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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

11:00 Fiesp/Ciesp: Emprego Industrial (nov)

- CNI: Índice de Confiança do Empresário Industrial - 
ICEI (dez)

- CNI: Índice Nacional de Expectativa do Consumidor - 
INEC (dez)

11:30 EUA: Conta Corrente (3º tri.) -US$111,1 
bilhões

11:30 EUA: Índice Empire Manufacturing de atividade (dez) 2,5 

11:30 EUA: Índice de preços ao consumidor (nov) 0,2% (m/m)

11:30 EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal)

11:30 EUA: Índice de atividade do Fed Filadélfia (dez) 8,3

12:45 EUA: Índice PMI Markit da indústria de transformação 
(dez) - preliminar

13:00 EUA: Confiança do construtor (dez) 63,0

19:00 EUA: Fluxo de capitais estrangeiros (out)

Federal Reverse aumentou a taxa de juros em 0,25 p.p. e revisou para cima as expectativas 
para as altas de 2017 em diante  
O Federal Reserve (banco central dos Estados Unidos) aumentou ontem a taxa básica de juros em 0,25 
p.p., chegando a 0,75% a.a. de teto da meta, e fez revisões em suas expectativas para a taxa de juros 
para os anos de 2017, 2018 e 2019. O Fed ampliou a projeção central para a taxa de juros em 0,25 p.p. 
para 2017, migrando de duas altas de 0,25 p.p  para três de 0,25 p.p., o que levaria a taxa de juros para 
1,40% ao final do próximo ano. Além disso, revisou para cima em 0,20 p.p. a expectativa de crescimento 
do PIB para o final de 2018, de 1,9% para 2,1%, e em 0,20 p.p. a projeção para o final de 2019, de 
2,6% para 2,9%. A revisão, segundo menção da presidente Yellen na sessão de perguntas e respostas, 
esteve associada à possibilidade (considerada por alguns membros do comitê) de que haja estímulos 
fiscais em curso nos próximos anos. Com isso, foi incorporada uma revisão para cima das expectativas 
de PIB e inflação, levando a uma normalização da política monetária mais rápida. Na parte da avaliação 
das condições correntes da economia, o comitê de política monetária do Fed (FOMC) reconheceu que: 
(i) o mercado de trabalho continua se fortalecendo e encontra-se na vizinhança do pleno emprego e (ii) 
as expectativas de inflação no mercado subiram de forma importante, mas ainda estão abaixo da meta 
do FOMC e, quando avaliadas as inflações esperadas nas pesquisas de consumidores, não há essa 
mesma elevação. Em nossa avaliação, o FOMC já incorporou uma parte do que pode ser a política fiscal 
do novo governo e, de forma pró-ativa, já ajustou as expectativas para os próximos passos da política 
monetária. Sendo assim, entendemos que três elevações previstas para 2017 já estão bem calibradas 
e não esperamos novas surpresas de revisões nos primeiros meses do ano que vem. Novos ajustes de 
projeções daqui em diante, em nossa visão, serão condicionais à implementação de uma política fiscal 
muito mais expansionista do que prevemos neste momento, o que deve ficar mais claro apenas a partir 
do segundo trimestre do ano que vem.   

BC: IBC-Br apresentou queda na passagem de setembro para outubro, fortalecendo nossa 
expectativa de novo desempenho negativo do PIB no quarto trimestre
O IBC-Br, proxy mensal do PIB, caiu 0,48% entre setembro e outubro, descontada a sazonalidade, 
conforme divulgado há pouco pelo Banco Central. A queda, que ficou em linha com as expectativas do 
mercado, de contração de 0,50%, se deu de forma generalizada, diante do desempenho negativo da 
produção industrial, das vendas do varejo e da atividade do setor de serviços no período. Na comparação 
interanual, houve recuo de 5,28%, acumulando contração de 5,09% nos últimos doze meses. Os dados 
referentes à passagem do terceiro para o quarto trimestre corroboram nossa expectativa de retração do 
PIB no quarto trimestre, de 0,7%. 
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Setor Externo

Internacional

IBGE: atividade do setor de serviços mostrou forte contração em outubro
O volume do setor de serviços caiu 2,4% na passagem de setembro para outubro, excetuados os efeitos 
sazonais, de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada ontem pelo IBGE. Quatro dos cinco 
segmentos pesquisados mostraram desempenho negativo no período, com destaque para transportes, serviços 
auxiliares dos transportes e correio (série que entra no cômputo do PIB), com retração de 7,0% na margem. 
Dentre os demais setores que compõem o cálculo do PIB, serviços de informação e comunicação recuaram 
3,1%, enquanto outros serviços caíram 0,5%. Em relação ao mesmo período do ano passado, o volume total do 
setor de serviços apresentou declínio de 7,6%, acumulando contração de 5,1% em doze meses. Acreditamos 
na continuidade do enfraquecimento do setor nos últimos meses do ano, em virtude da desalavancagem das 
empresas e das famílias e da elevação da taxa de desemprego. 

Inflação

FGV: aceleração do IGP-10 em dezembro foi explicada pela maior pressão dos preços de produtos 
industriais
O IGP-10 apresentou alta de 0,20% em dezembro, ligeiramente acima das expectativas do mercado (0,17%), 
segundo os dados divulgados há pouco pela FGV. A aceleração em relação ao mês passado foi explicada pela 
pressão vinda do IPA industrial, cuja elevação chegou a 0,91%, ante variação positiva de 0,34%. No mesmo 
sentido, o INCC passou de uma alta de 0,16% para outra de 0,31% no período. Em contrapartida, o IPA 
agropecuário intensificou o ritmo de deflação, ao cair 1,51%, após ter recuado 1,04% no mês passado. O IPC 
mostrou importante desaceleração, ao sair de uma alta de 0,35% para outra de 0,09% no período, com destaque 
para a deflação de 0,36% de habitação (após alta de 0,36% no mês anterior). Acreditamos que a continuidade 
de queda dos preços de produtos agropecuários no atacado seguirá contribuindo para a desaceleração do IPCA 
no curto prazo. Por fim, esperamos aceleração dos IGPs nas próximas leituras, que deverão mostrar elevação 
em torno de 0,30%, diante da maior pressão dos preços do minério de ferro e do diesel. 

BC: fluxo cambial registrou saídas líquidas de US$ 2,517 bilhões na segunda semana de dezembro, 
refletindo principalmente o saldo negativo da conta financeira
O fluxo cambial registrou saldo negativo de US$ 2,517 bilhões na semana compreendida entre os dias 5 e 9 de 
dezembro, conforme divulgado ontem pelo Banco Central. As contas comercial e financeira caminharam no mesmo 
sentido, sendo essa última a principal responsável pelo saldo negativo da semana, ao fechar com déficit de US$ 
2,391 bilhões. Para tanto, foram registradas compras de US$ 6,884 bilhões e vendas de US$ 9,275 bilhões. A 
conta comercial, por sua vez, registrou saída líquida de US$ 126 milhões, resultado de câmbio contratado para 
exportações de US$ 2,479 bilhões, abaixo dos US$ 2,606 bilhões contratados para importações. Com esse 
resultado, o fluxo cambial acumula déficit de US$ 1,044 bilhão em dezembro e de US$ 4,209 bilhões no ano.

Área do Euro: índice PMI composto mostrou estabilidade em dezembro
 O índice PMI composto da Área do Euro atingiu 53,9 pontos em dezembro, mesmo patamar observado no mês 
passado, de acordo com sua leitura preliminar divulgada hoje pela Markit. Para tanto, o indicador da indústria 
de transformação subiu de 54,1 para 56,1 pontos entre novembro e este mês, diante da maior alta do nível de 
emprego e de novos pedidos, beneficiados pela depreciação do euro. Em contrapartida, o índice de serviços 
caiu 0,7 ponto no período, ao alcançar 53,1 pontos. O resultado foi explicado pela desaceleração do número 
de novos pedidos. Apesar da estabilidade do índice PMI composto em dezembro, os últimos dados divulgados 
apontam para uma ligeira aceleração do crescimento do PIB no quarto trimestre, em relação aos três meses 
anteriores, de 0,3% para 0,4%. 



3DEPEC

B
ol

et
im

 D
iá

rio
 M

at
in

al
Tendências de mercado

Indicadores do Mercado

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

14/12/16 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 -0,04 -0,75 -4,15

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,36 25,48 -0,24 -1,78

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,63 0,00 -0,11 -2,42

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 11,78 -0,05 -0,76 -4,66

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.962,20 1,31 29,85 207,63

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.017,24 -0,50 122,25 577,40

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 291,57 0,35 -10,25 -192,89

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,37 1,11 -1,83 -12,96

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 58.212 -1,80 -2,42 30,09

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 23.958 -1,72 -2,34 28,33

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.253 -0,81 4,12 11,44

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 239,02 -0,53 5,53 1,13

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.254 0,02 8,95 1,96

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.141 -0,46 -2,18 -10,80

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,57 0,10 0,31 0,35

Euro - US$/€ (**) 1,05 -0,8 -1,9 -4,1

Iene - ¥/US$ (**) 117,04 1,6 8,0 -3,3

Libra - US$/£ (**) 1,26 -0,7 0,6 -17,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 20,47 0,9 -1,1 18,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,90 0,0 0,7 6,9

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 191,79 -1,7 11,5 17,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 53,90 -3,3 21,3 42,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.161 0,4 -4,9 9,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.024 -0,4 5,4 17,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 352 -1,3 4,3 -7,9

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 150 0,3 0,7 2,5

O Banco Central dos Estados Unidos (Fed) confirmou a expectativa do mercado e decidiu elevar a taxa de 
juros norte-americana em 0,25 p.p. na reunião de ontem. O destaque foi a alta da mediana das projeções dos 
membros do comitê para as taxas de juros que agora indicam um ciclo de três altas ao longo de 2017, ante 
duas anteriormente. Nesse cenário, a expectativa de aumento mais rápido das taxas de juros dos EUA leva o 
dólar a ganhar valor ante as principais moedas.

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta quinta-feira. Na Ásia, as bolsas fecharam em queda, 
com exceção de Tóquio que registrou pequena alta refletindo a depreciação do iene. Os principais mercados 
europeus operam no campo positivo nesta manhã, com exceção de Londres, cuja queda reflete a espera da 
decisão de política monetária do Banco da Inglaterra. Os índices futuros norte-americanos, por sua vez, indicam 
que as bolsas subirão ao longo do dia. Os preços do petróleo mostram pequena alta, revertendo parcialmente 
a forte queda observada ontem. As cotações das commodities agrícolas também estão caindo, com exceção 
da soja. Os metais industriais, por sua vez, operam sem tendência única, com alta do cobre e queda do zinco.

No Brasil, o mercado deve seguir a tendência externa, com a depreciação do Real. Os juros futuros devem 
reagir à queda da atividade econômica em outubro, conforme indicou o IBC-Br divulgado há pouco. O IGP-10 
registrou alta de 0,20% em dezembro, ligeiramente acima da mediana das projeções do mercado. Por fim, o 
comportamento dos mercados locais também estará pautado pelo avanço da Reforma da Previdência na Câmara.
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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).
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