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Agenda do dia

Atividade

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

12:45 EUA: Índice PMI Markit composto (dez) - preliminar

Mercado seguiu revisando para baixo as projeções para a inflação deste ano e para o PIB do 
ano que vem 
O mercado ajustou para baixo suas expectativas para o crescimento do PIB de 2017 e para a inflação 
deste ano, de acordo com as estimativas coletadas até o dia 16 de dezembro e divulgadas há pouco 
pelo Relatório Focus do Banco Central. A mediana das projeções do PIB para 2016 seguiu apontando 
para uma queda de 3,48%, enquanto o crescimento previsto para 2017 passou de 0,70% para 0,58%. 
As expectativas para o IPCA foram revisadas para baixo, de 6,52% para 6,49%, para este ano e foram 
mantidas em 4,90% para o 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 foi ajustada 
de R$/US$ 3,39 para R$/US$ 3,38, para o final deste ano, e de R$/US$ 3,45 para R$/US$ 3,49, para 
o final de 2017.

Relatório Trimestral de Inflação deverá indicar o ritmo dos próximos cortes da taxa de juros 
O Relatório Trimestral de Inflação, a ser divulgado na quinta-feira, será o destaque da agenda doméstica 
desta semana. Acreditamos que o documento trará novos sinais acerca do ritmo dos próximos cortes da 
taxa de juros, podendo incorporar em suas análises as surpresas baixistas com a inflação e a expectativa 
de recuperação mais gradual da atividade econômica. Acreditamos que o Copom optará por uma redução 
de 0,50 p.p. da Selic na reunião de janeiro. Na quarta-feira, o IBGE divulgará o resultado do IPCA-15 
de dezembro, para o qual projetamos alta de 0,30%, ainda refletindo menor pressão dos preços de 
alimentação. Além disso, teremos, amanhã, a nota do setor externo referente a novembro, que deverá 
mostrar déficit em conta corrente de US$ 200 milhões e Investimento Direto no País positivo em US$ 
6,2 bilhões. A agenda semanal também contará com a divulgação da nota de crédito do mês passado, 
na sexta-feira, e os resultados da arrecadação federal e do emprego formal do Caged, ambos referentes 
a novembro, em data ainda não definida. 

No exterior, após a elevação da taxa de juros norte-americana na semana passada, as atenções estarão 
voltadas à divulgação da leitura final do resultado do PIB dos EUA do terceiro trimestre, na quinta-feira, 
que deverá confirmar o forte crescimento da economia no período. Merecem destaques as diversas 
reuniões de política monetária ao longo da semana, em países como Japão e Turquia.

CNI: sondagens da indústria de transformação e da construção civil confirmaram desempenho 
negativo desses setores em outubro
As sondagens da indústria de transformação e da construção civil, divulgadas na última sexta-feira pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), confirmaram o desempenho negativo desses setores em 
outubro. Em relação à indústria, apesar da alta de 5,4 pontos do indicador de produção, o índice atingiu 
47,0 pontos no período, abaixo do nível neutro de 50,0 pontos. Do lado positivo, os estoques recuaram 
pelo terceiro mês consecutivo, enquanto a utilização da capacidade instalada subiu de 62,9% para 
64,0%, entre setembro e outubro, descontada a sazonalidade. Já o indicador que mensura a atividade 
da construção civil comparada ao mês anterior chegou a 40,0 pontos, o equivalente a uma queda de 1,5 
ponto na série dessazonalizada. No mesmo sentido, o índice de atividade em relação ao usual atingiu 
27,8 pontos, recuando 0,7 ponto ante setembro. 
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Tendências de mercado

Alemanha: índice de sentimento econômico atingiu em dezembro o maior patamar desde fevereiro de 
2012
O índice IFO de sentimento econômico alcançou 110,0 pontos em dezembro, conforme reportado há pouco, 
chegando ao seu maior patamar desde fevereiro de 2012. A elevação de 0,6 ponto em relação ao mês passado 
foi explicada pela melhor avaliação da situação corrente, cujo indicador avançou de 115,6 para 116,6 pontos 
entre novembro e dezembro. Já o índice de expectativas ficou praticamente estável, ao oscilar de 105,5 para 
105,6 pontos no período. Setorialmente, a melhora se deu de forma generalizada, com destaque para construção 
civil e comércio atacadista. Esse resultado, portanto, está em linha com o sugerido pelos índices PMI e aponta 
para ligeira aceleração do ritmo de crescimento do PIB alemão neste quarto trimestre, impulsionando, assim, 
a economia da Área do Euro nesse período. 

Colômbia: surpreendendo as expectativas do mercado, banco central reduziu a taxa básica de juros 
em 0,25 p.p. 
Em reunião de política monetária realizada na última sexta-feira, o Banco Central da Colômbia (Banrep) reduziu 
a taxa básica de juros em 0,25 p.p., passando de 7,75% para 7,50%, surpreendendo a mediana das expectativas 
dos analistas de mercado, de manutenção da taxa. Para tanto, houve dissidência na decisão do corte de 0.25 p.p., 
com três membros do comitê favoráveis à manutenção e quatro votando na redução. No comunicado, divulgado 
logo após a decisão, o Banrep justificou o corte da taxa de juros, tendo em vista (i) a forte desaceleração da 
inflação nos últimos meses, (ii) o menor ritmo de crescimento da atividade e (iii) a convergência das expectativas 
de inflação dos próximos anos para dentro do intervalo da meta (3%, podendo ser 1 p.p. abaixo ou acima do 
centro). O banco central também deu destaque à elevada taxa real de juros do país e ao efeito contracionista 
sobre a atividade, o que deve assegurar a continuidade da convergência da inflação para o centro da meta. Por 
fim, os membros do comitê ressaltaram que o efeito inflacionário da elevação dos impostos, com a provável 
aprovação da reforma fiscal, será benéfico no médio/longo prazo, apesar de pressionar a inflação no curto 
prazo. Olhando para frente, acreditamos que o ciclo de corte será estendido até meados de 2017, levanto a 
taxa básica de juros a 5,75% ao final do próximo ano.

O dólar perde valor ante as principais moedas, diante do aumento das tensões geopolíticas entre China e 
Estados Unidos, após a apreensão de uma sonda submarina americana. A tensão entre os dois países deve 
continuar mais alta que o usual, às vésperas da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos.

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta segunda-feira. Na Ásia, as bolsas fecharam com 
perdas, com destaque para a queda de 0,9% em Hong Kong. Os principais mercados europeus operam no 
campo negativo nesta manhã, refletindo também o resultado abaixo do esperado do índice IFO de confiança 
na Alemanha. Os índices futuros norte-americanos, no entanto, indicam que as bolsas registrarão alta ao longo 
do dia. Os preços do petróleo estão subindo, com sinais de que a Líbia está tomando medidas para controlar 
a produção após o acordo da Opep. As cotações dos grãos estão em queda enquanto as demais commodities 
agrícolas registram alta. Os preços dos metais industriais, por sua vez, operam em baixa.

No Brasil, o destaque da semana será a publicação do Relatório Trimestral de Inflação, na quinta-feira. Hoje, o 
mercado de juros futuros deve reagir ao relatório Focus, divulgado há pouco pelo Banco Central, e ao resultado 
da 2ª prévia do IGP-M de dezembro, cuja alta de 0,41% acabou ficando acima da elevação de 0,33% esperada 
pelo mercado. Por fim, na agenda política de hoje, a Câmara dos Deputados pode votar o projeto de lei de 
renegociação da dívida dos estados.
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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 – 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

16/12/16 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) (*) 11,73 -0,04 -0,80 -4,24

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,46 0,07 -0,12 -1,62

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,63 0,00 -0,09 -2,41

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 11,72 -0,05 -0,69 -4,85

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.966,57 2,61 32,64 231,43

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.014,87 -5,18 56,21 598,79

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 294,86 -1,29 -2,47 -161,89

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,39 0,68 -1,12 -12,78

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 58.389 -0,01 -3,90 29,71

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 24.043 0,03 -3,79 28,14

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.258 -0,18 3,73 8,92

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 241,44 0,18 6,49 -1,00

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.401 0,66 8,62 1,84

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.123 0,17 -2,56 -11,18

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,59 -0,01 0,37 0,30

Euro - US$/€ (**) 1,05 0,4 -2,2 -4,2

Iene - ¥/US$ (**) 117,93 -0,2 8,1 -3,5

Libra - US$/£ (**) 1,25 0,6 0,4 -16,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 20,44 0,5 1,1 20,4

Yuan - RMB/US$ (**) 6,96 0,2 1,2 7,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 191,43 1,0 9,1 19,6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 55,21 2,2 18,4 48,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.135 0,7 -7,2 5,3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.037 0,8 5,2 20,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 356 -0,1 5,2 -3,7

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


