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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

- São Paulo: Feriado Municipal - Mercados Fechados

08:00 FGV: Sondagem do Consumidor (jan)

- Bacen: Fluxo cambial (semanal)

12:00 EUA: Índice de preços de imóveis (nov) 0,3% (m/m)

Índice de confiança do consumidor avançou em janeiro, impulsionado pela melhora das 
expectativas
O índice de confiança do consumidor (ICC) atingiu 79,3 pontos em janeiro, de acordo com a Sondagem 
do Consumidor divulgada há pouco pela FGV. O resultado, que corresponde a uma alta de 6,2 pontos 
em relação a dezembro, foi impulsionado pela melhora das expectativas, cujo indicador subiu 8,3 
pontos na margem. Além disso, o índice de situação atual avançou 2,9 pontos. A melhora do indicador, 
que reverteu quase todo o recuo dos dois meses anteriores, reforça nossa expectativa de recuperação 
gradual da atividade econômica nos próximos meses, apesar da alta mais moderada do índice de 
situação corrente. Entretanto, acreditamos que a elevação da taxa de desemprego, que deve persistir 
até o terceiro trimestre deste ano, e a desalavancagem das famílias deverão limitar a expansão do 
consumo das famílias neste ano. 

CNI: revertendo a tendência dos meses anteriores, atividade do setor de construção voltou 
a crescer no último mês do ano passado, conforme sugerido pela sondagem da indústria da 
construção 
A sondagem da indústria da construção de dezembro, divulgada ontem pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) indica que o setor avançou no final do ano passado. O indicador que mensura a atividade 
em relação ao mês anterior atingiu 39,7 pontos, o equivalente a uma alta de 1,8 ponto ante novembro, 
de acordo com os dados dessazonalizados. A elevação, que interrompeu quatro meses de queda, foi 
insuficiente para reverter os recuos anteriores. No mesmo sentido, mas em menor intensidade, o índice 
que compara a atividade da construção civil em relação ao usual mostrou ligeiro avanço de 0,1 ponto. 
Os índices de expectativa sugerem continuidade do desempenho positivo em janeiro, com destaque 
para o indicador de novos empreendimentos, com alta de 2,0 pontos na margem. 

Inda: vendas dos distribuidores de aço plano avançaram em dezembro, levando a uma queda 
dos estoques
As vendas dos distribuidores de aço somaram 3,040 milhões de toneladas no ano passado, recuando 
7,5%, na comparação com 2015, refletindo a retração da atividade econômica, segundo os dados 
divulgados pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda). Em dezembro, mostrando alguma 
melhora, as vendas atingiram 221 mil toneladas, o equivalente a um crescimento de 9,8% na comparação 
com novembro, na série livre de efeitos sazonais. As compras, por sua vez, totalizaram 202,1 mil toneladas 
no período, indicando alta de 0,4% em relação a novembro, também descontada a sazonalidade. 
Assim, os estoques atingiram 900,5 mil toneladas no mês passado, o equivalente a 3,4 meses do nível 
de vendas atual, ante 3,8 meses no mês anterior, excetuando os efeitos sazonais. A despeito dessa 
elevação na margem observada no último mês do ano passado, 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.



2DEPEC

B
ol

et
im

 D
iá

rio
 M

at
in

al
Setor Externo

Internacional

BC: ajuste externo prosseguiu em 2016, com forte redução do déficit em conta corrente 
O saldo em transações correntes ficou negativo em US$ 5,9 bilhões em dezembro, segundo as informações 
divulgadas ontem pelo Banco Central. Ainda que o déficit tenha sido mais intenso que o observado no mesmo 
mês do ano anterior (-US$ 2,4 bilhões), o saldo acumulado em 2016 foi negativo em US$ 23,5 bilhões, inferior 
ao déficit registrado em 2015 (de US$ 58,9 bilhões), reforçando a continuidade do ajuste externo. O déficit 
acumulado em 2016 equivale a 1,3% do PIB. Novamente, a balança comercial contribuiu de forma positiva 
para o resultado do último mês do ano passado, ao apresentar superávit de US$ 4,2 bilhões, acumulando saldo 
positivo de US$ 45,0 bilhões em 2016. No sentido oposto, a conta de serviços foi deficitária em US$ 3,4 bilhões, 
encerrando o ano negativa em US$ 30,5 bilhões, acima do déficit de US$ 36,9 bilhões registrado em 2015. Já 
a conta de renda primária mostrou déficit de US$ 7,0 bilhões no mês passado, refletindo maior remessa de 
lucros e dividendos, cuja conta oscilou de um saldo negativo de US$ 1,8 bilhão em novembro para outro de 
US$ 3,9 bilhões. Com isso, a conta de renda primária acumulou saldo negativo de US$ 41,1 bilhões em 2016. 
Na conta financeira, o Investimento Direto no País (IDP) surpreendeu positivamente, ao mostrar entradas 
líquidas de US$ 15,4 bilhões. Dessa forma, o IDP chegou a US$ 78,8 bilhões em 2016, o equivalente a 4,42% 
do PIB. Cabe destacar que o saldo de IDP em 2016 foi três vezes mais alto que o déficit em conta corrente no 
mesmo período. Já os investimentos estrangeiros em carteira apresentaram saídas líquidas de US$ 1,6 bilhão 
no mês passado, refletindo o déficit de aproximadamente US$ 2,0 bilhões em renda fixa no País e a entrada 
de US$ 423 milhões em ações. O resultado das contas externas observado em 2016 fortalece a perspectiva 
de prosseguimento do ajuste externo. Tendo em vista que a recuperação da atividade tem se mostrado mais 
lenta, acreditamos que o déficit externo também persistirá por mais algum tempo, seguindo em torno de 1,0% 
do PIB, facilmente financiado pelos ingressos de Investimento Direto no País.

EUA: índice PMI da indústria de transformação avançou em janeiro
O índice PMI da indústria de transformação dos Estados Unidos subiu de 54,3 para 55,1 pontos na passagem 
de dezembro para janeiro, conforme divulgado ontem pela Markit. A elevação foi impulsionada, principalmente, 
pelo crescimento de novos pedidos, o maior desde setembro de 2014. Também merece destaque a alta da 
produção pelo oitavo mês consecutivo. Os dados sugerem continuidade da melhora do setor industrial norte-
americano observada nos últimos meses, que deverá contribuir de forma positiva para o resultado do PIB do 
primeiro trimestre. 

Alemanha: queda das expectativas explicou o recuo do índice Ifo de sentimento econômico em 
janeiro
O índice Ifo de sentimento econômico da Alemanha recuou de 111,0 para 109,8 pontos na passagem de dezembro 
para janeiro, conforme reportado hoje. A queda foi explicada pelo declínio do indicador de expectativas, que caiu 
de 105,5 para 103,2 pontos no período. Já o índice que mensura a situação corrente apresentou leve elevação, 
de 116,7 para 116,9 pontos. Setorialmente, a contração do índice Ifo se deu de forma generalizada, com destaque 
para o setor varejista, cujo indicador recuou de 9,4 para 5,8 pontos. Apesar dessa retração, que está em linha 
com o indicado pelo índice PMI composto alemão, ainda esperamos crescimento do PIB no primeiro trimestre. 
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Tendências de mercado

Indicadores do Mercado

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

24/01/17 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) (*) 10,87 0,01 -0,74 -4,06

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,25 -0,07 -0,18 -2,08

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 10,94 0,00 -0,66 -4,89

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 10,42 -0,01 -0,70 -6,02

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.001,46 0,33 33,22 198,20

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.225,93 -21,24 136,92 803,76

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 252,63 -1,75 -30,39 -241,10

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,17 0,19 -3,05 -22,55

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 65.840 0,14 13,64 73,12

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 27.032 0,17 13,28 69,21

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.280 0,66 0,72 19,57

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 242,83 0,25 0,50 6,05

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 18.788 -0,55 -3,29 10,79

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.143 0,18 1,04 7,75

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,47 0,07 -0,07 0,41

Euro - US$/€ (**) 1,07 -0,3 2,6 -0,6

Iene - ¥/US$ (**) 113,79 1,0 -3,0 -4,2

Libra - US$/£ (**) 1,25 -0,1 1,9 -12,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 21,53 0,7 4,5 16,7

Yuan - RMB/US$ (**) 6,86 0,1 -1,3 4,3

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 194,95 0,5 4,4 31,1

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 55,44 0,4 0,5 72,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.211 -0,4 7,0 10,4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.059 0,1 7,0 20,8

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 363 -1,7 5,1 -1,9

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

Após decidir pela retirada dos Estados Unidos das negociações para o acordo de livre-comércio da Parceria 
Trans-pacífico (TPP, na sigla em inglês), o novo governo norte-americano decidiu liberar a construção de dois 
novos oleodutos que estavam suspensos por preocupações ambientais. É nesse contexto, que os mercados 
seguem atentos às novas políticas do país.

Nesta quarta-feira, as bolsas operam com tendência de alta, por conta do maior otimismo com as medidas de 
estímulo fiscal do governo Trump e refletindo os resultados das companhias divulgados nos últimos dias, que 
têm surpreendido de forma positiva. As bolsas asiáticas encerraram o dia com ganhos, com destaque para a 
alta de 1,4% em Tóquio. Na mesma direção, os principais mercados europeus operam com tendência de alta 
nesta manhã e os índices futuros indicam que as bolsas norte-americanas também devem operar em alta ao 
longo do dia. Nesse cenário, o dólar ganha valor ante as principais moedas. 

Os preços do petróleo operam em alta, com o aumento dos estoques nos Estados Unidos. As commodities 
agrícolas, por outro lado, são cotadas em baixa com exceção do açúcar. Os metais industriais, por sua vez, 
são negociados em alta.

No Brasil, a confiança do consumidor subiu em janeiro, revertendo a queda registrada nos dois últimos meses, 
com melhora concentrada nas expectativas. Na agenda, destaque para a divulgação do plano anual de 
financiamento do Tesouro Nacional. Vale lembrar que os mercados acionários e de juros futuros não operam 
hoje, devido ao feriado em São Paulo.
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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).

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 
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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


