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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

- CNI: Sondagem Industrial (dez)

- Caged: Geração de emprego formal (dez)  -555,0 mil

Bom desempenho da economia chinesa no ano passado foi garantido principalmente pela 
expansão do crédito
A economia chinesa encerrou 2016 com crescimento de 6,7%, acima da meta de expansão de 6,5%, 
desacelerando em relação à alta de 6,9% registrada em 2015. Para tanto, o PIB avançou 6,8% no último 
trimestre do ano passado, superando as expectativas de elevação de 6,7%, que tinha sido o ritmo dos 
três trimestres anteriores. De modo geral, a forte expansão do crédito e os estímulos fiscais, com a 
aceleração do setor imobiliário e manutenção dos investimentos em infraestrutura, garantiram o bom 
desempenho da economia em 2016. Em dezembro, especificamente, notamos alguma desaceleração, 
o que sugere certa moderação para o primeiro trimestre deste ano. Destacamos os resultados: (i) da 
produção industrial, que mostrou alta interanual de 6,0%, abaixo do esperado (6,1%) e do verificado em 
novembro (6,2%), refletindo a menor produção de utilidade pública; (ii) das vendas nominais do varejo, 
com crescimento de 10,9% no último mês do ano passado, praticamente em linha com as expectativas 
(10,7%) e com o registrado no mês anterior (10,8%); (iii) dos investimentos em ativos fixos, que avançaram 
8,1% no acumulado até dezembro, desacelerando ante novembro (8,3%) e frustrando parcialmente 
as expectativas (8,3%), em decorrência de leve arrefecimento das inversões em infraestrutura. Dessa 
forma, os sinais para 2017 seguem favoráveis, diante do compromisso do governo chinês em garantir a 
estabilidade controlando riscos financeiros em um ano importante. Vale lembrar que neste ano haverá 
a transição do Partido Comunista, com mudanças na liderança do país. Somado a isso, as incertezas 
vindas do ambiente externo – em especial das possíveis mudanças na política comercial dos EUA – 
demandam respostas do governo chinês para garantir a estabilidade interna do país. Assim, esperamos 
crescimento do PIB de 6,4%, refletindo a desaceleração do setor imobiliário, alguma moderação do 
crédito e continuidade dos ajustes do lado da oferta, com fechamento de capacidade instalada em 
alguns setores industriais.

Fiesp/Ciesp: indústria paulista reduziu 35,5 mil postos de trabalho em dezembro, acumulando 
saldo negativo de 153 mil vagas em 2016
A indústria paulista cortou 35,5 mil postos de trabalho em dezembro, segundo os dados divulgados ontem 
pela Fiesp/Ciesp. A redução foi menos intensa que as observadas no mesmo mês de 2014 e de 2015, 
quando foram eliminadas 41 mil e 53,5 mil vagas, respectivamente. Assim, o setor industrial paulista 
acumulou saldo negativo de 153 mil postos em 2016, acima da contração de 236 mil vagas observadas 
em 2015. Com esse resultado, o nível de emprego caiu 0,3% na passagem de novembro para o mês 
passado, excetuados os efeitos sazonais, mantendo a trajetória negativa observada desde o início de 
2015. Para dezembro, esperamos forte redução das vagas de emprego formal, refletindo a sazonalidade 
do período e o fraco desempenho da atividade econômica no final do ano passado. 

Anatel: quantidade de linhas móveis habilitadas registrou queda em 2016, puxada por telefonia 
pré-paga
O número de linhas móveis em operação no Brasil alcançou 244,0 milhões em dezembro, o equivalente 
a uma redução de 1,8% em relação a novembro, na série livre de efeitos sazonais, de acordo com os 
dados divulgados ontem pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e dessazonalizados 
pelo Depec-Bradesco. O resultado refletiu queda de 3,1% das linhas pré-pagas e crescimento de 0,9% 
do número de linhas pós-pagas, na mesma base de comparação. Assim, em 2016 o número de linhas 
móveis apresentou retração de 5,3%, em grande parte pela pela redução de pré-pagos em 10,8%. 
Em sentido contrário, houve crescimento de 8,3% das linhas pós-pagas no ano passado. Diante das 
condições ainda enfraquecidas do mercado de trabalho, esperamos que a demanda por serviços de 
telefonia continue em baixos patamares, ainda que em gradual aceleração.
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Inflação

Internacional

IBGE: elevação do IPCA-15 em janeiro seguiu abaixo da sazonalidade do período
O IPCA-15 registrou alta de 0,31% em janeiro, de acordo com os dados divulgados ontem pelo IBGE. O resultado 
ficou abaixo da mediana das expectativas do mercado (0,38%) e foi ligeiramente inferior à nossa projeção 
(0,33%), segundo coleta da Bloomberg. A aceleração em relação a dezembro, quando o indicador subiu 0,19%, 
foi explicada, principalmente, pelo aumento dos preços de alimentação, que passaram de uma queda de 0,18% 
para uma alta de 0,28%. No mesmo sentido, destacou-se a elevação de 0,76% do grupo de despesas pessoais 
e a menor deflação dos preços de habitação (-0,22% ante -0,28% no mês anterior). Os preços de vestuário, em 
contrapartida, apresentaram recuo de 0,18%, após alta de 0,57% em dezembro. Com isso, o indicador acumulou 
expansão de 5,94% nos últimos doze meses, desacelerando em relação à elevação de 6,58% acumulada até 
dezembro. Apesar da aceleração na margem, o resultado foi o menor para o mês de janeiro desde 1996. Para 
o IPCA fechado do mês, projetamos elevação em torno de 0,50%, com maior pressão dos preços de alimentos. 
Ainda assim, vale destacar que as variações seguirão abaixo do sugerido pela sazonalidade do período.

Área do Euro: Banco Central Europeu manteve sua política monetária inalterada
Em sua reunião de política monetária realizada ontem, o Banco Central Europeu (BCE) manteve inalterados a 
taxa básica de juro e o programa de compras de ativos – através do qual injeta liquidez no sistema – conforme 
já era esperado pelos investidores. Na entrevista coletiva realizada após a reunião, o Presidente do BCE, 
Mario Draghi, foi questionado várias vezes a respeito da aceleração da inflação observada no final do ano 
passado, em especial na Alemanha. Naquele país, a opinião pública tem se tornado cada vez mais crítica à 
política do BCE, acusando o banco central de ser leniente com esse tema. Em sua resposta, Draghi reafirmou 
o compromisso do BCE com a estabilidade de preços, definida pela autoridade monetária como sendo o nível 
de inflação ao consumidor próximo mas inferior a 2% ao ano na Área do Euro como um todo. Draghi afirmou 
ainda que os últimos indicadores sugerem fortalecimento da economia e que o risco de deflação praticamente 
inexiste, mas minimizou a importância da aceleração à inflação em dezembro, atribuindo-a especialmente à alta 
de preços de energia. Disse ainda que na medida em que a economia se fortalece, o juro voltará a subir, mas 
pediu paciência, afirmando que todos os cidadãos da Área do Euro – inclusive os alemães – se beneficiarão de 
uma recuperação da região como um todo.  O presidente do BCE concluiu reafirmando a política de juro-zero 
e que o BCE se mantém comprometido com as mudanças no programa de recompra de ativos anunciados em 
dezembro. Naquela ocasião, o BCE anunciou que reduziria suas compras mensais de ativos de €80 bilhões 
para €60 bilhões ao mês a partir de abril, por ao menos seis meses. A reação dos investidores parece ser de 
atribuir uma probabilidade maior à manutenção da política monetária atual, o que levou à uma leve baixa do 
euro em relação às demais principais moedas.  

Chile: Banco Central reduziu a taxa de juros do país de 3,50% para 3,25%.
O Banco Central do Chile confirmou as expectativas do mercado e reduziu a taxa de juros em 0,25p.p. para 
3,25% em reunião realizada ontem. O comunicado da decisão, que trouxe poucas mudanças em relação 
ao anterior, ressalta a surpresa baixista da inflação em dezembro, que acumulou 2,7% em 2016, e que os 
indicadores de atividade continuam com um desempenho fraco. Na avaliação do cenário externo, o comunicado 
destaca a melhoria das condições financeiras e os preços mais altos do cobre e do petróleo. Além disso, afirma 
que os dados indicam um crescimento mais forte nos países desenvolvidos e mais fraco na América Latina. 
O parágrafo final repetiu a afirmação de que mantidas as tendências atuais será necessário um aumento do 
estímulo monetário. Isso reforça nossa expectativa de que o Banco Central reduza novamente os juros na 
reunião de fevereiro para 3,0%.



3DEPEC

B
ol

et
im

 D
iá

rio
 M

at
in

al
Tendências de mercado

Indicadores do Mercado

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

19/01/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 13,00 0,00 -0,75 -1,25

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 10,91 -0,06 -0,77 -4,54

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,27 -0,01 -0,26 -2,14

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 10,98 -0,06 -0,69 -5,33

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 10,45 -0,08 -0,84 -6,22

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.999,75 -0,01 31,83 172,37

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.270,89 42,44 246,53 877,94

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 254,62 4,30 -38,37 -245,63

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,20 -0,66 -4,98 -21,22

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 63.951 -0,31 11,98 68,04

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.266 -0,38 11,52 64,28

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.264 -0,36 0,05 20,32

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 243,43 -0,04 0,90 7,95

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.072 0,94 -1,65 11,87

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.101 -0,38 -0,54 3,11

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,47 0,04 -0,06 0,42

Euro - US$/€ (**) 1,07 0,3 2,5 -2,2

Iene - ¥/US$ (**) 114,86 0,2 -1,9 -2,4

Libra - US$/£ (**) 1,23 0,7 -0,4 -12,8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 21,96 0,0 7,7 20,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,87 0,3 -1,3 4,5

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 192,96 -0,4 1,7 33,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 54,16 0,4 -1,4 88,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.202 -0,9 5,3 10,3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.070 -0,4 4,8 21,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 366 0,3 3,7 -0,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 147 -0,4 -1,5 -2,4

Os mercados acionários mais relevantes operam sem tendência única nesta sexta-feira, à espera da posse de 
Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. As bolsas asiáticas encerraram o dia com ganhos após 
a divulgação do PIB da China, com exceção da bolsa de Hong Kong, que caiu 0,7%. Os principais mercados 
europeus operam próximos à estabilidade. Além disso, os índices futuros norte-americanos não apresentam 
tendência única. No mercado de divisas, o dólar ganha valor ante as principais moedas.

Os preços do petróleo operam em baixa, apesar do aumento dos estoques americanos na última semana, 
segundo dados divulgados ontem. As commodities agrícolas são negociadas sem tendência única, com queda 
nos preços de grãos e alta do café e do açúcar, enquanto os metais industriais operam em alta, refletindo os 
dados de atividade na China. 

No Brasil, o mercado deve seguir a tendência externa, com alta da bolsa e desvalorização do Real. Com relação 
à agenda, ainda hoje serão conhecidos os dados da criação de empregos formais do CAGED, levantados pelo 
Ministério do Trabalho, e a CNI divulgará a sondagem da indústria referente a dezembro.
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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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