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Agenda do dia

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

14:30 Tesouro: Resultado primário do governo central (dez) - R$ 73,8 
bilhões

- CNI: Indicadores industriais (dez)

11:30 EUA: Rendimento pessoal (dez) 0,4% (m/m)

11:30 EUA: Gastos pessoais (dez) 0,5% (m/m)

13:00 EUA: Vendas de imóveis pendentes (dez) 1,3% (m/m)

13:30 EUA: Índice de atividade do Fed Dallas (jan) 15,5

Mercado fez pequenas calibragens nas projeções para 2017 e para 2018 
Após importantes ajustes nas últimas semanas, o mercado fez pequenas revisões em suas expectativas 
para as principais variáveis econômicas para 2017 e de 2018, de acordo com as estimativas coletadas 
até o dia 27 de janeiro e divulgadas hoje pelo Relatório Focus do Banco Central. A mediana da taxa Selic 
para o final de 2017 seguiu em 9,50% e, para o final de 2018, foi revisada de 9,38% para 9,00%. Além 
disso, as expectativas para o IPCA passaram de 4,71% para 4,70% para 2017 e ficaram inalteradas em 
4,50% para o final de 2018. Já a mediana das projeções para a o crescimento do PIB se manteve em 
0,50% e em 2,20% para o final de 2017 e 2018, respectivamente. Por fim, a mediana das expectativas 
para a taxa de câmbio permaneceu em R$/US$ 3,40 para o final de 2017 e em R$/US$ 3,50 para o 
final de 2018.

Últimos resultados de diversos indicadores econômicos do ano passado serão conhecidos 
nesta semana 
A agenda desta semana contemplará a divulgação dos últimos resultados dos indicadores do ano passado. 
Dentre eles, conheceremos o desempenho da produção industrial de dezembro, na quarta-feira, que 
deve ter mostrado alta de 2,4% na margem, insuficiente para reverter o desempenho negativo observado 
no acumulado do ano passado. No dia anterior, o IBGE divulgará a Pnad Contínua, também referente 
a dezembro. Esperamos que a taxa de desemprego tenha atingido 11,7% no período. Também serão 
divulgados os resultados primários do governo central e o consolidado do último mês do ano passado, 
hoje e na terça-feira, respectivamente. Após as sondagens terem apontado elevação dos índices de 
confiança em janeiro, teremos, na quinta-feira, o resultado dos emplacamentos de veículos da Fenabrave 
deste mês, sendo esse o primeiro indicador coincidente de atividade de 2017. Na quarta-feira, o saldo 
da balança comercial de janeiro será divulgado, com superávit de US$ 1,9 bilhão, segundo nossas 
estimativas. 

No exterior, após a surpresa baixista com a primeira estimativa do PIB dos Estados Unidos, as atenções 
estarão voltadas à decisão de política monetária dos Fed, na quinta-feira. Apesar de o mercado esperar 
manutenção da taxa de juros, o comunicado deverá trazer sinais adicionais para os próximos passos da 
política monetária, juntamente com a avaliação do desempenho da atividade econômica e da inflação e 
dos possíveis impactos de medidas de estímulo fiscal do novo governo. Além disso, merece destaque a 
divulgação dos dados do mercado de trabalho norte-americano referentes a janeiro, na sexta-feira. Na 
terça-feira, também conheceremos o resultado da primeira prévia do PIB da Área do Euro, que deverá 
registrar ligeira aceleração em relação ao crescimento dos trimestres anteriores. Ao longo da semana, 
também serão divulgadas as leituras finais dos índices PMI da China, dos EUA e do Reino Unido. Por 
fim, além da reunião do Fed, teremos diversas decisões de política monetária, como a do Reino Unido, 
na quinta-feira. 



2DEPEC

B
ol

et
im

 D
iá

rio
 M

at
in

al

Inflação

Fiscal

Atividade

CNI: índice de expectativas do consumidor apresentou alta em janeiro, em linha com a melhora da 
confiança já observada em diversos setores
O Índice Nacional de Expectativas do Consumidor (INEC) alcançou 103,8 pontos neste primeiro mês do ano, 
avançando 2,6% em relação a dezembro, descontada a sazonalidade, conforme divulgado  na sexta-feira pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI).  A elevação na margem foi impulsionada pela melhora de cinco dos 
seis componentes do indicador, com destaque para o componente que avalia as perspectivas em relação à 
inflação, que subiu 8,8% ante dezembro (lembrando que uma elevação corresponde à expectativa de queda da 
inflação). Esse resultado favorável, por sua vez, está alinhado com o avanço dos índices de confiança divulgados 
ao longo da semana passada. Ainda assim, esperamos uma recuperação gradual da atividade econômica ao 
longo deste ano.  

Seade/Dieese: taxa de desemprego de quatro regiões metropolitanas encerrou 2016 com alta em 
relação ao ano anterior
As taxas de desemprego das regiões metropolitanas de Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e São Paulo encerraram 
2016 com elevação em relação ao ano anterior, segundo os dados divulgados na última sexta-feira pelo 
Seade/Dieese. A taxa de desemprego média da região metropolitana de Fortaleza subiu de 8,6% para 13,1% 
entre 2015 e 2016, ao passo que a taxa da região de Salvador avançou de 18,7% para 24,1% no período. Na 
região metropolitana de Porto Alegre, a taxa de desemprego oscilou de 8,4% para 10,5%. Especificamente em 
relação à região de São Paulo, em dezembro, a taxa atingiu 13,5%, o equivalente a uma elevação de 2,0 p.p. 
na comparação com o mesmo período do ano passado, diante da queda de 2,5% da ocupação e ligeira alta 
de 0,1% da população economicamente ativa, na comparação interanual. Assim, a taxa de desemprego média 
de São Paulo chegou a 13,8% em 2016 (ante 10,7% no ano anterior). Acreditamos que o mercado de trabalho 
seguirá fraco até o terceiro trimestre deste ano, reagindo com alguma defasagem em relação à melhora da 
atividade econômica. 

FGV: maior deflação do IPA agropecuário no IGP-M em janeiro sugere que os preços de alimentação 
do IPCA seguirão abaixo da sazonalidade do período
O IGP-M registrou alta de 0,64% em janeiro, de acordo com os dados divulgados há pouco pela FGV, abaixo da 
nossa projeção e da mediana das expectativas do mercado (de 0,71% e de 0,70%, respectivamente). A surpresa 
baixista foi generalizada, refletindo a menor alta do IPA industrial e a deflação mais intensa que a esperada do 
IPA agropecuário. A aceleração em relação à elevação de 0,54% observada em dezembro foi explicada pela 
maior pressão do IPA industrial, que oscilou de uma alta de 1,52% para outra de 1,73%. No mesmo sentido, o IPC 
subiu 0,64%, ante elevação de 0,20%, diante do maior avanço em cinco de seus oito grupos. Em contrapartida, 
o IPA agropecuário ampliou sua deflação, ao passar de uma queda de 1,39% no mês anterior para outra de 
1,99%, sinalizando a continuidade da variação dos preços de alimentação do IPCA abaixo da sazonalidade 
do período. Por fim, o INCC desacelerou de 0,36% para 0,29% entre dezembro e janeiro, refletindo a menor 
pressão de custos com mão de obra. Esperamos que o IGP-DI de janeiro desacelere em relação à leitura de 
hoje, para uma alta em torno de 0,60%. 

Arrecadação de impostos e contribuições somou R$ 127,6 bilhões em dezembro, atingindo R$ 1,289 
trilhão em 2016
A arrecadação federal chegou a R$ 127,6 bilhões em dezembro e somou R$ 1,289 trilhão no ano, o que levou 
a uma queda real de 2,97% em relação ao ano passado, de acordo com os dados divulgados na sexta-feira 
pela Receita Federal. Devemos notar que parte do resultado do ano passado foi explicada pela arrecadação 
de R$ 46,8 bilhões com a repatriação de recursos do exterior. Na margem, observamos quedas menores da 
arrecadação de tributos, como IPI e imposto de importação, mas como a recuperação da atividade ainda é lenta, 
não se observará forte recuperação da arrecadação no horizonte de curto prazo. Hoje teremos a divulgação 
do resultado primário do governo central, que deve apresentar déficit de R$ 73,8 bilhões, acumulando déficit 
de R$ 167 bilhões no ano. Uma parte desse resultado se deve aos pagamentos de restos a pagar, justamente 
utilizando parte dos recursos da repatriação.
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Tendências de mercado

EUA: surpresa baixista com a primeira estimativa do PIB dos Estados Unidos no quarto trimestre foi 
explicada pela desaceleração do consumo das famílias
O PIB dos Estados Unidos cresceu 1,9% na passagem do terceiro para o quarto trimestre do ano passado, em 
termos dessazonalizados e anualizados, de acordo com os dados divulgados na sexta-feira, ficando abaixo, 
portanto, da elevação de 2,2% esperada pelo mercado. A surpresa baixista foi explicada pela desaceleração 
do consumo das famílias, que passou de uma alta de 3,0% para outra de 2,5% entre o terceiro trimestre e os 
três últimos meses do ano passado, também em termos anualizados. Além disso, a menor alta do PIB total em 
relação ao trimestre findo em setembro, quando tinha subido 3,5%, refletiu a queda de 4,3% das exportações 
(ante elevação de 10,0%) e a aceleração das importações, que oscilaram de uma expansão de 2,2% para outra 
de 8,3% no período. Também merece atenção a forte aceleração dos investimentos, passando de uma alta 
de 3,0% para 10,7%, influenciada, principalmente, por maior acúmulo de estoques. Com isso, o PIB agregado 
avançou 1,9% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, acumulando elevação de 1,6% em 2016. 
Apesar da expansão mais moderada no quarto trimestre, esperamos continuidade do crescimento da economia 
norte-americana em 2017, que deverá acelerar para 2,0%. Os resultados positivos dos primeiros indicadores 
antecedentes de janeiro e a perspectiva de implementação de medidas de estímulo fiscal, com destaque para 
gastos de infraestrutura, deverão impulsionar a economia norte-americana. 

Colômbia: banco central do país manteve a taxa básica de juros inalterada em 7,50%
Em reunião de política monetária realizada na última sexta-feira, o Banco Central da Colômbia (Banrep) manteve 
a taxa básica de juros em 7,50%, surpreendendo a mediana das expectativas dos analistas de mercado, que 
apontava para um corte de 0,25 p.p. da taxa. Assim como na reunião de dezembro, houve dissidência na 
decisão, com a maioria (quatro membros) optando pela manutenção da taxa de juros e com três membros do 
comitê favoráveis à redução de 0,25 p.p.. No comunicado, divulgado logo após a decisão, o Banrep ressaltou 
que decidiu manter a taxa de juros inalterada, tendo em vista a piora da expectativa de inflação e o aumento 
na incerteza quanto ao cenário global. Acreditamos que o Banrep deverá retomar o ciclo de corte assim que 
as expectativas de inflação voltarem a ceder. Com isso, esperamos que a taxa básica de juros encerre 2017 
em 5,75%.

Os mercados acionários iniciam a semana com tendência de baixa, após a decisão de Donald Trump, que 
restringiu a entrada de cidadãos de sete países nos Estados Unidos, aumentar o sentimento de incerteza das 
políticas do novo governo. Na Ásia, a bolsa de Tóquio fechou em queda e as bolsas de Hong Kong e Shanghai 
não abriram devido ao feriado do ano novo lunar. Os principais mercados europeus operam em queda nesta 
manhã enquanto os índices futuros norte-americanos indicam que as bolsas norte-americanas devem seguir a 
mesma direção de baixa ao longo do dia. No mercado de divisas, as principais moedas operam sem tendência 
única, com destaque para a valorização do iene e a depreciação da libra ante o dólar. 

Os preços do petróleo operam em queda, após os dados divulgados na sexta-feira mostrarem o crescimento 
das perfurações de novos poços nos Estados Unidos. Com isso, a expansão da produção norte-americana deve 
amenizar os efeitos do corte da produção da Opep sobre os dos preços do produto. As commodities agrícolas, 
por sua vez, são negociadas em queda enquanto os preços dos metais industriais têm tendência de alta.

No Brasil, acreditamos que os mercados devem seguir a tendência externa, com queda da bolsa. O mercado de 
juros futuros deve refletir os dados do Boletim Focus do Banco Central e a surpresa baixista com o desempenho 
do IGP-M em janeiro. O Tesouro Nacional ainda divulgará o resultado fiscal de dezembro. Esperamos um déficit 
de R$ 73,8 bilhões, refletindo o pagamento de restos a pagar no mês. Por fim, a agenda política deve voltar ao 
foco nesta semana com o fim do recesso no Congresso e a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. 
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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

27/01/17 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) (*) 10,88 -0,04 -0,69 -3,93

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,27 -0,01 -0,17 -1,98

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 10,94 -0,03 -0,63 -4,58

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 10,40 -0,07 -0,66 -5,75

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.004,97 1,62 34,42 173,92

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.248,68 16,68 171,69 878,50

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 253,03 1,07 -28,91 -226,48

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,14 -1,16 -3,98 -23,53

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 66.034 -0,24 12,50 72,07

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 27.116 -0,28 12,20 67,90

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.295 -0,09 1,14 21,87

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 245,69 -0,27 1,69 6,65

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.467 0,34 0,33 13,42

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.159 0,00 1,43 15,49

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,48 -0,02 -0,08 0,49

Euro - US$/€ (**) 1,07 0,2 2,3 -1,8

Iene - ¥/US$ (**) 115,07 0,5 -2,0 -3,0

Libra - US$/£ (**) 1,26 -0,3 2,3 -11,8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 20,90 -1,5 0,7 13,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,90 0,3 -0,9 4,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 193,43 -0,8 0,7 29,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 55,52 -1,3 -1,0 67,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.188 -0,1 4,5 6,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.049 0,0 3,4 18,8

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 363 -0,3 2,1 -1,8

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 146 -0,2 -2,3 -3,2


