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Agenda do dia

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

- CNI: Índice Nacional de Expectativa do Consumidor 
(mar)

11:30 EUA: Índice de atividade do Fed Dallas (mar) 22,0

Mercado continuou ajustando para baixo suas expectativas para a inflação deste ano 
O mercado, por mais uma semana, revisou para baixo sua expectativa para a inflação deste ano, de 
acordo com as estimativas coletadas até o dia 24 de março e divulgadas hoje pelo Relatório Focus do 
Banco Central. As expectativas para o IPCA caíram de 4,15% para 4,12% para 2017 e foram mantidas 
em 4,50% para o final de 2018. A mediana da taxa Selic seguiu inalterada em 9,00% e em 8,50% para 
o final deste e do próximo ano, nessa ordem. A mediana das projeções para o crescimento do PIB deste 
ano, por sua vez, mostrou discreta redução de 0,48% para 0,47%, ao passo que a expectativa para 
2018 permaneceu em 2,50%. Por fim, a mediana das expectativas para a taxa de câmbio foi ajustada 
discretamente de US$/R$ 3,29 para R$/US$ 3,28 para o final de 2017 e seguiu inalterada em R$/US$ 
3,40 para o final de 2018.

Relatório Trimestral de Inflação, a ser conhecido nesta semana, deverá trazer poucas 
alterações das projeções do BC 
Nesta semana, as atenções dos mercados locais estarão voltadas à divulgação do Relatório Trimestral 
de Inflação do Banco Central (BC), na quinta-feira. Acreditamos que o documento mostrará poucas 
alterações das projeções do cenário de referência e de mercado do BC em relação à ata da última 
reunião. Entretanto, podemos esperar sinais adicionais sobre os próximos passos da política monetária, 
incluindo a discussão da taxa de juro real neutro. Os dados de atividade de janeiro também estarão no 
radar, com destaque para as divulgações (i) da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), a ser conhecida 
na quarta-feira, (ii) da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), no dia seguinte, e (iii) do IBC-Br, na sexta-
feira. Projetamos alta de 1,3% das vendas do varejo restrito na passagem de dezembro para janeiro, 
impulsionada pelo crescimento do setor supermercadista no período. Também no último dia útil da 
semana, o IBGE divulgará a Pnad Contínua de fevereiro, que deverá mostrar taxa de desemprego de 
13,1% no período. 

Além disso, a agenda desta semana contará com as divulgações dos resultados fiscais de fevereiro, 
como arrecadação de impostos e contribuições, ainda sem data definida. Ainda teremos na quinta e 
sexta-feira, respectivamente, os resultados primários do governo central e consolidado, para os quais 
projetamos déficits de R$ 15,5 bilhões e de R$ 12,0 bilhões, nessa ordem. Ademais, após o IPCA-15 
de março apontar para continuidade da desinflação, conheceremos o resultado do IGP-M deste mês na 
quarta-feira. Esperamos alta de 0,06%, ligeiramente inferior à observada em fevereiro.

Em contrapartida, a agenda de divulgação de indicadores internacionais estará bastante esvaziada 
na próxima semana. Na quinta e sexta-feira, serão divulgadas as leituras finais do PIB dos EUA e do 
Reino Unido do quarto trimestre de 2016, respectivamente, e não devem trazer grandes alterações em 
relação às prévias. 
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Setor Externo

Internacional

Atividade

FGV: confiança do consumidor avançou novamente em março, impulsionada pelas expectativas
O índice de confiança do consumidor (ICC) avançou 3,5 pontos em março, marcando sua terceira elevação 
consecutiva, ao atingir 85,3 pontos, de acordo com a Sondagem do Consumidor divulgada hoje pela FGV. Com 
isso, o ICC alcançou seu maior patamar desde dezembro de 2014. A elevação foi novamente puxada pelo 
índice de expectativas, que subiu 5,1 pontos. No mesmo sentido, mas em menor intensidade, o indicador que 
mensura a situação atual avançou 1,2 ponto. Entendemos que a confiança do consumidor deverá seguir em alta 
nos próximos meses, diante da expectativa de continuidade da queda da taxa de juros e da melhora gradual 
do mercado de trabalho. Por fim, vale mencionar que a recuperação mais moderada da situação corrente está 
em linha com a nossa expectativa de quedas menos intensas do consumo das famílias no primeiro trimestre. 
Acreditamos, assim, que a demanda doméstica voltará a crescer apenas a partir do segundo trimestre. 

BC: entrada de investimentos diretos no País seguiu surpreendendo positivamente em fevereiro 
O saldo em transações correntes foi negativo em US$ 935 milhões em fevereiro, de acordo com os dados 
divulgados na última sexta-feira pelo Banco Central. Nos últimos doze meses, o déficit acumulado chegou a 
R$ 22,8 bilhões, menos negativo que o saldo negativo de R$ 23,8 bilhões registrado no mês anterior, sendo 
equivalente a 1,24% do PIB. Na conta corrente, a balança comercial apresentou novo superávit no período (US$ 
4,4 bilhões), acima do apresentado em janeiro e em fevereiro de 2016. O saldo maior refletiu, principalmente, 
o crescimento das exportações. Já o déficit em serviços (de US$ 2,4 bilhões) foi ligeiramente mais forte que o 
observado no mesmo período do ano passado (US$ 1,9 bilhão). O saldo mais negativo nessa rubrica  refletiu 
o aumento dos gastos com viagens, diante da apreciação da taxa de câmbio e da estabilização da atividade 
econômica. Na conta financeira, o destaque ficou mais uma vez com a entrada líquida de Investimentos Diretos 
no País (US$ 5,3 bilhões), acumulando US$ 84,4 bilhões nos últimos doze meses.  Os investimentos estrangeiros 
em carteira, por outro lado, apresentaram saídas líquidas de US$ 907 milhões, por conta principalmente do saldo 
negativo de US$ 1,6 bilhão em renda fixa. A taxa de rolagem da dívida externa, por sua vez, caiu no período, 
ao atingir 57,0%, sugerindo, assim, alguma piora das captações externas no período. Porém, vale ressaltar que 
boa parte dessa rolagem parcial é explicada pelo segmento financeiro e não esteve relacionada às condições 
de funding externo, mas sim às decisões em relação à gestão das posições em moeda estrangeira dessas 
instituições. Dessa forma, o resultado de fevereiro não alterou nossa expectativa de continuação do ajuste 
externo. Tendo em vista que a recuperação da atividade tem se mostrado bastante gradual, acreditamos que o 
déficit externo também persistirá por mais algum tempo. Assim, o déficit externo em 2017 deverá ficar em torno 
de 1,4% do PIB, sendo facilmente financiado pelos ingressos de Investimento Direto no País. 

Alemanha: em linha com os índices PMI e ZEW, resultado do indicador IFO de março de março 
sugeriu aceleração mais intensa do PIB alemão no primeiro trimestre 
Os últimos indicadores antecedentes divulgados referentes à economia alemã sugerem uma aceleração maior 
que a esperada do PIB neste primeiro trimestre, o que deverá impulsionar também a atividade econômica da 
Área do Euro no período. Em linha com os índices ZEW e PMI (em sua leitura preliminar), o indicador IFO 
subiu 1,2 ponto entre fevereiro e março, ao alcançar 112,3 pontos. O resultado surpreendeu os analistas de 
mercado, que previam estabilidade, e levou o índice a atingir seu maior nível desde julho de 2011. A elevação 
foi puxada, principalmente, pela alta de 1,5 ponto das expectativas, ao passo que o indicador que mensura a 
situação corrente avançou 0,9 ponto. Além disso, todos os setores contribuíram positivamente no período, com 
destaque para a indústria de transformação, em resposta à retomada da demanda. Assim, os dados trazem um 
viés de alta para a expectativa de crescimento de 0,6% do PIB da Alemanha nos três primeiros meses do ano, 
após elevação de 0,4% no quarto trimestre do ano passado. 
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Tendências de mercado

EUA: votação da reforma do sistema de saúde foi retirada da pauta da Câmara dos Representantes 
nos EUA e agora foco da Casa Branca é a reforma tributária
Na sexta-feira, mais uma vez, a reforma no sistema de saúde do país foi adiada, dessa vez por tempo indeterminado. 
A decisão de retirar da pauta da Câmara dos Representantes (equivalente à Câmara dos Deputados) foi resultado da 
ausência de acordo dentro do próprio Partido Republicano, uma vez que a ala conservadora do partido se mostrou 
novamente irredutível no seu posicionamento. Após o anúncio do novo cancelamento da votação, o presidente dos 
EUA, Donald Trump, comunicou que colocará em pauta o seu projeto de reforma tributária que, em tese, deveria 
ser uma pauta com maior aprovação dentro do Partido Republicano. Porém, o fracasso na articulação política 
dentro do próprio partido do governo levanta a dúvida quanto à capacidade de Trump aprovar a reforma tributária 
prometida durante sua campanha. Esse atraso, provocado pela falha na articulação dentro do partido do governo, 
acaba postergando os impactos dos estímulos sobre a atividade econômica, por mais que o governo consiga 
aprovar as reformas (tributária e fiscal) e a desregulação financeira ao longo do primeiro semestre. Somado a isso, 
o atraso nas votações abre espaço para que o banco central norte-americano seja mais cauteloso no processo 
de normalização da taxa de juros, uma vez que esses estímulos poderiam pressionar a inflação. Sendo assim, 
mantemos nossa expectativa de mais duas altas de 0,25 p.p. da taxa básica neste ano (em junho e setembro).

EUA: queda do índice PMI composto em março sugere leve desaceleração do crescimento do PIB no 
primeiro trimestre
Diferentemente dos indicadores antecedentes divulgados ao longo da semana passada, o recuo do índice PMI 
composto, na passagem de fevereiro para março, sugere desaceleração do PIB norte-americano no primeiro 
trimestre. O indicador recuou de 54,1 para 53,2 pontos no período, atingindo o menor patamar desde setembro 
do ano passado. A retração foi generalizada, com quedas da indústria e do setor de serviços. Assim, os dados 
apontam para elevação de 1,7% do PIB dos EUA neste primeiro trimestre, em termos dessazonalizados e 
anualizados, ante alta de 1,9% registrada nos últimos três meses do ano, na mesma métrica. 

Colômbia: banco central reduziu a taxa básica de juros em 0,25 p.p., chegando a 7,00%
Em reunião de política monetária realizada na última sexta-feira, o Banco Central da Colômbia (BanRep) 
cortou a taxa básica de juros em 0,25 p.p., passando de 7,25% para 7,00%, em linha com a nossa expectativa 
e com a mediana das expectativas dos analistas de mercado. No comunicado, divulgado logo após a decisão, 
o BanRep ressaltou que a decisão levou em conta a desaceleração das expectativas de inflação para 2017 e 
2018 e da inflação corrente, que passou de uma alta de 5,47% em janeiro para outra de 5,18% em fevereiro. A 
autoridade monetária reconheceu que o núcleo de inflação seguiu estável, desde a última reunião. Ainda assim, 
o banco central deu mais ênfase à desaceleração da atividade econômica e ao fato de que o atual patamar 
de juros ser considerado contracionista para a atividade econômica (acima do patamar neutro). Sendo assim, 
quatro membros do comitê votaram por uma redução de 0,25 p.p., o presidente (Juan José Echavarria) votou 
pela redução de 0,50 p.p. e um dos membros foi favorável à manutenção. Diante dessa crescente preocupação 
com o desempenho da atividade e da continuidade da desaceleração da inflação, esperamos que a autoridade 
monetária colombiana continue com o ciclo de redução dos juros, conduzindo a taxa básica para 5,75% ao 
final de 2017, com possibilidade de aumentar ritmo dos cortes, caso as condições se mostrem mais propícias.

Os mercados globais operam em queda neste início da semana, após a postergação da reforma da saúde no 
Congresso dos EUA. Isso acabou elevando as dúvidas relacionadas à capacidade de Donald Trump implementar 
as reformas econômicas. Na Ásia, as bolsas encerraram o dia com perdas, com destaque para a queda de 1,4% 
em Tóquio. As principais bolsas europeias também operam no campo negativo, mesma tendência sinalizada pelos 
índices futuros das bolsas norte-americanas.  Nesse cenário, dólar perde valor em relação às moedas de países 
emergentes e desenvolvidos. O rand sul-africano, no entanto, deprecia refletindo incertezas no cenário político do país.

Os preços do petróleo estão caindo, apesar de os países da Opep terem sinalizado uma extensão do acordo 
para o corte da produção, após reunião no último final de semana. A decisão pode ser tomada em uma reunião 
da Opep marcada para o próximo dia 25 de maio. As cotações das commodities agrícolas também estão em 
queda, com exceção do milho e do algodão. Os preços metais industriais também recuam, refletindo o aumento 
das preocupações ligadas à agenda de estímulos fiscais nos Estados Unidos.

No Brasil, o mercado deve seguir a tendência externa e continuar atento à evolução do cenário político interno. 
As discussões em torno da reforma da previdência devem se intensificar nesta semana que antecede o envio 
do parecer do relator do projeto na Câmara. O mercado de juros futuros deve reagir à evolução das projeções 
do Boletim Focus do Banco Central e, ao longo da semana, teremos o Relatório Trimestral de Inflação e a 
divulgação de diversos indicadores de atividade.
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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

24/03/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 12,25 0,00 0,00 -2,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 9,67 -0,11 -0,50 -4,04

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,02 0,01 -0,17 -1,46

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,90 -0,07 -0,44 -3,72

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,45 -0,11 -0,41 -4,43

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.040,31 0,00 14,87 137,19

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.393,58 0,00 12,72 730,94

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 241,70 3,36 21,20 -151,63

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,11 -1,04 -0,08 -15,51

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 63.854 0,51 -4,21 28,59

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.353 0,47 -4,01 28,29

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.344 -0,08 -0,99 15,13

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 252,19 -0,15 1,94 11,47

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.263 0,93 -0,11 14,03

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.269 0,64 0,49 10,42

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,41 -0,01 0,10 0,51

Euro - US$/€ (**) 1,08 0,1 2,2 -3,4

Iene - ¥/US$ (**) 111,34 0,4 -0,7 -1,4

Libra - US$/£ (**) 1,25 -0,4 0,1 -11,9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,76 -0,9 -5,8 6,5

Yuan - RMB/US$ (**) 6,88 0,0 0,2 5,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,47 -0,2 -7,5 11,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 50,80 0,5 -9,3 25,6

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.249 0,1 -0,7 2,2

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 976 -1,5 -3,7 7,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 356 -0,1 -2,1 -3,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 140 0,2 -3,4 -10,6


