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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Levantamento Sistemático da Produção Agrícola 
(jan)

- Conab: 5º Levantamento da safra de grãos 2016/2017

11:30 EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal)

13:00 EUA: Estoques no atacado (dez) - final 1,0% (m/m)

- USDA: Relatório mensal da produção mundial de grãos

Resultado do IPCA de janeiro reforçou a expectativa de convergência da inflação em direção à 
meta neste ano 
O IPCA apresentou alta de 0,38% em janeiro, segundo os dados divulgados ontem pelo IBGE, marcando 
a menor elevação para meses de janeiro desde 1994. Assim, o índice acumulou alta de 5,35% nos últimos 
doze meses, o que representa desaceleração importante em relação à elevação de 6,29% observada no 
final do ano passado. Reforçamos, portanto, nossa expectativa de que o IPCA convergirá em direção ao 
centro da meta de 4,5% estabelecida pelo Banco Central (BC) no final deste ano. A ligeira aceleração 
em relação à elevação de 0,30% observada em dezembro refletiu a maior pressão em  seis de seus 
nove grupos. Apesar da maior alta de alimentação e bebidas, passando de uma elevação de 0,08% 
para outra de 0,35% entre dezembro e janeiro, os preços desses itens seguiram com variação abaixo da 
sazonalidade do período.  Esse movimento deve se repetir nos próximos meses, conforme sugerido pela 
deflação dos preços de alimentos no atacado. A perspectiva de forte crescimento da safra agrícola neste 
ano, em conjunto com a ausência de efeitos climáticos adversos no primeiro semestre, deverá contribuir 
para pressões baixistas ao longo de 2017. Vale destacar que esse cenário mais benigno para a inflação 
de alimentos nos próximos meses traz um viés de baixa para a nossa projeção de que o IPCA atingirá 
uma elevação de 4,5%. Os indicadores de inflação subjacente desaceleraram em janeiro. Os preços de 
serviços, por exemplo, subiram 0,38% em janeiro, ante avanço de 0,65% no mês anterior, acumulando 
alta de 6,20% nos últimos doze meses. No mesmo sentido, a média dos núcleos por exclusão oscilou 
de uma elevação de 0,40% para outra de 0,36%, acumulando alta de 5,77% nos últimos doze meses. 
Para fevereiro, acreditamos que o IPCA deverá subir 0,45%, diante da elevação sazonal dos preços de 
educação. Porém, a lenta retomada da atividade econômica, o comportamento favorável dos preços de 
alimentos e a apreciação cambial recente deverão contribuir para a continuidade da desinflação neste 
ano. Essas condições, por sua vez, têm aumentado a probabilidade de que o IPCA termine 2017 com 
variação abaixo do centro da meta.

CNI: investimentos industriais recuaram em 2016 diante da incerteza econômica e do 
enfraquecimento da demanda doméstica
O percentual de empresas do setor industrial que investiu recuou de 74% para 67% entre 2015 e 2016, 
de acordo com a pesquisa Investimentos na Indústria divulgada ontem pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). A porcentagem de empresas que pretende investir em 2017 também ficou em 67%. 
A incerteza econômica seguiu como o principal vetor de frustração dos planos de investimento no 
ano passado, segundo 80% das fábricas entrevistadas, patamar praticamente estável em relação ao 
observado em 2015. No mesmo sentido, a reavaliação da demanda e a ociosidade elevada também 
foram fator de limitação de investimentos, de acordo com 54% das empresas. A recuperação da atividade 
econômica, ainda que bastante gradual, o maior corte da taxa de juros e a apreciação cambial deverão 
impulsionar os investimentos neste ano. Assim, esperamos alta de 2,5% dos investimentos em 2017, 
após três anos consecutivos de queda.
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Inflação

Setor Externo

Tendências de mercado

Abegás: queda do consumo de gás natural em 2016 foi puxada pela indústria e geração de energia 
elétrica 
O consumo de gás natural totalizou 737.242 milhões de m³/dia em 2016, considerando a comercialização para 
a indústria, residência, automóveis, comércio e geração elétrica, segundo dados disponibilizados ontem pela 
Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás). O resultado representa uma 
queda acumulada de 20,4% em relação a 2015 e reflete especialmente a variação negativa da geração de energia 
elétrica, que recuou 41,7% no ano passado em função do desligamento de termoelétricas. A comercialização de 
gás natural para a indústria, por sua vez, recuou 9,0% no período, refletindo o enfraquecimento da atividade do 
setor. No sentido oposto, os consumos residencial, comercial e automotivo mostraram altas de 14,6%, 4,2% e 
2,9 %, nesta ordem. A migração do consumo de eletricidade para gás natural explica o crescimento do consumo 
residencial, tendência que se manterá nos próximos anos. Para este ano, esperamos reversão do desempenho 
negativo puxado pela retomada gradual da atividade industrial, que deverá registrar alta de 1,0% em 2017.

FGV: desaceleração do IGP-M em sua primeira prévia foi explicada pela descompressão do IPA 
industrial
Os indicadores de inflação divulgados recentemente reforçam ainda mais a expectativa de convergência para o 
centro da meta neste ano. Após o IPCA de janeiro conhecido ontem ter registrado elevação abaixo da esperada 
pelo mercado, o IGP-M apresentou alta de 0,10% em fevereiro, de acordo com a primeira prévia divulgada hoje pela 
FGV. A forte desaceleração em relação ao mês passado, quando subiu 0,86%, foi explicada pela menor pressão 
do IPA industrial, que passou de uma alta de 1,89% para outra de 0,24%. O IPA agropecuário seguiu em deflação, 
ao mostrar queda de 0,59% (ante recuo de 0,84%). O IPC também desacelerou entre janeiro e fevereiro, ao oscilar 
de 0,40% para 0,22%. Por fim, o INCC acelerou de 0,22% para 0,39% no período, diante da maior pressão dos 
preços de materiais, equipamentos e serviços. Para o índice fechado, esperamos alta de 0,13% neste mês.  

BC: fluxo cambial encerrou janeiro com superávit de US$ 3,664 bilhões, e nos três primeiros dias de 
fevereiro o saldo foi negativo em US$ 1,805 bilhão
O movimento de câmbio registrou entradas líquidas de US$ 3,664 bilhões em janeiro, de acordo com os dados 
divulgados ontem pelo Banco Central. O resultado refletiu o saldo positivo das contas financeira e comercial, com 
destaque para esta última, que no período apresentou superávit de US$ 2,069 bilhões – em função de US$ 13,752 
bilhões contratados para exportações e US$ 11,683 bilhões para importações. A conta financeira, por sua vez, 
registrou entradas líquidas de US$ 1,595 bilhão. Para tanto, as compras somaram US$ 41,018 bilhões, superando 
as vendas de US$ 39,423 bilhões. Em relação aos três primeiros dias de fevereiro, o saldo foi negativo em US$ 
1,805 bilhão. Já a conta financeira registrou superávit de US$ 281 milhões e a conta comercial apresentou déficit 
de US$ 2,086 bilhões. Com esse resultado, o fluxo cambial acumula saldo positivo de US$ 1,859 bilhão em 2017.

Em dia de fraca agenda de indicadores internacionais, os mercados operam sem tendência definida no exterior. 
Na Ásia, as bolsas encerraram o pregão desta quinta-feira em alta, com exceção das ações em Tóquio, diante 
das incertezas em torno do encontro dos presidentes do Japão e dos EUA que ocorrerá amanhã. Na Europa, os 
resultados positivos dos balanços de empresas impulsionam os mercados, que apresentam ganhos nesta manhã. 
Já os índices futuros norte-americanos registram estabilidade neste momento. A ausência de direção única dos 
mercados também está refletida no comportamento das principais moedas ante o dólar. A libra, o euro e o rublo se 
valorizam ante a divisa norte-americana, ao passo que o peso mexicano, o iene e o rand sul-africano depreciam. 

Os preços de petróleo seguem em alta nesta manhã, após reverterem no pregão de ontem as perdas por conta 
do forte aumento dos estoques semanais norte-americanos divulgados pelo Departamento de Energia dos EUA. 
As commodities metálicas, em contrapartida, são cotadas em baixa, exceto o minério de ferro, que mantém 
o patamar da véspera, apesar da elevação dos estoques. Dentre as agrícolas, os preços de grãos registram 
queda, à espera da divulgação do relatório mensal do USDA. Já as demais apresentam ganhos. 

No Brasil, as atenções estarão voltadas para o cenário político. Hoje serão instaladas as Comissões Especiais 
das Reformas da Previdência e Trabalhista. Além disso, a Conab divulgará seu levantamento mensal, que deverá 
continuar apontando para safra recorde de grãos, um dos principais vetores de crescimento do PIB em 2017.
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Indicadores do Mercado

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

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

08/02/17 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) (*) 10,60 -0,06 -0,76 -4,01

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,12 -0,04 -0,15 -1,41

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 10,73 -0,05 -0,65 -4,50

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 10,14 -0,04 -0,77 -5,61

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.013,28 2,93 26,84 181,29

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.369,15 35,47 239,68 921,55

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 241,21 3,05 -17,42 -229,07

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,12 -0,09 -3,31 -20,12

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 64.835 0,99 5,14 59,72

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.695 0,99 5,20 56,50

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.295 0,07 0,78 23,81

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 243,69 0,21 -0,56 14,86

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.008 0,51 -2,30 11,78

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.167 0,44 0,40 14,60

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,34 -0,06 -0,08 0,59

Euro - US$/€ (**) 1,07 0,1 1,6 -4,4

Iene - ¥/US$ (**) 111,94 -0,4 -4,3 -3,4

Libra - US$/£ (**) 1,25 0,2 2,0 -13,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 20,48 -0,7 -3,6 9,7

Yuan - RMB/US$ (**) 6,88 -0,1 -0,8 4,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 192,26 0,9 -1,3 31,7

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 55,12 0,1 -3,5 67,6

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.238 0,3 5,5 3,3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.059 1,5 7,4 22,8

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 371 0,6 3,6 2,3

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


