugere aceleração do ritmo de crescimento do 
PIB da Área do Euro neste quarto trimestre. 

Os mercados acionários operam com tendência de alta nesta terça-feira. Na Ásia, as bolsas fecharam em queda, 
com exceção de Shanghai. Os principais mercados europeus operam no campo positivo; mesma direção que 
os índices futuros norte-americanos sugerem para as bolsas ao longo do dia. No mercado de divisas, o euro, 
as principais moedas depreciam ante o dólar com exceção da libra.

Os preços do petróleo operam próximos à estabilidade após a forte alta registrada ontem com o acordo para 
o corte da produção nos países que não membros da Opep. A perspectiva de preços mais elevados levou a 
Agência Internacional de Energia a revisar para cima a projeção de produção nos Estados Unidos, em relatório 
divulgado há pouco. As commodities agrícolas operam sem tendência única, com alta dos preços da soja e do 
café e queda do trigo e milho. Os metais industriais, por sua vez, operam no campo negativo.

No Brasil, o mercado deve focar nos dados das vendas do comércio em outubro, que serão divulgados daqui 
a pouco pelo IBGE. Esperamos uma contração de 1,0% em relação a setembro, nos dados ajustados à 
sazonalidade.  Outro destaque do dia é a votação final da PEC do teto dos gastos no Senado.



3DEPEC

B
ol

et
im

 D
iá

rio
 M

at
in

al
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

12/12/16 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) (*) 11,86 -0,06 -0,64 -4,07

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,43 26,88 -0,19 -1,76

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,63 0,00 -0,09 -2,36

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 11,82 -0,05 -0,51 -4,51

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.960,02 -1,45 -58,69 227,40

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.991,40 7,87 21,51 525,30

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 295,19 -1,03 -0,45 -171,37

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,34 -1,26 -1,90 -13,82

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 59.179 -2,19 -0,01 30,74

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 24.323 -2,11 -0,16 28,69

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.257 -0,11 4,27 12,15

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 237,77 -0,43 5,14 -1,21

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.155 0,84 10,25 -0,39

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.153 -2,47 -1,35 -8,20

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,47 0,00 0,32 0,34

Euro - US$/€ (**) 1,06 0,7 -2,0 -3,2

Iene - ¥/US$ (**) 115,02 -0,3 7,8 -5,0

Libra - US$/£ (**) 1,27 0,9 0,7 -16,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 20,21 -0,9 -3,0 16,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,91 0,0 1,4 7,0

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 193,35 1,4 12,6 18,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 55,69 2,5 24,4 46,8

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.164 0,4 -5,0 8,0

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.031 -0,6 5,4 18,4

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 355 0,6 4,2 -5,0

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


