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Mesmo com surpresa altista em dezembro, IPCA terminou o ano abaixo do piso da meta de inflação
O IPCA registrou alta de 0,44% em dezembro, de acordo com os dados divulgados ontem pelo IBGE. O
resultado veio acima da nossa projeção (0,25%), bem como da mediana das expectativas do mercado
(0,30%). Em relação ao nosso número, a surpresa ocorreu de forma disseminada, com destaque para
alimentação no domicílio, vestuário e alguns itens administrados, como gasolina e energia. Apesar dessa
surpresa altista, a inflação terminou 2017 em 2,95%, abaixo do piso inferior do intervalo da meta de inflação
(3,0%). Esse resultado representou uma descompressão de 3,3 p.p. em relação ao observado em 2016,
quando a variação dos preços foi de 6,3%. Essa desinflação teve uma contribuição importante dos preços de
alimentos, que, refletindo um choque de oferta favorável, terminaram o ano com uma queda de 4,9%. Para
2018, continuamos projetando alta de 3,9%, abaixo do centro da meta, de 4,5%.

Atividade

Indicadores coincidentes da indústria apontaram para expansão da produção de dezembro
As vendas de papelão ondulado somaram 275,9 mil toneladas em dezembro, de acordo os dados
preliminares divulgados ontem pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO). O resultado
representa uma alta de 1,5% em relação a novembro, na série livre de ajustes sazonais. Na comparação
interanual, houve expansão de 3,9%, acumulando crescimento de 4,9% em 2017. Na mesma direção, o fluxo
pedagiado de veículos apresentou avanço de 0,6% no último mês do ano, na série livre de efeitos sazonais,
conforme divulgado pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR). Os fluxos de veículos
leves e pesados subiram 0,7% e 2,5%, respectivamente, também na série dessazonalizada. Em relação ao
mesmo mês de 2016, o movimento total cresceu 2,6%, refletindo o desempenho positivo tanto de leves
quanto de pesados, que avançaram 2,9% e 1,5%, nessa ordem. Com isso, a movimentação de veículos
registrou aumento de 1,9% no ano encerrado. Dessa forma, os resultados dos indicadores coincidentes
divulgados ontem reforçam nossa estimativa de avanço da produção industrial em dezembro, indicador que
será divulgado pelo IBGE no início de fevereiro.

Dados da construção civil em dezembro apontaram recuperação, apesar do resultado negativo em 2017
As vendas de cimento somaram 4 milhões de toneladas em dezembro, segundo os dados divulgados ontem
pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC), o que representa uma alta de 1,3% ante novembro,
na série dessazonalizada calculada pelo Depec-Bradesco. Em relação ao mesmo mês de 2016, as vendas
recuaram 6,4%, acumulando queda de 6,4% em 2017. No mesmo sentido, a Associação Brasileira da
Indústria de Materiais de Construção (Abramat) reportou queda de 4,0% das vendas da indústria de
materiais de construção em 2017, influenciada pela retração das vendas de materiais de base (redução de
4,4%) e de acabamento (queda de 3,5%). Os dois indicadores reforçam a trajetória de forte queda da
construção civil no ano passado, ainda que a expansão das vendas de cimento em dezembro melhore a
percepção de recuperação do setor. Para este ano, estimamos recuperação moderada da construção civil,
que deverá ser beneficiada pela retomada tanto do mercado imobiliário como das obras de infraestrutura.

Destaques do dia

o Mesmo com surpresa altista em dezembro, IPCA terminou o ano abaixo do piso da meta de inflação

o Indicadores coincidentes da indústria apontaram para expansão da produção de dezembro

o Dados da construção civil em dezembro apontaram recuperação, apesar do resultado negativo em 2017

o Carta Aberta do Banco Central não alterou nossa percepção de curto prazo em relação à taxa de juros

o Fluxo cambial apresentou ligeiro déficit de US$ 71 milhões na primeira semana do ano

o Produção industrial na Área do Euro de novembro reforçou o viés de alta para o PIB do quarto trimestre
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Inflação

Carta Aberta do Banco Central não alterou nossa percepção de curto prazo em relação à taxa de juros
Pela quinta vez desde a implementação do regime de metas, o Banco Central divulgou a Carta Aberta,
seguindo a diretriz de explicar publicamente as razões para o descumprimento do intervalo da meta de
inflação do ano anterior, bem como apresentar as providências adotadas para retorno da trajetória do IPCA
para o intervalo definido. O documento, divulgado ontem, difere dos quatro anteriores porque, de forma
inédita, foi escrito a partir de uma inflação abaixo do piso da meta de 2017, de 3,00%. De fato, o índice
oficial de inflação registrou alta de 2,95% no ano passado. De acordo com a autoridade monetária, a razão
principal do descumprimento foi a forte deflação dos preços de alimentos no domicílio, refletindo as
condições favoráveis de oferta. Segundo o BC, tal choque subtraiu 1,3 p.p. do IPCA do ano. Ao mesmo
tempo, o documento apontou que a inflação “já se encontra em trajetória em direção à meta em 2018”,
com a expectativa de que os próximos resultados trimestrais sejam crescentes por conta dos estímulos
monetários e a dissipação dos efeitos da deflação de alimentos. Entendemos que a mensagem não trouxe
sinais novos em relação ao que já vem sendo comunicado nos documentos oficiais e, nesse sentido, não
alteramos nossa visão de que haverá queda de 0,25% na Selic na próxima reunião, com viés para reduções
adicionais, a depender dos dados de atividade e inflação.

Setor Externo

BC: fluxo cambial apresentou ligeiro déficit de US$ 71 milhões na primeira semana do ano
O fluxo cambial registrou saldo negativo de US$ 71 milhões na semana compreendida entre os dias 2 e 5
deste mês, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco Central. As contas financeira e comercial
caminharam em sentidos opostos, sendo esta última a responsável pelo saldo negativo, ao apresentar saída
líquida de US$ 618 milhões. Para tanto, o câmbio contratado para exportações, de US$ 1,5 bilhão, foi
inferior aos US$ 2,1 bilhões contratados para importações. A conta financeira, por sua vez, registrou
superávit de US$ 547 milhões, refletindo compras de US$ 7,7 bilhões e vendas de US$ 7,2 bilhões.

Internacional

Área do Euro: alta na produção industrial de novembro reforçou o viés de alta para o crescimento do PIB
do quarto trimestre
A produção industrial da Área do Euro cresceu 1,0% entre outubro e novembro, descontados os efeitos
sazonais, segundo os dados divulgados hoje pela Eurostat. O resultado veio um pouco acima da mediana das
expectativas, de 0,8%, e acima do resultado do mês anterior (0,4%). Na abertura por categorias de uso, o
crescimento na margem foi explicado pelas taxas de expansão de 3,0% da produção de bens de capital, de
1,6% da de bens de consumo duráveis, e de 1,1% da de bens intermediários. Essas altas mais do que
compensaram o fraco crescimento da produção de bens não duráveis (0,1%) e a estabilidade na produção
de energia. Regionalmente, o destaque foi novamente a Alemanha, com uma expansão de 3,6%; esse forte
avanço mais do que compensou a queda de 0,5% na produção francesa e o resultado mais fraco da Espanha
e de Portugal, que registraram altas de 1,0% e de 0,8%, respectivamente. Diante da confirmação desse forte
crescimento da indústria na região, nossa estimativa de crescimento de 0,6% na margem para o PIB do
quarto trimestre fica com um viés de alta.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam com tendência de queda nesta quinta-feira. As bolsas asiáticas fecharam o
pregão em baixa, com exceção de Hong Kong, que avançou 0,2%. As bolsas europeias também operam no
campo negativo, ao passo que índices futuros sugerem que as bolsas norte-americanas devem iniciar o dia
em alta. No mercado de divisas, o dólar ganha valor antes as principais moedas.
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No mercado de commodities, as cotações do petróleo são negociadas em alta, após a divulgação de ontem
de que os estoques norte-americanos registraram contração pela oitava semana consecutiva. As principais
commodities agrícolas são negociadas em queda, com exceção do milho. Já os preços dos metais industriais
operam em alta, refletindo o otimismo com a economia chinesa.

Na agenda doméstica, teremos a divulgação das estimativas do IBGE para safra agrícola. Já na agenda
internacional, será divulgada a ata da reunião de dezembro do Banco Central Europeu.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: Levantamento Sistemático da Produção Agrícola

09:00 Brasil IBGE: Pesquisa Industrial Mensal - Regional

10:30 Área do Euro Divulgação da ata do BCE

21:00 Peru Banco Central anunciará decisão de política monetária

- China Balança comercial (dez) US$ 37,4 bilhões
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Indicadores do Mercado

10/01/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 7.00 0.00 0.00 -6.75

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7.21 0.00 0.00 -4.10

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2.54 0.00 0.00 0.43

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6.87 0.05 -0.15 -3.96

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 8.04 0.04 -0.25 -2.90

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3,319.15 2.61 71.70 260.41

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3,437.39 8.56 104.88 305.54

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 146.44 0.34 -20.00 -112.96

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3.24 -0.43 -1.77 1.29

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 78,201 -0.84 7.52 25.86

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 32,287 -0.82 7.36 26.36

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2,748 -0.11 3.65 21.13

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 267.89 -0.36 2.39 9.84

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 23,788 -0.26 4.28 23.25

Índice de ações China - Shanghai (**) 3,422 0.23 4.01 8.23

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2.56 0.00 0.18 0.18

Euro - US$/€ (**) 1.19 0.1 1.5 13.2

Iene - ¥/US$ (**) 111.44 -1.1 -1.8 -3.7

Libra - US$/£ (**) 1.35 -0.2 0.9 10.9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19.29 0.3 1.9 -11.5

Yuan - RMB/US$ (**) 6.51 -0.3 -1.7 -6.0

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 194.83 0.7 9.8 3.7

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 69.20 0.6 9.1 29.0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1,319 0.4 6.0 11.3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 947 -0.9 -4.3 -5.8

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 349 0.0 2.6 -2.6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 147 0.2 0.3 -1.3
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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