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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

11:30 EUA: Índice de atividade CFNAI (nov)

11:30 EUA: PIB (3° tri.) - final 3,3% (tri/tri)

11:30 EUA: Encomendas de bens duráveis (nov) - preliminar -4,1% (m/m)

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

12:00 EUA: Índice de preços de imóveis (out)

13:00 EUA: Rendimento pessoal (nov) 0,3% (m/m)

13:00 EUA: Gastos pessoais (nov) 0,4% (m/m)

13:00 EUA: Indicadores antecedentes (nov) 0,2% (m/m)

Surpresa baixista com o resultado do IPCA-15 de dezembro foi novamente explicada pela 
deflação dos preços de alimentação
O IPCA-15 registrou alta de 0,19% em dezembro, de acordo com os dados divulgados ontem pelo IBGE, 
acumulando elevação de 6,68% nos últimos doze meses. O resultado foi inferior ao esperado por nós 
(0,28%) e pelo mercado (0,29%), diante da queda maior que a esperada dos preços de alimentação. 
A desaceleração em relação ao mês passado, quando o indicador tinha subido 0,26%, refletiu o 
comportamento dos preços de alimentação e bebidas, cuja deflação passou de 0,06% para 0,18% no 
período. Além disso, merece destaque o recuo de 0,28% dos preços de habitação, ante alta de 0,36% 
em novembro. Diante disso, esperamos que o índice cheio encerre o mês mostrando elevação de 0,30%, 
levando o IPCA a encerrar este ano com variação de 6,30%. Assim, acreditamos que a desaceleração 
da inflação, juntamente com a retomada mais lenta da atividade e com a ancoragem das expectativas, 
deverá levar o Banco Central a intensificar o corte da taxa de juros nas próximas reuniões. 

Abras: alta das vendas reais dos supermercados em novembro sustenta expectativa de 
crescimento do comércio varejista no período
As vendas reais dos supermercados cresceram 0,7% entre outubro e novembro, de acordo com os 
dados divulgados ontem pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e dessazonalizados 
pelo Depec-Bradesco. Na comparação com o mesmo período de 2015, as vendas reais registraram 
avanço de 5,0%, acumulando uma variação positiva de 1,5% no ano. Em termos nominais, a elevação 
interanual foi de 12,3%. A expansão das vendas do setor supermercadista em novembro sustenta 
nossa expectativa de crescimento do comércio varejista no período, compensando parcialmente o fraco 
desempenho do mês anterior. 

Seade/Dieese: taxas de desemprego nas regiões metropolitanas de Fortaleza, Porto Alegre e 
São Paulo registraram nova alta em novembro
As taxas de desemprego nas regiões metropolitanas de Fortaleza, Porto Alegre e São Paulo mostraram 
nova alta em novembro, de acordo com os dados divulgados ontem pela Pesquisa de Emprego e 
Desemprego divulgada ontem pelo Seade/Dieese. A região metropolitana de Fortaleza apresentou 
aumento mais expressivo, com a taxa de desemprego subindo de 9,2% para 13,2% entre novembro de 
2015 e o mesmo mês deste ano. Já em Porto Alegre, a taxa de desocupação passou de 10,2% para 
10,8%, na mesma métrica. Na região metropolitana, a taxa de desemprego oscilou de 14,1% para 16,8% 
no período, diante da queda interanual de 3,4% da ocupação, enquanto a População Economicamente 
Ativa (PEA) registrou ligeiro declínio de 0,3%. Acreditamos que a taxa de desemprego nacional seguirá 
em alta até meados do próximo ano, em virtude da continuidade do ajuste de mão de obra e da resposta 
defasada do emprego à recuperação da atividade econômica. 
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Fiscal

Setor Externo

Internacional

Tendências de mercado

BC: fluxo cambial registrou saídas líquidas de US$ 996 milhões na terceira semana de dezembro, 
refletindo principalmente o saldo negativo da conta financeira
O fluxo cambial registrou saldo negativo de US$ 996 milhões na semana compreendida entre os dias 12 e 16 
de dezembro, conforme divulgado ontem pelo Banco Central. As contas comercial e financeira caminharam 
em sentidos opostos, sendo essa última a principal responsável pelo saldo negativo da semana, ao fechar 
com déficit de US$ 1,443 bilhão. Para tanto, foram registradas compras de US$ 10,710 bilhões e vendas de 
US$ 12,153 bilhões. A conta comercial, por sua vez, registrou entrada líquida de US$ 447 milhões, resultado 
de câmbio contratado para exportações de US$ 3,303 bilhões, acima dos US$ 2,857 bilhões contratados para 
importações. Com esse resultado, o fluxo cambial acumula déficit de US$ 2,040 bilhões em dezembro e de 
US$ 5,205 bilhões no ano.

Tesouro: emissões líquidas da dívida pública atingiram R$ 24,9 bilhões em novembro
As emissões da dívida pública federal somaram R$ 39,4 bilhões em novembro, enquanto os resgates chegaram 
a R$ 14,5 bilhões, fazendo com que as emissões líquidas chegassem a R$ 24,9 bilhões, segundo os dados 
divulgados ontem pelo Tesouro Nacional. Em novembro, houve emissão de R$ 13,7 bilhões em títulos prefixados e 
de R$ 13,7 bilhões de títulos atrelados à taxa flutuante. Atualmente, 35,95% da dívida pública federal é composta 
por títulos prefixados, ao passo que 31,83% é ligada a índice de preços, 27,81% atrelada à taxa flutuante e 
apenas 4,1% ligada ao câmbio. Por fim, tivemos nova saída de estrangeiros, levando a dívida pública federal 
em poder de não residentes a cair R$ 5,8 bilhões no período. 

Área do Euro: confiança do consumidor avançou em dezembro, fortalecendo ligeira expectativa de 
aceleração do PIB no quarto trimestre
O índice de confiança do consumidor da Área do Euro avançou de -6,2 para -5,1 pontos entre novembro e 
dezembro, conforme reportado ontem pela Comissão Europeia. Com isso, o indicador apresentou alta de 1,8 
ponto no quarto trimestre, na comparação com os três meses anteriores. Os dados, juntamente com os índices 
PMI e de sentimento econômico já divulgados, apontam para um crescimento de 0,4% do PIB neste trimestre, 
ligeiramente acima do ritmo de alta de 0,3% observado nos dois trimestres anteriores. 

Na Europa, as atenções estão voltadas aos riscos vindos do sistema bancário italiano. O banco Monte dei Paschi 
di Siena provavelmente terá de ser nacionalizado após o fracasso das tentativas de uma capitalização de € 
5 bilhões. Além disso, os mercados globais poderão se atentar aos diversos dados de atividade nos Estados 
Unidos que serão divulgados hoje, com destaque para o resultado final do PIB do terceiro trimestre.

Os mercados acionários operam com um volume de negócios reduzido às vésperas do feriado do Natal. Na Ásia, 
as bolsas fecharam em queda, enquanto os principais mercados europeus operam próximos à estabilidade nesta 
manhã. Os índices futuros, por sua vez, indicam que as bolsas norte-americanas registrarão perdas ao longo do 
dia. No mercado de divisas, o euro se valoriza ante o dólar, enquanto a libra e o iene registram pequena variação.

Os preços do petróleo operam em alta, apesar do aumento dos estoques norte-americanos, enquanto aguarda 
a divulgação dos dados mensais de produção e consumo pela EIA. As cotações das commodities agrícolas 
estão em queda, com exceção do trigo e do algodão. Na mesma direção, os metais industriais também operam 
em queda.

No Brasil, o mercado deve seguir a tendência externa, com queda das bolsas. Os juros futuros devem reagir 
ao Relatório de Inflação do Banco Central que será divulgado em instantes. O mercado deve ler o relatório em 
busca de evidências de uma aceleração no ritmo de corte de juros pelo Banco Central.
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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

21/12/16 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) (*) 11,63 -0,06 -0,71 -4,35

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,46 -0,11 -0,08 -1,72

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,63 0,00 -0,05 -2,37

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 11,60 -0,08 -0,60 -5,12

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.967,49 -1,44 29,81 222,15

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.054,88 20,82 56,69 654,09

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 284,31 -4,80 -27,50 -212,33

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,33 -0,58 -0,62 -16,94

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 57.647 0,11 -5,61 33,44

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 23.740 0,13 -5,46 31,25

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.265 -0,25 3,05 12,07

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 241,83 -0,20 6,04 0,21

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.444 -0,26 7,39 2,79

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.137 1,11 -2,51 -13,87

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,53 -0,02 0,22 0,34

Euro - US$/€ (**) 1,04 0,3 -1,9 -4,5

Iene - ¥/US$ (**) 117,55 -0,3 6,1 -3,0

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

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 20,56 0,5 0,5 19,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,94 -0,1 0,7 7,1

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 190,78 0,2 3,5 18,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 54,46 -1,6 11,4 49,8

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.131 0,0 -6,5 4,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.007 0,1 -1,3 13,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 347 -0,9 -0,7 -6,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 149 0,0 -0,3 1,7


