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Inflação

Agenda do dia

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

18:00 EUA: Crédito ao consumidor (nov) US$ 18,2 
bilhões

Mercado revisou para baixo as projeções de inflação para 2016 e 2017 
O mercado ajustou para baixo suas expectativas para a inflação para 2016 e 2017, de acordo com as 
estimativas coletadas até o dia 06 de janeiro e divulgadas hoje pelo Relatório Focus do Banco Central. 
As expectativas para o IPCA passaram de 6,38% para 6,35% para 2016 e de 4,87% para 4,81% para 
o final deste ano. Já a mediana das projeções para a taxa Selic se manteve em 10,25% para o final 
de 2017. Também não houve alteração da mediana das projeções do PIB para 2016 e para 2017, que 
permaneceram em -3,49% e 0,50%, respectivamente. Por fim, a mediana das expectativas para a taxa 
de câmbio foi ajustada de R$/US$ 3,48 para R$/US$ 3,45 para o final de 2017.

Esperamos redução de 0,50 p.p. da taxa Selic, para 13,25% 
Acreditamos que o Banco Central (BC) reduzirá a taxa Selic de 13,75% para 13,25% em sua próxima 
reunião de política monetária, cuja decisão será conhecida nesta quarta-feira. Na nossa visão, diante 
(i) da ligeira melhora das expectativas de inflação; (ii) das surpresas baixistas com a inflação corrente; 
e (iii) da expectativa de recuperação mais gradual da economia em 2017, o BC já possui elementos 
suficientes para acelerar o ritmo de queda de juros. No mesmo dia, o IBGE divulgará o resultado do IPCA 
de dezembro, para o qual projetamos alta de 0,34%. Apesar da aceleração em relação a novembro, 
essa elevação continuará muito abaixo da sazonalidade do período. Caso tal resultado se confirme, o 
IPCA terá encerrado 2016 com alta de 6,33%, inferior ao teto da meta estabelecida pelo BC. Ao longo 
da semana, também serão divulgados indicadores de atividade referentes a novembro, que deverão 
reforçar nossa expectativa de contração de 0,9% do PIB no quarto trimestre. Na terça-feira, teremos 
a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), enquanto na quinta-feira e na sexta-feira conheceremos os 
resultados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) e do IBC-Br, respectivamente. 

No exterior, após a divulgação dos dados do mercado de trabalho norte-americano de dezembro que 
ocorreu na semana passada, o resultado das vendas do varejo dos EUA de dezembro, nesta sexta-feira, 
deverão reforçar nossa expectativa de continuidade do desempenho positivo do consumo das famílias. 
Merecem destaque as divulgações dos dados de atividade, balança comercial e inflação da China que 
ocorrerão durante a semana, e que deverão mostrar que o crescimento da economia do país seguiu 
sustentado no quarto trimestre do ano passado. Por fim, o USDA divulgará seu relatório mensal da 
produção mundial de grãos, na quinta-feira. 

IBGE: índice de preços ao produtor acelerou em novembro, influenciado pela cadeia da 
indústria extrativa
O índice de preços ao produtor (IPP) registrou alta de 0,78% em novembro, conforme divulgado na última 
sexta-feira pelo IBGE. A aceleração em relação a outubro, quando o índice havia subido 0,09%, decorreu 
principalmente do aumento dos preços da indústria extrativa, que passaram de uma deflação de 1,94% 
para uma alta de 2,20%. No mesmo sentido, os preços da indústria de transformação apresentaram 
maior elevação, oscilando de uma expansão de 0,15% para outra de 0,73%. Com o resultado, o IPP 
acumula alta de 0,40% de janeiro até novembro do ano passado. Acreditamos que o índice continuará 
acelerando na próxima divulgação, acompanhando a trajetória indicada pelo IPA industrial da FGV.
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Tendências de mercado

EUA: economia norte-americana gerou 156 mil postos de trabalho em dezembro, com nova aceleração 
dos ganhos salariais
A economia norte-americana gerou 156 mil postos de trabalho em dezembro, de acordo com os dados divulgados 
na sexta-feira pelo Departamento do Trabalho. O resultado foi inferior à mediana das expectativas do mercado, 
de criação de 183 mil vagas.  Apesar do saldo abaixo do esperado, os dados dos últimos dois meses sofreram 
revisão altista de 19 mil postos. Com isso, a média trimestral foi de geração de 165 mil vagas no quarto trimestre. 
A taxa de desemprego, por sua vez, oscilou de 4,6% para 4,7% entre novembro e dezembro, ao passo que a 
taxa de desemprego ampla, que também contempla trabalhos com carga horária parcial, cedeu de 9,3% para 
9,2% no período. Já os salários voltaram a acelerar no mês passado, registrando alta interanual de 2,9%, ante 
crescimento de 2,5% em novembro, na mesma métrica. Em 2016, foram criados 2,2 milhões de postos de 
trabalho nos Estados Unidos. Acreditamos que o mercado de trabalho continuará pressionado, com a taxa de 
desemprego próxima a do pleno emprego. Além disso, esperamos que os salários seguirão acelerando nos 
meses à frente. Diante disso, os dados reforçam nossa expectativa de maior crescimento da economia norte-
americana em 2017, que deverão fazer com que o Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA) opte por três 
altas da taxa de juros neste ano. 

Os dados do mercado de trabalho norte-americano, divulgados sexta-feira, continuam a indicar que o crescimento 
da economia americana está ganhando tração. Nesse cenário o dólar ganha valor ante as principais moedas, 
refletindo a avaliação do mercado de que aumentou a probabilidade de uma normalização mais rápida da 
política monetária norte-americana. 

Os principais mercados acionários operam sem tendência única nesta segunda-feira. As bolsas asiáticas fecharam 
o dia em alta, com exceção de Hong Kong, enquanto os principais mercados europeus operam em baixa nesta 
manhã, com exceção da bolsa de Londres. Os índices futuros norte-americanos, por sua vez operam próximo 
à estabilidade.

Os preços do petróleo são negociados em queda, com o aumento na perfuração de novos poços nos Estados 
Unidos para o maior nível em um ano. Já os preços dos grãos são cotados em alta à espera do relatório da 
USDA, que será divulgado nesta semana, enquanto as demais commodities agrícolas registram queda. Os 
metais industriais, por sua vez, são cotados em alta diante da queda dos estoques.

No Brasil, o mercado deve seguir a tendência externa, com a queda da bolsa e desvalorização do Real. Em 
semana de reunião do Copom, o mercado de juros deve refletir os dados do Boletim Focus do Banco Central 
divulgado há pouco.
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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

06/01/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 13,75 0,00 0,00 -0,50

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 11,35 0,00 -0,69 -4,19

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,28 0,00 -0,15 -1,81

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 11,39 0,02 -0,58 -4,69

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 10,91 0,03 -0,68 -5,35

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.986,44 0,37 29,00 189,82

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.129,47 -12,06 219,60 667,97

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 258,63 -7,39 -52,30 -226,01

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,22 0,74 -5,50 -20,02

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 62.071 0,00 1,61 48,59

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 25.547 0,00 1,97 46,12

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.269 0,00 2,57 14,01

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 245,07 0,02 5,90 2,29

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.454 -0,34 5,96 6,94

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.154 -0,35 -1,42 -6,17

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,42 0,07 0,03 0,25

Euro - US$/€ (**) 1,05 -0,7 -1,7 -2,3

Iene - ¥/US$ (**) 117,02 1,4 2,6 -1,2

Libra - US$/£ (**) 1,23 -1,1 -3,1 -16,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 21,22 -0,9 4,1 21,0

Yuan - RMB/US$ (**) 6,92 0,7 0,6 5,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 193,54 -0,2 1,0 24,1

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 57,10 0,4 5,9 66,8

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.173 -0,7 0,5 7,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 986 -1,7 -5,9 12,6

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 358 -0,9 2,0 1,3

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 149 0,4 -0,7 0,0


