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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

10:30 Bacen: Nota à imprensa - Política monetária e 
operações de crédito (nov)

13:00 EUA: Vendas de imóveis novos (nov) 575 mil 

13:00 EUA: Índice de confiança da Universidade de Michigan 
(dez) - final 98,2 

Ritmo de corte dos juros deve ser intensificado nas próximas reuniões, conforme reforçado 
pelo Relatório Trimestral de Inflação 
Entendemos que o principal sinal emitido pelo Relatório Trimestral de Inflação, divulgado ontem, é de que 
há condições suficientes para acelerar o ritmo do corte de juros na próxima reunião, em janeiro. O que 
reforça a mensagem trazida na ata do Copom, poucas semanas atrás, sustentando nossa expectativa 
de queda da Selic de 0,50 p.p. na próxima decisão do Banco Central. Ainda assim, o BC enumerou 
incertezas sobre (i) o processo de aprovação e implementação de medidas de ajuste fiscal e (ii) sinais de 
interrupção da desinflação de componentes do IPCA mais sensíveis à atividade. Em relação ao segundo 
ponto, os dados do IPCA-15 de dezembro, divulgados ontem, apontam para importante desaceleração 
da inflação desses itens, que deverá seguir ao longo do primeiro trimestre de 2017 (vale lembrar que o 
RTI foi escrito com as informações disponíveis até o dia 9 deste mês). Somado a isso, os cenários de 
projeções de inflação foram revisados modestamente para baixo. No cenário de referência, que contempla 
a taxa de juros constante em 13,75% e taxa de câmbio estável em R$/US$ 3,40, a inflação projetada 
ficou abaixo da meta em 2017 e 2018, em 4,4% e 3,6%, respectivamente. Já no cenário de mercado, 
que utiliza as hipóteses de câmbio e juros da pesquisa Focus, a inflação projetada é de 4,7% e de 4,5%, 
na mesma comparação. A relativa estabilidade das projeções nos cenários apresentados pelo RTI, a 
despeito da taxa de câmbio ligeiramente mais depreciada (R$/US$ 3,30 no documento anterior) e dos 
juros estarem 0,50 p.p. abaixo do nível do terceiro trimestre, refletiu, em certa medida, a expectativa de 
retomada mais lenta da economia para o próximo ano. De fato, o BC revisou o PIB projetado para este 
ano, de uma queda de 3,3% para outra de 3,4%. Já o crescimento previsto para 2017 foi alterado de 
1,3% para 0,8%. Em suma, na nossa visão, diante (i) da ligeira melhora das expectativas de inflação; 
(ii) das surpresas baixistas com a inflação corrente e (iii) da expectativa de recuperação mais gradual 
da economia em 2017, o BC já possui elementos suficientes para acelerar o ritmo de queda de juros na 
próxima reunião, em janeiro. Acreditamos, adicionalmente, que à medida que a incerteza sobre o ajuste 
fiscal diminuir e a trajetória de desinflação dos preços de serviços no curto prazo ficar mais evidente, o 
ritmo de corte de juros poderá ser intensificado nas próximas reuniões. Com isso, a taxa Selic chegará 
a 10,25% ao final de 2017.

FGV: queda dos índices de confiança reforça cenário de recuperação gradual da economia à 
frente
Os indicadores de confiança divulgados há pouco pela FGV mostraram queda para o setor de construção 
civil e o consumidor, ao passo que o comércio mostrou pequena melhora. O índice de confiança da 
construção atingiu 71,6 pontos em dezembro, segundo a Sondagem da Construção. Assim, houve 
queda de 0,8 ponto em relação a novembro, refletindo o recuo de 1,5 ponto do índice de expectativas 
e de 0,1 ponto do indicador que mensura a situação atual. Na mesma direção, o índice de confiança 
do consumidor alcançou 73,3 pontos neste mês, segundo a Sondagem do Consumidor. Com isso, o 
indicador caiu 5,8 pontos em relação a novembro, acumulando duas quedas consecutivas. A retração da 
confiança dos consumidores refletiu, principalmente, o recuo de 6,9 pontos das expectativas, ao mesmo 
tempo em que o índice que mede a situação corrente caiu 3,8 pontos. Em sentido contrário, o índice de 
confiança do comércio alcançou 79,0 pontos neste mês, o equivalente a uma alta de 0,7 ponto na margem, 
de acordo com a Sondagem do Comércio. O resultado reverteu apenas parcialmente a queda de 3,6 
pontos observada em novembro. A alta foi explicada pelo aumento de 1,2 ponto das expectativas e de 
0,2 ponto do índice de situação atual. Esses dados, juntamente com a prévia da sondagem da indústria 
divulgada nesta semana, reforçam nossa expectativa de que a recuperação da economia acontecerá 
de forma gradual nos meses à frente. 
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Internacional

Tendências de mercado

ABAL: produção de alumínio apresentou ligeiro avanço na margem em novembro
A produção de alumínio primário atingiu 66 mil toneladas em novembro, de acordo com os dados divulgados 
ontem pela Associação Brasileira do Alumínio (Abal). Esse número representa um leve avanço de 0,1% em 
relação a outubro, na série livre de efeitos sazonais. Na comparação interanual houve crescimento de 7,7% 
em novembro, marcando o sétimo mês consecutivo de alta nessa base de comparação. No ano, a produção 
acumula uma alta de 2,4% em relação ao mesmo período de 2015.

ABEAR: demanda doméstica por transporte aéreo apresentou melhora em novembro
A demanda doméstica por transporte aéreo apresentou uma alta de 1,6% em novembro, na comparação 
com outubro, enquanto que a oferta doméstica se manteve estável no período, segundo os dados divulgados 
ontem pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. 
Na comparação interanual, a oferta e a demanda doméstica por voos registraram recuos de 5,1% e 1,5%, 
respectivamente. Já nos voos internacionais, tanto a demanda quanto a oferta avançaram na margem, com 
crescimentos de 2,9% e 1,6% respectivamente. Comparado a novembro do ano passado, houve alta de 8,6% 
da demanda por voos internacionais e de 0,7% da oferta. Acreditamos que o fraco desempenho do consumo 
das famílias e da atividade doméstica como um todo ainda manterá a demanda doméstica pelo transporte aéreo 
em baixo patamar nos próximos meses.

EUA: nova revisão altista do PIB do terceiro trimestre foi impulsionada pelo consumo 
O PIB norte-americano registrou crescimento de 3,5% na passagem do segundo para o terceiro trimestre, em 
termos dessazonalizados e anualizados, de acordo com sua leitura final divulgada ontem. O resultado foi superior 
ao observado nas duas prévias, que tinham indicado expansão de 2,9% e de 3,2%, nessa ordem. Essa nova 
revisão altista foi explicada, principalmente, pela elevação do consumo, de 3,0%, ante estimativa inicial de 2,8%. 
Além disso, os investimentos subiram 0,5%, acima da expansão de 0,3% reportada na leitura anterior. Assim, 
esses resultados reforçam nossa expectativa de que o crescimento da economia norte-americana seguirá forte. 
Com isso, esperamos alguma aceleração da inflação nos Estados Unidos, que deverá levar o Fed a realizar 
três altas da taxa de juros no próximo ano.

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta sexta-feira, em dia com volume de negócios reduzido. 
Na Ásia, as bolsas fecharam em queda, com destaque para a queda de 0,8% em Shanghai. Os principais 
mercados europeus operam no campo positivo nesta manhã, impulsionados pelas ações dos bancos. Os índices 
futuros indicam que as bolsa norte-americanas também registrarão altas ao longo do dia. No mercado de divisas, 
o euro e o iene se valorizam ante o dólar enquanto a Libra deprecia. As moedas dos países emergentes, em 
sua maioria, registram valorização.

Os preços do petróleo operam em queda, revertendo a alta registrada ontem. As cotações das commodities 
agrícolas estão em alta, com exceção do milho, enquanto os metais industriais também operam em queda.

No Brasil, o mercado deve seguir a tendência externa, com alta das bolsas e valorização do Real. O Banco 
Central divulgará hoje os dados do mercado de crédito referentes a novembro. Os preços dos ativos locais 
também podem repercutir as medidas anunciadas ontem, que buscam flexibilizar a legislação trabalhista e 
fortalecem as negociações coletivas. Além disso, foi proposta também a liberação dos valores das contas do 
FGTS que estão inativas e que segundo o governo têm saldo de R$ 30 bilhões. Vale notar que a maior parte 
das medidas ainda precisa ser aprovada pelo Congresso.
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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

22/12/16 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) (*) 11,61 -0,01 -0,67 -4,24

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,38 -0,08 -0,09 -1,77

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,63 0,00 -0,03 -2,26

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 11,59 -0,01 -0,55 -5,06

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.967,09 -0,41 26,99 199,34

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.076,61 21,73 80,90 685,95

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 282,78 -1,53 -26,37 -219,85

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,29 -1,18 -1,93 -17,48

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 57.255 -0,68 -7,59 31,71

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 23.597 -0,61 -7,25 29,64

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.261 -0,19 2,63 10,89

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 241,37 -0,19 5,65 0,08

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.428 -0,09 6,96 2,86

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.140 0,07 -3,35 -14,03

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,55 0,02 0,24 0,32

Euro - US$/€ (**) 1,04 0,1 -1,8 -4,7

Iene - ¥/US$ (**) 117,54 0,0 5,8 -2,9

Libra - US$/£ (**) 1,23 -0,6 -1,1 -17,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 20,76 1,0 0,8 20,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,95 0,1 0,8 7,3

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 190,31 -0,5 2,7 18,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 55,05 1,1 12,1 52,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.129 -0,2 -6,8 5,0

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 995 -1,2 -3,4 12,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 347 0,0 -1,1 -5,2

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 149 0,0 -0,7 1,2


