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Inflação

Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

10:00 Markit: Índice PMI composto (jan) 51,8

11:30 EUA: Variação na folha de pagamentos (jan) 170 mil

11:30 EUA: Taxa de desemprego (jan) 4,7%

12:45 EUA: Índice PMI Markit composto (jan) - final

13:00 EUA: Índice ISM do setor de serviços (jan) 57,0 

13:00 EUA: Encomendas à indústria (dez) 1,4% (m/m)

13:00 EUA: Encomendas de bens duráveis (dez) - final

Variação do IPC-Fipe em janeiro ficou abaixo das expectativas, reforçando nossa expectativa 
de alta moderada do IPCA no primeiro mês deste ano
O IPC-Fipe registrou alta de 0,32% em janeiro, segundo os dados divulgados hoje. O resultado ficou bem 
abaixo da nossa expectativa e da mediana do mercado, que apontavam para elevação de 0,50%. O forte 
recuo em relação a dezembro, quando o índice tinha subido 0,72%, foi explicado pela desaceleração 
em cinco de seus sete componentes. Destacou-se a queda dos preços de habitação, que passaram de 
uma alta de 0,86% para outra de 0,01%. No mesmo sentido, os preços de vestuário passaram para o 
campo deflacionário, registrando queda de 0,86%, após aumento de 1,83% no mês anterior. Os preços 
de alimentação, transportes e despesas pessoais também contribuíram para o alívio da inflação ao 
consumidor em São Paulo, ajudando a mitigar os efeitos de alta dos reajustes escolares. Seguindo a 
sazonalidade do período, porém mostrando importante descompressão em relação ao observado nos 
anos anteriores, os preços de educação avançaram neste mês, passando de uma variação de 0,03% 
para uma alta de 6,51%. Com o resultado, o índice acumulou alta de 5,44% em doze meses, abaixo da 
elevação de 6,54% acumulada até dezembro. O resultado do IPC Fipe de janeiro reforça nossa previsão 
de uma elevação moderada do IPCA no período, de 0,40%, ficando bastante abaixo da variação média 
do primeiro mês do ano, de 0,60%. 

Apesar da queda da atividade industrial brasileira, a produção de celulose e de químicos 
avançou em 2016
A produção brasileira de celulose atingiu 18,77 milhões de toneladas em 2016, o equivalente a uma alta 
de 8,8% ante 2015, de acordo com os dados divulgados ontem pela Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ). 
O resultado foi impulsionado pela expansão de 11,9% das exportações. A produção de papel, por sua 
vez, registrou queda de 0,2%, somando 10,33 milhões de toneladas no ano passado. Em dezembro, 
especificamente, a produção de papel e celulose cresceram 0,2% e 1,7%, nessa ordem, descontada a 
sazonalidade. Já a produção e a venda de produtos químicos cresceram respectivamente 4,0% e 3,6% 
em 2016, segundo os dados divulgados ontem pela Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim). 
No último mês do ano passado, houve um aumento de 0,3% da produção e de 11,4% das vendas na 
comparação com novembro, na série livre de efeitos sazonais. Para os próximos meses esperamos 
resultados positivos tanto para a indústria de celulose, em função da demanda chinesa, quanto para a 
indústria química, que refletirá a recuperação gradual da produção industrial brasileira. 

FipeZap: preços de imóveis residenciais registraram estabilidade em janeiro
Os preços de imóveis residenciais brasileiros registraram estabilidade na passagem de dezembro para 
janeiro, desacelerando em relação à alta de 0,13% verificada no mês anterior, de acordo com  os dados 
divulgados hoje pela Fipe, em parceria com a empresa de busca eletrônica Zap, em pesquisa realizada 
em 20 municípios do País. Dentre eles, doze apresentaram recuo nominal dos preços, com destaque para 
as deflações em Fortaleza (-0,81%), Distrito Federal (-0,44%) e Rio de Janeiro (-0,06%). Em São Paulo, 
os preços acompanharam a média nacional, ficando praticamente estáveis ante dezembro. Acreditamos 
na continuidade de queda em termos reais dos preços de imóveis residenciais nos próximos meses, 
diante dos ajustes de estoques e da retomada lenta da demanda por novos imóveis.  
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Tendências de mercado

Reino Unido: banco central da Inglaterra manteve a taxa de juros em 0,25% e o programa de compra 
de ativos, mas elevou sua projeção para o PIB de 2017 e 2018
Em decisão unânime, o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) decidiu manter a taxa de juros básica 
em 0,25% ao ano, bem como o programa de compras de ativos inalterado (£435 bilhões em títulos do governo 
e £10 bilhões em bônus corporativos), em reunião de política monetária realizada ontem. O comunicado da 
decisão ressaltou que o desempenho da atividade econômica continua surpreendendo positivamente, o que fez 
com que o BoE elevasse suas projeções para o crescimento do PIB de 1,4% para 2,0%, em 2017, e de 1,5% 
para 1,6%, em 2018. Apesar disso, as projeções de inflação foram mantidas em uma alta de 2,7% para 2017 
e outra de 2,6% para 2018. Após a decisão, o presidente do BoE, Mark Carney, ressaltou que a inflação pode 
ficar um pouco acima da meta por algum tempo, mas salientou que existem limites para essa tolerância e que 
não descarta elevação de juros antes do Brexit, caso ocorra uma aceleração dos salários. Acreditamos que 
esse posicionamento do Banco da Inglaterra corrobora nossa expectativa de menores estímulos monetários 
por parte dos principais bancos centrais nos próximos meses.

Área do Euro: estabilidade do índice PMI composto em janeiro aponta para crescimento de 0,4% do 
PIB no primeiro trimestre
Ligeiramente acima do observado na prévia, o índice PMI composto da Área do Euro ficou estável em 54,4 pontos 
entre dezembro e janeiro, de acordo com o divulgado hoje pela Markit. Apesar da elevação do indicador da 
indústria de transformação reportada na última quarta-feira, o resultado agregado acompanhou a estabilidade do 
índice PMI de serviços, que permaneceu em 53,7 pontos no período. Os dados apontam para elevação de 0,4% 
do PIB na passagem do quarto trimestre de 2016 para o primeiro trimestre deste ano, velocidade modestamente 
abaixo da alta de 0,5% observada no último trimestre do ano passado, segundo primeira estimativa também 
divulgada nesta semana. Assim, mantemos nossa visão de que a continuidade do crescimento da atividade 
econômica e a depreciação do euro ante o dólar podem trazer algumas pressões para a inflação na Área do Euro. 

Neste último dia da semana, as atenções dos mercados globais estarão focadas na divulgação dos dados do 
mercado de trabalho nos Estados Unidos relativos a janeiro. Assim, teremos novas informações para reavaliar 
as perspectivas das próximas decisões de política monetária do país. Por ora, os mercados acionários operam 
sem tendência única. Na Ásia, as bolsas fecharam em queda, com exceção de Tóquio que encerrou o dia 
praticamente estável. Os principais mercados europeus operam em alta nesta manhã enquanto os índices futuros 
indicam que as bolsas do país também devem registrar valorização ao longo do dia. O dólar ganha valor ante as 
principais moedas, com destaque para depreciação do iene. Vale ainda dizer que o Banco do Japão anunciou 
hoje uma oferta ilimitada de compra de títulos para conter o aumento dos juros de 10 anos. 

Os preços do petróleo operam em alta, com o progresso dos cortes de produção nos países da Opep à espera da 
divulgação dos dados das perfurações de poços nos Estados Unidos. As commodities agrícolas são negociadas 
em queda enquanto as cotações dos metais industriais também operam em baixa após o resultado do índice 
PMI da indústria de transformação da China, calculado pela Markit, frustrar as expectativas em janeiro. O índice 
recuou de 51,9 para 51,0 pontos entre dezembro e janeiro e o consenso era de uma retração para 51,8 pontos.

No Brasil, como não teremos divulgação de indicadores domésticos relevantes, acreditamos que os mercados 
devem seguir a tendência externa, com alta da bolsa e desvalorização do Real. O mercado de juros futuros 
também deve acompanhar o comportamento dos juros externos, que responderão aos dados de emprego dos 
Estados Unidos. Por fim, as expectativas dos mercados locais deverão se ajustar à reeleição de Rodrigo Maia 
para a presidência da Câmara de Deputados – que se comprometeu em avançar na agenda das reformas – e 
à definição de que o ministro Edson Fachin será o novo relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal.
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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 

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

Indicadores do Mercado

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

02/02/17 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) (*) 10,76 -0,02 -0,67 -3,85

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,26 -0,04 -0,11 -1,24

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 10,87 -0,03 -0,58 -4,17

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 10,31 -0,04 -0,66 -5,30

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.008,67 1,26 30,14 139,82

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.291,29 27,23 108,43 882,17

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 246,19 -4,68 -34,34 -226,69

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,12 -0,20 -5,00 -21,77

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 64.578 -0,40 8,37 67,32

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.562 -0,31 8,25 63,07

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.281 0,06 1,88 19,85

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 242,86 -0,20 -0,43 7,33

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 18.915 -1,22 -1,05 6,56

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.159 0,00 1,79 14,90

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,47 0,00 0,03 0,63

Euro - US$/€ (**) 1,08 -0,1 2,9 -1,5

Iene - ¥/US$ (**) 112,80 -0,4 -4,0 -6,0

Libra - US$/£ (**) 1,25 -1,0 2,0 -13,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 20,56 -0,7 -0,8 11,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,88 0,0 -0,9 4,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 193,52 -0,8 1,0 33,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 56,56 -0,4 -0,5 72,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.217 0,9 5,6 7,9

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.037 0,0 4,1 17,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 368 -0,2 4,4 -1,3

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 144 -0,3 -3,8 -6,7


