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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pesquisa Industrial Mensal Regional (dez)

11:30 EUA: Balança comercial (dez) - US$ 45,0 
bilhões

18:00 EUA: Crédito ao consumidor (dez) US$ 20,0 
bilhões

Surpresa baixista com o resultado do IGP-DI foi explicada pela maior descompressão do IPA 
industrial
O IGP-DI apresentou alta de 0,43% em janeiro, de acordo com os dados divulgados há pouco pela 
FGV, desacelerando ante a elevação de 0,83% registrada no mês anterior. Mais uma vez, o resultado foi 
inferior à nossa projeção e à mediana dos analistas de mercado, de 0,47% e 0,48%, respectivamente. 
Em relação às nossas estimativas, a surpresa baixista se concentrou na descompressão maior que a 
esperada do IPA industrial, que desacelerou de uma alta de 1,98% para outra de 1,25% no período, 
puxada, principalmente pelo alívio dos preços de minério de ferro e de alimentos industrializados. Em 
linha com o esperado, o IPA agropecuário ampliou sua deflação em janeiro, ao oscilar de uma queda 
de 1,16% para outra de 2,05%, sugerindo continuidade do comportamento abaixo da sazonalidade dos 
preços de alimentação ao consumidor no curto prazo. Em contrapartida, o IPC acelerou de 0,33% em 
dezembro para 0,69% no mês passado, diante da maior alta em quatro de seus oito grupos, com destaque 
para a elevação sazonal de educação, leitura e recreação. No mesmo sentido, o INCC subiu 0,41%, ante 
0,35% no mês anterior, impulsionado pela aceleração dos custos de materiais, equipamentos e serviços. 
Esperamos continuidade de desaceleração dos IGPs em fevereiro, para uma elevação próxima de 0,35%. 

Anfavea: queda da produção de veículos em janeiro devolveu grande parte da elevação 
observada no mês anterior
A produção total de veículos, exceto máquinas agrícolas, somou 174.064 unidades em janeiro, segundo 
os dados divulgados ontem pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea). O montante é equivalente a uma queda de 13,7% na margem, descontando os efeitos 
sazonais, devolvendo quase a integralidade da alta de 14,6% registrada em dezembro. O resultado 
refletiu as variações negativas de todas as categorias ante o mês anterior, com destaque para os recuos 
de comerciais leves (-33,4%) e de ônibus (-23,5%), seguidos pelas retrações de 9,8% de automóveis 
e caminhões. No mesmo sentido, as vendas ao mercado interno caíram 0,3% em relação a dezembro, 
também excetuada a sazonalidade, diante do declínio em três das quatro categorias. Para os próximos 
meses, acreditamos em uma melhora gradual das vendas, diante da recuperação lenta da atividade 
econômica, que deve contribuir para o processo de normalização dos estoques. Especificamente em 
relação à produção industrial, os dados apontam para queda em janeiro, que deverá compensar parte 
do crescimento visto em dezembro. 

Seresa Experian: atividade varejista registrou queda pelo segundo mês consecutivo em 
janeiro, sugerindo continuidade do fraco desempenho do consumo no primeiro trimestre
O indicador de atividade do comércio recuou 2,5% na passagem de dezembro para janeiro, de acordo 
com os dados dessazonalizados divulgados ontem pela Serasa Experian. O resultado foi explicado pelo 
desempenho negativo de cinco dos seis setores que compõem o índice. A maior contração foi registrada 
pelo segmento de material de construção, de 6,3%. Em contrapartida, supermercados, hipermercados, 
alimentos e bebidas cresceram 0,9%. Na comparação interanual, o índice total caiu 4,2%, acumulando 
queda de 6,1% em doze meses. Assim, os primeiros indicadores coincidentes de janeiro apontam para 
continuidade do fraco desempenho do consumo do primeiro trimestre deste ano. 
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Tendências de mercado

Balança comercial permaneceu positiva ao registrar superávit de US$ 212 milhões na primeira 
semana de fevereiro
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 212 milhões na primeira semana de fevereiro, de 
acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Esse resultado 
é equivalente a um superávit de US$ 30 bilhões em termos anualizados, levando em conta os ajustes sazonais. 
Entre os dias 1 e 3 deste mês, as exportações somaram US$ 2,264 bilhões, superando as importações, que 
alcançaram US$ 2,052 bilhões. Comparando esses resultados com as médias diárias do mesmo período do 
ano passado, verificou-se aumento de 7,4% dos embarques e de 26,2% das compras externas. O crescimento 
das exportações foi explicado pelo aumento das vendas das três categorias de produtos: básicos (10,0%), 
manufaturados (8,9%) e semimanufaturados (1,3%). Em relação às importações, houve expansão dos gastos, 
principalmente, com combustíveis e lubrificantes e com cereais e produtos de moagem, de 137,5% e de 32,0%, 
nessa ordem. Na margem, destaque para a balança de petróleo, com queda das exportações e aumento 
expressivo das importações. Assim, com o resultado da semana, o saldo da balança comercial acumulou 
superávit de US$ 2,937 bilhões no ano.

As incertezas acerca da eleição presidencial na França fazem com que os mercados globais operem com 
cautela nesta terça-feira. O crescimento da candidata Marine Le Pen nas pesquisas traz preocupações aos 
mercados, diante de seu discurso contrário à imigração e à permanência do país na Área do Euro. Assim, as 
bolsas asiáticas encerraram o pregão de hoje no campo negativo, também refletindo o recuo dos preços de 
petróleo, que pressionaram as ações de empresas relacionadas à energia para baixo. Na Europa, por ora, 
as bolsas operam ligeiramente em alta, apesar da surpresa negativa com o resultado da produção industrial 
alemã. A atividade industrial caiu 3,0% na passagem de novembro para dezembro, resultado bastante abaixo 
da alta esperada de 0,4%. Já os índices futuros norte-americanos são cotados próximos à estabilidade. Nesse 
contexto de maior aversão ao risco, o dólar se fortalece em relação às moedas de países desenvolvidos e de 
emergentes, a despeito das incertezas em torno da política econômica do novo governo dos EUA.
 
A expectativa de elevação da produção de petróleo norte-americana pressiona para baixo as cotações dessa 
commodity nesta manhã. Vale lembrar que os dados preliminares de produção e estoques dos EUA serão 
divulgados hoje pelo American Petroleum Institute. As cotações das agrícolas apresentam relativa estabilidade, 
enquanto os preços do ouro e dos metais industriais mostram queda. A exceção ficou por conta do minério de 
ferro, cuja perspectiva de redução da oferta eleva sua cotação neste momento. 
 
No Brasil, o mercado deverá acompanhar o movimento internacional, com alguma depreciação do Real. O 
mercado de juros futuros deverá reagir à alta menor que a esperada do IGP-DI de janeiro. A fraca agenda de 
indicadores locais faz com que as atenções se voltem ao cenário político, com a indicação de Alexandre de 
Moraes para o Supremo Tribunal Federal. Além disso, a instalação da comissão para a PEC da Previdência 
Social ficou agendada para a próxima quinta-feira. 



3DEPEC

B
ol

et
im

 D
iá

rio
 M

at
in

al
Indicadores do Mercado

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

06/02/17 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) (*) 10,71 -0,02 -0,65 -3,90

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,13 -0,03 -0,13 -1,39

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 10,82 0,00 -0,57 -4,41

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 10,23 -0,01 -0,68 -5,52

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.008,57 1,45 23,15 139,18

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.311,65 6,19 185,29 887,37

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 239,22 -4,06 -19,41 -228,72

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,12 -0,04 -3,36 -20,16

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 63.993 -1,48 3,77 57,65

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.354 -1,40 3,86 54,50

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.293 -0,21 0,68 21,94

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 242,50 -0,70 -1,05 10,19

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 18.977 0,31 -2,46 12,83

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.157 0,54 0,08 14,24

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,41 -0,06 -0,01 0,57

Euro - US$/€ (**) 1,08 -0,3 2,1 -3,7

Iene - ¥/US$ (**) 111,74 -0,8 -4,5 -4,4

Libra - US$/£ (**) 1,25 -0,1 1,5 -14,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 20,54 0,8 -3,3 11,4

Yuan - RMB/US$ (**) 6,85 0,2 -1,2 4,2

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 192,16 -1,0 -1,4 30,2

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 55,72 -1,9 -2,4 63,6

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.230 0,9 4,8 6,2

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.036 0,9 5,1 19,4

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 364 -0,4 1,6 -0,5

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 144 0,3 -3,4 -7,0

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


