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Agenda do dia

Atividade

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

Mercado fez pequenos ajustes nas projeções para 2017 e 2018, com a expectativa para a alta 
do IPCA deste ano ficando abaixo da meta
O mercado novamente fez pequenas calibragens em suas expectativas para as principais variáveis 
econômicas para 2017 e de 2018, de acordo com as estimativas coletadas até o dia 10 de fevereiro e 
divulgadas hoje pelo Relatório Focus do Banco Central. As expectativas para o IPCA recuaram de 4,64% 
para 4,47% para 2017, ficando abaixo da meta de 4,50%, e seguiram inalteradas em 4,50% para o final 
de 2018. Já a mediana da taxa Selic permaneceu em 9,50% para o final de 2017 e em 9,00% para 
o final de 2018. Além disso, a mediana das projeções para a o crescimento do PIB passou de 0,49% 
para 0,48% e de 2,25% para 2,30% para o final de 2017 e 2018, respectivamente. Por fim, a mediana 
das expectativas para a taxa de câmbio caiu de R$/US$ 3,40 para  US$/R$ 3,36 para o final de 2017 e 
recuou de R$/US$ 3,50 para R$/US$ 3,49 para o final do próximo ano.

Desempenho do comércio e do setor de serviços deve ter sido fraco em dezembro, o que 
reforçará nossa expectativa de queda de 0,7% do PIB no quarto trimestre de 2016
Os últimos dados do comércio e do setor de serviços, ainda referentes a dezembro e que serão divulgados 
nesta semana, deverão fortalecer nossa expectativa de queda de 0,7% do PIB no quarto trimestre de 2016. 
Projetamos queda de 3,1% da atividade do varejo restrito ante novembro, informação a ser conhecida na 
terça-feira. Dessa forma, o desempenho negativo em dezembro deverá mais que devolver a alta observada 
no mês anterior, impulsionada pelas vendas da Black Friday. No dia seguinte, o IBGE divulgará a Pesquisa 
Mensal de Serviços, também referente ao último mês do ano passado, que deverá apontar que o setor 
seguiu fraco. Ainda na quarta-feira, após as surpresas baixistas com os resultados do IGP-DI e do IPCA 
de janeiro, conheceremos o IGP-10 de fevereiro, para o qual estimamos alta de 0,20%, com nova deflação 
dos preços de produtos agropecuários no atacado e desaceleração do IPA industrial. Na sexta-feira, o 
BC divulgará o resultado do IBC-Br de dezembro, para o qual esperamos declínio de 0,2%, acumulando 
contração de 4,4% em 2016. No mesmo dia, a nota do Setor Externo de janeiro deverá mostrar continuidade 
do forte ritmo de entrada de Investimentos Diretos no País e do ajuste nas contas externas.

No exterior, em semana de agenda com divulgação de poucos indicadores, nos Estados Unidos, os 
destaques ficarão com os resultados da produção industrial e das vendas do varejo de janeiro, na quarta-
feira. Apesar da relativa estabilidade esperada para os dois indicadores, uma eventual surpresa poderá 
alterar a percepção sobre o ritmo de crescimento do PIB norte-americano neste primeiro trimestre. Além 
disso, após os dados da balança comercial da China de janeiro sugerirem estabilização do crescimento, 
merecem atenção as divulgações dos índices de inflação ao produtor e ao consumidor referentes ao início 
deste ano, nesta madrugada. Esperamos que os preços ao produtor continuem acelerando, refletindo 
a elevação dos preços das commodities.

ABCR: fluxo pedagiado de veículos registrou alta em janeiro, mas queda do movimento de 
pesados fortalece expectativa de recuo da produção industrial no início do ano
O fluxo pedagiado de veículos apresentou alta de 1,0% na passagem de dezembro para janeiro, na 
série livre de efeitos sazonais, conforme divulgado na última sexta-feira pela Associação Brasileira de 
Concessionárias de Rodovias (ABCR). Esse desempenho foi explicado pelo movimento de veículos leves, 
com avanço de 1,6% frente a dezembro. No sentido oposto, o fluxo de veículos pesados recuou 2,3%, 
na mesma base de comparação. Em relação ao mesmo mês de 2016, o movimento total de veículos 
mostrou uma modesta elevação de 0,3%, refletindo o desempenho dos veículos leves, com alta de 1,0%, 
ao passo que o fluxo de veículos pesados caiu 2,2%. A queda do movimento de veículos pesados, assim 
como outros indicadores já divulgados, sugere retração da produção industrial em janeiro, que deverá 
devolver parcialmente a alta observada do mês anterior. 
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Tendências de mercado

EUA: queda das expectativas puxou para baixo a confiança do consumidor norte-americano em 
fevereiro
O índice de confiança do consumidor dos Estados Unidos recuou de 98,5 para 95,7 pontos entre janeiro e 
fevereiro, de acordo com pesquisa divulgada na sexta-feira passada pela Universidade de Michigan. A queda 
na margem foi puxada pelo indicador de expectativas, que caiu de 90,3 para 85,7 pontos no período. Já o 
índice que mensura a situação corrente ficou praticamente estável, ao passar de 111,3 para 111,2 pontos. Ainda 
assim, o indicador agregado subiu 4,4% em relação ao mesmo período do ano passado e segue próximo de 
seu maior patamar na última década. Esperamos, portanto, que o crescimento do consumo das famílias seguirá 
sustentado neste primeiro trimestre. 

Os mercados internacionais apresentam desempenho positivo nesta segunda-feira, em ambiente de menor 
cautela. As bolsas asiáticas encerraram o primeiro pregão da semana em alta. Merece destaque a elevação 
das ações em Tóquio, diante das menores preocupações acerca das relações comerciais do Japão com os 
Estados Unidos, após reunião dos presidentes desses dois países realizada na última sexta-feira. Na Europa, 
os mercados operam com ganhos, refletindo, em alguma medida, a valorização dos papéis de empresas ligadas 
ao setor de matérias-primas. No mesmo sentido, os índices futuros norte-americanos são cotados no campo 
positivo, sugerindo alta das bolsas dos EUA. 
 
Nesse contexto de menor aversão ao risco, o dólar apresenta tendências distintas ante as principais moedas, 
mostrando-se valorizado em relação ao iene, ao peso mexicano e ao euro. Já a libra, o rublo e o rand sul-africano 
apreciam ante a divisa norte-americana. A expectativa de maior demanda global impulsiona as cotações das 
commodities metálicas nesta manhã, com os preços do minério de ferro na China atingindo seu maior nível 
desde 2014. Além disso, a elevação dos preços do cobre também reflete a greve na maior mina do mundo, 
localizada no Chile. As cotações do petróleo registram queda, à espera do relatório mensal da OPEP, que deverá 
confirmar o cumprimento do acordo de corte de produção dos países membros. Apesar disso, o aumento da 
produção e da perfuração de poços nos EUA exerce pressões baixistas sobre os preços. Os preços de grãos 
também recuam nesta manhã. 
 
No Brasil, as atenções estarão voltadas à audiência de conciliação do acordo fiscal entre o Estado do Rio de 
Janeiro e a União, a ser realizada às 14h. A fraca agenda de divulgação de indicadores domésticos deverá fazer 
com que o mercado acompanhe o movimento do exterior, com alta da bolsa. 
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(*) 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

10/02/17 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) (*) 10,55 -0,05 -0,76 -3,95

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,13 -0,01 0,02 -1,36

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 10,67 -0,05 -0,67 -4,45

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 10,09 -0,05 -0,73 -5,57

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.013,64 1,28 23,95 137,43

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.426,31 34,20 267,09 986,37

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 234,32 -3,46 -25,08 -246,41

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,12 -0,45 -2,50 -20,68

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 66.125 1,79 6,43 63,77

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 27.206 1,71 6,47 60,36

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.316 0,36 2,08 25,07

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 246,11 0,15 0,91 15,72

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.379 2,49 0,40 23,33

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.197 0,42 1,11 15,68

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,41 0,01 0,03 0,74

Euro - US$/€ (**) 1,06 -0,1 0,8 -5,8

Iene - ¥/US$ (**) 113,19 -0,1 -2,2 -0,1

Libra - US$/£ (**) 1,25 -0,1 2,5 -14,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 20,34 0,0 -6,7 7,4

Yuan - RMB/US$ (**) 6,88 -0,1 -0,7 4,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 194,04 1,3 2,9 37,6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 56,70 1,9 5,7 83,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.234 -0,1 4,1 3,3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.059 0,8 5,3 22,8

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 375 1,4 4,5 4,0

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 145 0,2 -3,0 -6,5


