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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pesquisa Mensal de Serviços (out)

12:30 Bacen: Fluxo cambial (semanal)

11:30 EUA: Vendas do varejo (nov) 0,4% (m/m)

12:15 EUA: Produção industrial (nov) -0,3% (m/m)

12:15 EUA: Utilização da capacidade instalada (nov) 75,1%

13:00 EUA: Indicadores de estoques (out) -0,1 (m/m)

17:00 EUA: Banco Central anunciará decisão de política 
monetária 0,75% Mercado espera elevação de 0,50% para 0,75% da 

taxa básica de juros.

Senado aprovou a PEC do teto do gasto e medida deve ser promulgada nesta quinta-feira
O senado aprovou ontem, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição do teto dos gastos, 
por 53 votos favoráveis e 16 contrários, sem alterações no texto base. Vale lembrar que, na primeira 
votação, tivemos 61 votos favoráveis e 14 contrários. A medida, que já foi usada para o Orçamento 
de 2017, limita o crescimento dos gastos públicos à variação da inflação acumulada até julho do ano 
anterior por um período 20 anos, sendo que os limites podem ser discutidos novamente após o décimo 
ano de vigência da medida. A aprovação dessa medida, por sua vez, é fundamental para o ajuste 
gradual das contas públicas, ressaltando que, com o teto do gasto, as contas públicas deverão voltar 
ao campo superavitário ao longo dos próximos anos. Com a Reforma da Previdência, cuja tramitação 
está no início, o governo terá instrumentos adicionais para gerir melhor os gastos públicos, garantindo 
o cumprimento do teto e a convergência da relação dívida/PIB para patamares sustentáveis. Por fim, a 
emenda aprovada ontem no Senado será promulgada nesta quinta-feira.
 

IBGE: retração das vendas do varejo em outubro foi explicada pelo desempenho negativo do 
setor de supermercados
As vendas do comércio varejista restrito recuaram 0,8% entre setembro e outubro, descontados os 
efeitos sazonais, conforme apontado pela Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada ontem pelo 
IBGE. Na comparação interanual, houve queda de 8,2%, acumulando retração de 6,8% nos últimos doze 
meses. O declínio das vendas no período foi explicado por três dos oito setores pesquisados. Merece 
destaque a contração de 0,6% na margem de hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e 
fumo, responsável por aproximadamente metade das vendas do comércio restrito. No mesmo sentido, 
combustíveis e lubrificantes intensificaram o ritmo de queda, ao recuarem 1,7%. Por outro lado, o setor 
de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação mostrou alta de 7,1% no período 
(lembrando que a série é bastante volátil). O volume de vendas do comércio varejista ampliado, que 
também contempla os segmentos de veículos e materiais de construção, manteve sua trajetória baixista, 
ao mostrar declínio de 0,3% na série dessazonalizada. Apesar de o comércio ampliado registrar queda 
menos intensa que a observada no varejo restrito, os setores de veículos e motos, partes e peças e de 
material de construção também tiveram desempenho negativo entre setembro e outubro, recuando 0,3% 
e 4,0%, respectivamente. Dessa forma, o resultado aponta para continuidade de queda do consumo 
das famílias no quarto trimestre, de 0,3%. Acreditamos que o enfraquecimento do mercado de trabalho, 
a desalavancagem das famílias e a perda de fôlego da confiança dos consumidores deverão seguir 
impactando negativamente o consumo à frente. 
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Internacional

Tendências de mercado

Abraciclo: produção de motocicletas mostrou retração na passagem de outubro para novembro
A produção de motocicletas totalizou 70.320 unidades em novembro, conforme reportado ontem pela Associação 
Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas (Abraciclo). O resultado é equivalente a uma redução de 2,0% ante 
outubro, considerando a série dessazonalizada pelo Depec-Bradesco, configurando o quarto mês consecutivo 
de queda. No sentido oposto, as vendas no atacado registraram variação positiva de 14,9% na mesma base de 
comparação, somando 59.136 unidades e revertendo parcialmente o recuo de 22,9% observado em outubro. 
Vale ressaltar que, na comparação com o mesmo mês do ano passado, tanto a produção quanto as vendas 
continuaram registrando retração, de 6,2% e 16,2%, respectivamente. Ao longo dos próximos meses, deveremos 
observar recuperação gradual do setor, com quedas interanuais mais brandas.
 

Área do Euro: atividade industrial registrou ligeira queda em outubro, frustrando a expectativa de 
modesto avanço no período
A produção industrial da Área do Euro apresentou modesta queda de 0,1% na passagem de setembro para 
outubro, descontada a sazonalidade, conforme reportado há pouco pela Eurostat. O resultado frustrou as 
expectativas do mercado, de ligeiro avanço de 0,1%. Dentre as categorias de uso, destacou-se a contração 
de 0,5% da fabricação de bens intermediários, marcando a segunda retração consecutiva na margem. Do 
lado positivo, a produção de bens de capital subiu 1,0% em outubro, revertendo parcialmente o recuo de 2,1% 
no mês anterior. Na comparação interanual, a atividade industrial da Área do Euro registrou alta de 0,6%. A 
despeito da surpresa negativa com o desempenho do setor industrial no início do quarto trimestre, esperamos 
alguma aceleração da economia do bloco nos últimos meses do ano, sugerida pelos indicadores antecedentes 
e coincidentes já conhecidos.

Banco Central do Chile manteve a taxa de juros em 3,50%, mas indicou a possibilidade de corte na 
próxima reunião
O Banco Central do Chile confirmou as expectativas do mercado e manteve as taxas de juros estáveis em 3,50% 
na reunião realizada ontem. O comunicado da reunião reconheceu que os dados do quarto trimestre indicam 
um desempenho fraco da atividade e que houve redução das expectativas de inflação. A principal novidade do 
comunicado foi a indicação de que um estímulo monetário será necessário, caso as tendências recentes do 
cenário econômico se mantenham. Essa mudança reforça nossa expectativa de que o Banco Central do Chile 
optará por um corte de juros no primeiro trimestre de 2017.

Os mercados globais operam na expectativa de que o Fed anuncie o aumento da taxa de juros em 0,25 p.p. 
As atenções estarão foçadas no comunicado da reunião e na entrevista da presidente Janet Yellen, em busca 
de indicações para o ritmo da normalização da política monetária daqui para frente. Na Europa, a produção 
industrial da área do euro registrou queda de 0,1% na passagem de setembro para outubro, ante expectativa 
de crescimento de 0,1%.

Nesse cenário, os mercados acionários operam sem tendência única nesta quarta-feira. Na Ásia, as bolsas 
fecharam próximas à estabilidade, com exceção de Shanghai que caiu 0,8%. Os principais mercados europeus 
operam no campo negativo, enquanto os índices futuros norte-americanos operam com pequena variação. 
As principais moedas registram pequenas variações ante o dólar. Os preços do petróleo registram pequena 
queda, na expectativa de um aumento de estoques na última semana. As cotações das commodities agrícolas 
também estão caindo. Os metais industriais, por sua vez, operam no campo positivo com destaque para a alta 
do preço do cobre.

No Brasil, o comportamento do mercado de juros futuros deve ser pautado pela decisão de política monetária 
nos Estados Unidos. O IBGE divulgará daqui a pouco o resultado da Pesquisa Mensal de Serviços, com dados 
relativos a outubro, o que deve reforçar a expectativa de retração da economia no período. Por fim, após 
aprovação da PEC dos gastos, o mercado local estará atento aos avanços da Reforma da Previdência.
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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

13/12/16 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) (*) 11,89 0,03 -0,61 -4,04

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) -23,12 -25,55 -25,74 -27,31

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 (%) (*) 11,83 0,01 -0,50 -4,50

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.960,89 0,87 -57,82 228,27

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.017,74 26,35 47,86 551,65

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 291,22 -3,97 -4,42 -175,34

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,33 -0,10 -2,00 -13,90

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 59.281 0,17 0,16 30,97

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 24.379 0,23 0,07 28,98

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.272 0,65 4,96 12,89

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 240,29 1,06 6,25 -0,17

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.251 0,50 10,80 0,10

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.155 0,07 -1,28 -8,14

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

Euro - US$/€ (**) 1,06 -0,1 -2,1 -3,3

Iene - ¥/US$ (**) 115,19 0,1 8,0 -4,8

Libra - US$/£ (**) 1,27 -0,2 0,5 -16,8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 20,28 0,3 -2,7 16,6

Yuan - RMB/US$ (**) 6,90 -0,1 1,3 6,9

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 193,46 0,1 12,7 18,6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 55,72 0,1 24,5 46,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.157 -0,6 -5,5 7,4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.028 -0,3 5,1 18,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 356 0,5 4,7 -4,5

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