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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: IPCA-15 (dez) 0,30% (m/m) Resultado ainda refletirá menor pressão dos preços 
de alimentação.

09:30 Tesouro: Relatório mensal da divida pública federal 
(nov)

12:30 Bacen: Fluxo cambial (semanal)

13:00 EUA: Vendas de imóveis existentes (nov) -1,4% (m/m)

Índice de confiança da indústria mostrou nova queda em dezembro, refletindo o recuo do 
componente de situação atual
O Índice de confiança da indústria atingiu 84,1 pontos em dezembro, o equivalente a uma queda de 
2,9 pontos em relação ao mês passado, de acordo coma a leitura preliminar da Sondagem da Indústria 
divulgada há pouco pela FGV. O resultado foi explicado, principalmente, pela retração do índice que 
mensura a situação atual, que caiu 3,7 pontos na margem. No mesmo sentido, o indicador de expectativas 
recuou 1,9 ponto. Além disso, o nível de utilização da capacidade instalada oscilou de 74,0% para 72,8% 
entre novembro e este mês, alcançando o menor patamar da série histórica. A perda de fôlego da confiança 
corrobora, assim, nossa expectativa de recuperação gradual da atividade econômica no próximo ano. 

Ibá: produção de celulose avançou em novembro, reforçando a expectativa de alta da 
produção industrial no período
A produção brasileira de celulose atingiu 1,58 milhão de toneladas em novembro, de acordo com os dados 
divulgados ontem pela Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ). O resultado equivale a um crescimento de 
2,4% ante outubro, na série dessazonalizada pelo Depec-Bradesco, recuperando parcialmente o recuo 
de 3,1% observado no mês anterior. As exportações de celulose também avançaram 14,9% na margem. 
No mesmo sentido, a produção e a exportação de celulose mostraram elevações interanuais de 14,0% 
e 17,6%, nessa ordem. Já a produção de papel caiu 0,2% na passagem de outubro para novembro, 
também descontados os efeitos sazonais. As vendas domésticas de papel caíram 2,0%, enquanto as 
exportações subiram 2,5%, na mesma base de comparação. Em relação ao mesmo período de 2015, 
a produção de papel avançou 2,0%, ao passo que as exportações registraram variação negativa de 
2,9% e as vendas internas permaneceram estáveis no período. A despeito do desempenho negativo 
da produção de papel, projetamos alta da produção industrial em novembro, conforme sugerido pela 
produção de celulose e pelos demais indicadores já divulgados.

Abrainc/Fipe: lançamentos de imóveis voltaram a subir em outubro, mas as vendas 
mantiveram trajetória de queda
As vendas de imóveis somaram 7.454 unidades em outubro, o equivalente a uma redução de 2,5% em 
relação ao mesmo mês de 2015, segundo os dados divulgados ontem pela Associação Brasileira de 
Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC). Em sentido contrário, os lançamentos alcançaram 4.108 imóveis, 
resultado que aponta para alta de 25,9% na comparação interanual. Como resultado, os estoques 
chegaram a 117.694 unidades em outubro, crescendo 8,8% em relação ao mesmo período de 2015. No 
período, as unidades distratadas somaram 3.562 unidades, uma queda de 17,3% ante o mesmo mês 
do ano passado. Dessa forma, no acumulado deste ano os lançamentos subiram 9,4%, ao passo que 
as vendas e os distratos caíram 10,7% e 5,8%, nessa ordem, na comparação com o mesmo período 
de 2015. Para os próximos meses, acreditamos que os lançamentos e as vendas avançarão de modo 
gradual, ainda permanecendo em baixos patamares.
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Setor Externo

Inda: vendas dos distribuidores de aço apresentaram alta em novembro
As vendas dos distribuidores de aço somaram 248,8 mil toneladas em novembro, o equivalente a um avanço de 
0,4% em relação a outubro, segundo os dados divulgados ontem pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de 
Aço (Inda) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. O resultado devolveu apenas parcialmente o declínio de 
0,9% observado no mês passado. No sentido oposto, as compras totalizaram 256,4 mil toneladas, com queda 
de 0,5%, na mesma métrica. Em relação ao mesmo período de 2015, as vendas recuaram 2,3%, enquanto as 
importações e as compras cresceram 22,4% e 5,1%, respectivamente. Com isso, os estoques atingiram 919,5 
mil toneladas no período, o que representa 3,7 meses do nível de vendas atual, praticamente estável ante os 3,6 
meses observados no mês anterior.  A despeito da elevação na margem, acreditamos que as vendas seguirão 
em baixo patamar nos próximos meses, em virtude do fraco desempenho de grandes compradores de aço, 
como o complexo automotivo e a construção civil.

Banco Central divulgou agenda de trabalho, focada em questões estruturais
Banco Central divulgou ontem uma agenda de trabalho, que tem como objetivo estudar questões estruturais 
do Banco Central e do Sistema Financeiro Nacional (SFN). A chamada agenda BC+ está estruturada em 
quatro pilares: cidadania financeira, melhoria da eficiência do sistema financeiro, arcabouço legal da instituição 
e redução do custo do crédito. Com mais cidadania financeira, o Banco Central busca aumentar o nível de 
educação financeira, aperfeiçoar os mecanismos de solução de conflitos entre o cidadão e o SFN (viabilizar a 
prática de mediação com o Conselho Nacional de Justiça), dentre outras ações. No que tange a legislação mais 
moderna, o Banco Central estuda revisar o modelo de relacionamento do BC com o Tesouro, criar depósito 
remunerado no BC (como instrumento auxiliar, além das compromissadas), aumentar sua autonomia de júri do 
BC dentre outras.  Para tornar o SFN mais eficiente, a autoridade estuda implementar critérios de segmentação 
e proporcionalidade de regulação prudencial, aprimorar a regulação de conduta de instituições financeiras, 
aprimorar a regulação do mercado de câmbio, dentre outras. Já com o objetivo de aprimorar as regras do 
mercado de crédito, o Banco Central estuda repensar o papel do crédito direcionado, criar um grupo de estudo 
com participação de representantes do segmento, entre outras iniciativas. Embora as ações não tenham foco 
no curto prazo, como reconhecido pelo Banco Central, acreditamos que a agenda é bastante positiva e atua no 
sentido de aumentar a eficiência e reduzir custos do Sistema Financeiro Nacional, criando bases mais sólidas 
para o crescimento no futuro.

BC: entrada líquida de Investimento Direto no País surpreendeu novamente de forma positiva em 
novembro
O saldo em transações correntes foi deficitário em US$ 878 milhões em novembro, conforme divulgado ontem 
pelo Banco Central. A despeito disso, o déficit foi menos intenso que o saldo negativo de US$ 2,9 bilhões, 
observado no mesmo período do ano passado, reforçando o ajuste externo em curso desde meados de 2015. 
Com isso, o saldo acumulado em doze meses saiu de um déficit de US$ 22,3 bilhões (ou 1,25% do PIB) em 
outubro para outro de US$ 20,3 bilhões (ou 1,12% do PIB) no mês passado. A balança comercial contribuiu 
com um superávit de US$ 4,5 bilhões, bastante superior aos US$ 941 milhões verificados em novembro do ano 
anterior. Em contrapartida, a conta de serviços apresentou déficit de US$ 2,3 bilhões no mês, patamar igual 
ao observado no mesmo período do ano passado. Já o déficit da conta de renda primária oscilou de US$ 1,7 
bilhão para US$ 3,3 bilhões na comparação entre os meses de novembro de 2015 e de 2016, diante do saldo 
mais negativo das remessas de lucros e dividendos, cuja conta chegou a -US$ 1,9 bilhão. Na conta financeira, 
o Investimento Direto no País surpreendeu positivamente, mais uma vez, ao apresentar entradas líquidas de 
US$ 8,8 bilhões. Em suma, os dados divulgados ontem reforçam a continuidade do ajuste das contas externas. 
Tendo em vista que a recuperação da atividade tem se mostrado mais lenta, acreditamos que a elevação do 
déficit externo também será prorrogada. Assim, esperamos que o déficit externo em 2017 ainda siga em torno 
de 1,0% do PIB, sendo facilmente financiado pelos ingressos de Investimento Direto no País.
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Tendências de mercado

Receita: arrecadação federal somou R$ 102,3 bilhões em novembro, marcando a primeira alta em 
termos reais do ano, excetuadas as receitas com repatriação no mês anterior
A arrecadação de receitas federais chegou a R$ 102,3 bilhões em novembro, acumulando R$ 1,162 trilhão 
no ano, segundo os dados divulgados ontem pela Receita Federal. Com isso, a arrecadação total mostrou 
modesta alta interanual de 0,11%, em termos reais, marcando a primeira elevação do ano, nessa métrica, 
com exceção do resultado de outubro, que contou com a receita extraordinária da repatriação.  As receitas 
mais relacionadas à atividade, como IRPJ e CSLL, também apresentaram desempenho positivo no período, 
ao avançarem 3,2% e 4,2%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar disso, 
a receita previdenciária seguiu a trajetória de queda das últimas leituras, ao recuar 5,0%, na mesma base de 
comparação. A despeito da ligeira expansão observada em novembro, a arrecadação federal acumula retração 
de 3,2% neste ano, explicando grande parte dos resultados deficitários das contas públicas. Entendemos ser 
necessária a continuidade do ajuste fiscal nos próximos anos, com a aprovação da Reforma da Previdência, 
por exemplo, para reduzir o saldo negativo dessas contas, diante da expectativa de retomada mais gradual da 
atividade econômica em 2017.

Proposta de renegociação das dívidas dos estados foi aprovada ontem
Com 296 votos favoráveis, 12 contrários e 3 abstenções, a proposta de lei de renegociação das dívidas dos 
estados foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados. Com a proposta, a dívida dos estados pode ter 
alongamento de até 20 anos. Frustrando as expectativas, as contrapartidas incluídas pelo Senado (como 
aumento da contribuição previdenciária dos servidores, suspensão de aumentos salariais e de realização de 
concursos públicos, privatização de empresas e a redução de incentivos tributários) foram retiradas do projeto. 
A única contrapartida mantida foi o teto do gasto por 2 anos, que constava do texto original da Câmara. O texto 
agora segue para sanção presidencial.

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta quarta-feira, em dia com volume de negócios reduzido. 
Na Ásia, as bolsas fecharam com ganhos, com exceção de Tóquio que caiu 0,3% refletindo a valorização do 
iene. Os principais mercados europeus operam no campo negativo nesta manhã, com exceção de Londres e 
Frankfurt, refletindo quedas das ações dos bancos. Os índices futuros norte-americanos, por sua vez, operam 
próximos à estabilidade.

Nesse cenário, o dólar perde valor ante as principais moedas revertendo parcialmente os ganhos registrados 
ontem. Os preços do petróleo estão subindo, com a expectativa de queda dos estoques norte-americanos do 
produto, que deve ser confirmada hoje com a divulgação dos dados oficiais. As cotações das commodities 
agrícolas estão em queda, com exceção da soja e do algodão. Na mesma direção, os metais industriais também 
operam em queda.

No Brasil, o mercado deve seguir a tendência externa, com a valorização do real. Os juros futuros devem reagir 
ao resultado do IPCA-15 de dezembro, que será divulgado às 9h. Esperamos alta de 0,30% ligeiramente acima 
da elevação de 0,18% registrada no IPCA de novembro, ainda refletindo uma menor pressão dos preços dos 
alimentos.
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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

20/12/16 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) (*) 11,69 0,00 -0,82 -4,19

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,57 0,05 -0,15 -1,50

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,63 0,00 -0,07 -2,20

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 11,68 0,02 -0,70 -4,78

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.968,94 1,02 32,97 224,63

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.034,06 9,70 74,13 635,09

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 289,11 -3,88 -20,67 -186,47

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,35 -0,57 -0,93 -15,89

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 57.583 0,83 -3,97 31,14

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 23.709 0,66 -3,95 29,27

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.271 0,36 4,07 13,22

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 242,32 0,44 6,61 -0,81

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.495 0,53 8,50 2,67

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.103 -0,49 -2,82 -13,30

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,56 0,02 0,20 0,35

Euro - US$/€ (**) 1,04 -0,1 -1,9 -4,4

Iene - ¥/US$ (**) 117,86 0,7 6,3 -2,7

Libra - US$/£ (**) 1,24 -0,2 0,2 -17,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 20,46 0,4 -0,9 19,4

Yuan - RMB/US$ (**) 6,95 -0,1 1,0 7,3

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 190,57 -0,7 7,4 18,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 55,35 0,8 18,1 50,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.132 -0,8 -6,4 6,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.005 -1,6 1,2 12,7

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 350 -0,8 1,4 -6,5

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 149 -0,1 -0,4 1,8


