
 

 

A produção industrial 

avançou 1,2% na margem 

em novembro, abaixo do 

esperado. O crescimento da 

indústria ficou ligeiramente 

abaixo da mediana de 

projeções do mercado (1,3%). 

A indústria de transformação 

avançou 1,7% e passou a se 

situar 4,2% acima do patamar 

pré-crise, enquanto a extrativa 

apresentou novo recuo (2,4%) 

por conta da menor produção 

de petróleo no mês. Dentre as atividades, as principais contribuições positivas vieram de 

fabricação de veículos (11,1%) e produtos químicos (5,9%). Dentre as categorias de uso, a maior 

alta ocorreu em bens de capital (7,4%), enquanto bens de consumo avançaram 2,1%, puxados 

pelos duráveis. A produção de insumos típicos da construção civil apresentou queda de 1,2% 

no mês, embora ainda se situe acima do nível pré-pandemia. Portanto, os dados de novembro 

corroboram a recuperação da indústria com a retomada da mobilidade. Nosso tracking do PIB 

do 4T20 permanece em 2,0% na margem. 

Segundo os dados da Fenabrave, as vendas de veículos sofreram contração em 

dezembro. Quando considerada a série com ajuste sazonal, houve recuo de 5,0% na margem 

do total, que contempla veículos leves, pesados e motocicletas. Esta foi a primeira queda após 

sete meses consecutivos de alta de emplacamentos que sucederam o grande recuo ocorrido 

em abril de 2020.  É possível que os gargalos da indústria automobilística estejam afetando a 

disponibilidade de produtos. Com isso, o nível de vendas em dezembro se situou 12,4% abaixo 

do patamar pré-crise. No ano, todas as categorias tiveram queda de emplacamentos: 

automóveis recuaram 26,6%, caminhões, 12,3%, ônibus, 33% e motos, 15%. Com a recuperação 

gradual da renda e confiança do consumidor ao longo deste ano, espera-se retorno dos 

emplacamentos para patamar mais próximo ao nível prevalecente antes da pandemia.   
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Os EUA registram surpresa 

negativa com o fechamento de 

140 mil vagas de emprego em 

dezembro. Por sua vez, a taxa de 

desemprego no país permaneceu 

em 6,7%, ligeiramente abaixo do 

projetado pelo mercado. Apesar 

da surpresa negativa, a destruição 

de vagas ficou concentrada no 

setor de serviços. Dentre os 

segmentos, a maior fechamento 

de postos de trabalho ocorreu em 

serviços de lazer e alojamento, 

com saldo negativo de 498 mil vagas. Os dados refletem a piora da evolução dos casos de 

Covid-19 no país, sendo, portanto, um efeito temporário. O país registra 12,3 milhões de vagas 

criadas desde maio, o que evidencia a rápida recuperação do mercado de trabalho a partir 

da segunda metade de 2020. A nosso ver, a continuidade desse movimento nos próximos 

meses dependerá da evolução da epidemia no país e da aceleração do programa da 

vacinação. Os efeitos negativos sobre a atividade deverão ser amenizados com a adoção de 

novos programas de estímulo fiscal.  

Também nos EUA, o Fed divulgou a ata da reunião de dezembro, que reforçou a 

necessidade de manutenção dos estímulos. Em sua última reunião, o Fed manteve a taxa 

de juros no intervalo de 0% a 0,25% e o pacote mensal de US$120 bilhões em compra de ativos. 

Os membros reforçaram que o cenário ainda depende da evolução da pandemia. Para o 

FOMC, as notícias do avanço da vacinação melhoram substancialmente a expectativa de 

médio prazo de retomada do consumo, mas ainda há risco para os próximos meses, 

especialmente para o setor de serviços, mais afetado pelo isolamento social. A respeito da 

inflação, os membros trabalham com projeções distantes da meta do Fed no médio prazo. 

Sobre o mercado de trabalho, apesar da recuperação recente, o comitê reforçou que o 

desemprego ainda está distante da meta. Tendo isso em vista, os membros reafirmaram a 

necessidade de manter a política monetária acomodatícia no nível atual.  Sobre possíveis 

próximos passos, alguns membros apontaram que Fed poderia aumentar a duração dos 

programas de compra de ativos. Diante de toda a incerteza oriunda da dinâmica do vírus, da 

vacina e do impacto sobre o mercado de trabalho, avaliamos que os estímulos permanecerão 

por um período prolongado. 

Ainda nos EUA, eleições na Georgia consolidaram uma maioria democrata no 

Congresso. O partido Democrata elegeu as duas cadeiras em disputa para o Senado no 
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estado. Com o resultado, a casa terá 50 representantes de cada partido. O voto de minerva 

fica, assim, para a presidência do Senado, que será assumida pela vice-presidente do país, a 

democrata Kamala Harris. Com maioria no Senado e na Câmara dos Deputados, o governo 

Biden terá mais força para aprovar políticas econômicas, em especial medidas de estímulo 

fiscal.  

 

Indicadores de confiança 

(PMI) globais de 

dezembro apontam leve 

deterioração na margem 

com nova aceleração da 

pandemia. Na China e nos 

EUA, os PMIs compostos, 

que incorporam a 

expectativa da indústria e 

do setor de serviços, 

apresentaram leve baixa 

em dezembro. Na China, o 

indicador passou de 55,7 

em novembro para 55,1 no 

mês. E nos EUA, o PMI composto desacelerou para 55,3 pontos em dezembro, após 58,6 em 

novembro. Em ambos os países, o indicador segue acima de 50 pontos, o que sugere expansão 

da atividade. Mas a queda na passagem do mês se concentrou na confiança do setor de 

serviços, o mais afetado pelo isolamento social implementado em função da nova ondade 

casos de Covid-19. Por outro lado, apesar de continuar sinalizando contração, o PMI Composto 

da Zona do Euro avançou na margem. O indicador passou de 45,3 pontos em novembro para 

49,1 pontos em dezembro. O avanço se deu em função do otimismo quanto à vacinação, 

após forte queda da confiança do setor de serviços entre outubro e novembro, quando a 2ª 

onda ganhou força na região. Os dados indicam que  o impacto negativo da 2ª onda será 

significativamente inferior ao impacto da 1ª onda, em especial, no setor industrial. 
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Na próx ima semana 

No Brasil, destaque para a divulgação do IPCA (BRAM: 1,19%), na terça-feira, e para os dados 

de serviços e varejo em novembro, na quarta e quinta-feira, respectivamente. No resto do 

mundo, destaque para a divulgação dos dados de varejo e inflação (CPI) dos EUA. 
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PROJEÇÕES MACROECONÔMICAS — BRADESCO ASSET 

INDICADORES ECONÔMICOS 

CALENDÁRIO SEMANAL 

08 de janeiro de 2021 

2018 2019 2020E 2021E

PIB (% ao ano) 1,8% 1,4% -4,5% 3,7%

Taxa de Inflação - IPCA (% a.a.) 3,75% 4,3% 4,3% 3,3%

Taxa de Inflação - IGP-M  (% a.a.) 7,5% 7,3% 23,1% 4,0%

Taxa Selic (final do ano) 6,50% 4,50% 2,00% 4,00%

R$/US$ média do ano 3,65 4,14 5,15 5,12

R$/US$ final do ano 3,87 4,03 5,1 5,10

Balança Comercial (US$ bilhões) 58,0 48,0 51,0 45,0

Exportações (US$ bilhões) 239,3 225,4 209,9 215,0

Importações (US$ bilhões) 181,2 177,3 158,9 170,0

Balanço em Conta-Corrente (US$ bilhões) -41,5 -50,8 -5,8 -23,3

Balanço em Conta-Corrente (% do PIB) -2,2% -3,0% -0,4% -1,5%

Resultado Primário (% PIB) -1,6% -0,9% -11,1% -3,3%

Dívida Líquida (% PIB) 53,6% 55,7% 65,0% 67,0%

Dívida Bruta (% PIB) 76,5% 75,8% 92,0% 94,0%

PIB Global 3,6% 3,0% -3,8% 5,5%

Fontes: IBGE, BCB, MDIC, FMI e BRAM

DOM. 10 JAN Mercado Anterior 

22:30 (CH) 
Preços ao Consumidor - CPI (A/A), 

dez 
0.0% -0.5% 

TER. 12 JAN     

09:00 (BR) IPCA (M/M), dez 1.2% 0.9% 

QUA. 13 JAN     

07:00 (EUR) Produção Industrial (M/M s.a.), nov 0.3% 2.1% 

09:00 (BR) 
Pesquisa Mensal de Serviços (A/A), 

nov 
-6.5% -7.4% 

10:30 (EUA) 
Preços ao Consumidor - CPI (M/M), 

dez 
0.4% 0.2% 

16:00 (EUA) Livro Bege -- -- 

- (CH) Balança Comercial Mensal, dez $72.00b $75.43b 

QUI.  14 JAN     

10:30 (EUA) 
Novos Pedidos Seguro-

Desemprego 
775k 787k 

SEX. 15 JAN     

08:00 (BR) IGP-10 (M/M), jan 0.1% 2.0% 

09:00 (BR) Vendas no Varejo (M/M), nov 0.6% 0.9% 

10:30 (EUA) Vendas no Varejo (M/M), dez 0.0% -1.1% 

11:15 (EUA) Produção Industrial (M/M a.s.), dez 0.5% 0.4% 

Nível

8-jan Semana Mês Ano 

Real (R$/US$)1 5.38 3.7% 3.7% 3.7%

CDS Brasil 5 anos 154.0 11.57 11.14 11.14

Taxa Prefixado 2 anos (%) 1.90 0.00 0.00 0.00

Taxa Prefixado 10 anos (%) 7.47 0.60 0.60 0.60

Taxa 10 anos + IPCA (%) 2.92 0.00 0.00 0.00

Taxa 20 anos + IPCA (%) 3.66 0.00 0.00 0.00

Ibovespa2 124,655 4.7% 4.7% 4.7%

Euro (USD/EUR) 1.223 -0.1% -0.1% -0.1%

Renminbi (CNY/USD) 6.47 -0.8% -0.8% -0.8%

S&P 500 Index 3,817 1.6% 1.6% 1.6%

Título 10 anos Alemanha (%) -0.52 0.05 0.05 0.05

Título 10 anos EUA (%) 1.11 0.19 0.19 0.19

CRB (R$) 2,427 5.3% 5.3% -34.3%

Petróleo BRENT (US$/bbl.) 55.5 7.1% 7.1% 7.1%

Minério de Ferro 169.9 9.0% 9.0% 9.0%

Soja (US$/bu.) 1,374.5 4.5% 4.5% 4.5%

Dados atualizados às 14:00

(1) Variações negativas significam valorização em relação ao dólar 

(2) Índices acionários medidos em moeda local

Variação
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As opiniões, estimativas e previsões apresentadas neste relatório constituem o nosso julgamento e estão sujeitas 

a mudanças sem aviso prévio, assim como as perspectivas para os mercados financeiros, que são baseadas 

nas condições atuais de mercado. Acreditamos que as informações apresentadas aqui são confiáveis, mas 

não garantimos a sua exatidão e informamos que podem estar apresentadas de maneira resumida. Este mate-

rial não tem intenção de ser uma oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financei-

ro. Material produzido pela Bradesco Asset Management, empresa responsável pela gestão de recursos de 

terceiros do Banco Bradesco S.A.  

Tel: 11 3847-9171 

economia@bram.bradesco.com.br 

Material produzido em 08/01/2021 às 14h00 

Outras edições estão disponíveis em bram.bradesco 

08 de janeiro de 2021 

MARCELO CIRNE DE TOLEDO 

Economista-Chefe 

marcelo.toledo@bram.bradesco.com.br 

HUGO RIBAS DA COSTA 

hugo.costa@bram.bradesco.com.br 

JOÃO EMBOAVA VAZ  

joao.vaz@bram.bradesco.com.br 

MATHEUS ROSIGNOLI 

matheus.rosignoli@bram.bradesco.com.br 

SARAH BRETONES  

sarah.paula@bram.bradesco.com.br 


