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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 Markit: Índice PMI da indústria de transformação (fev)

12:30 Bacen: Fluxo cambial (semanal)

12:30 Bacen: Índice Commodities Brasil (IC-Br) (fev)

10:30 EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal)

Desempenho positivo do setor industrial dos países desenvolvidos impulsionou mais uma vez 
a alta do índice PMI global em fevereiro
A expectativa de retomada disseminada da atividade econômica global tem ganhado força, principalmente 
nas economias desenvolvidas, como Estados Unidos, China e Área do Euro. De fato, os últimos dados 
divulgados fortalecem a percepção de crescimento sustentado do PIB mundial no curto prazo. Nesse 
contexto, o índice de atividade da indústria global (PMI global) subiu de 53,1 para 53,7 pontos na passagem 
de janeiro para fevereiro. O resultado sugere uma aceleração do ritmo da atividade industrial no período 
(lembrando que valores acima de 50 pontos indicam crescimento da atividade industrial). Mais uma vez, 
a elevação do indicador foi impulsionada pelo desempenho positivo dos países desenvolvidos. Vale 
destacar a alta de 1,7 ponto na margem do índice ISM da indústria de transformação dos EUA, atingindo 
seu maior nível desde agosto de 2014. No mesmo sentido, os indicadores de Japão e Área do Euro 
registraram expansão de 0,6 e 0,2 ponto na mesma métrica, respectivamente. Os países emergentes 
apresentaram ligeira crescimento do indicador agregado da indústria no período, diante da elevação 
dos índices de China e Índia, ambas de 0,3 ponto. Especificamente em relação ao indicador chinês, 
o resultado foi puxado pelo maior crescimento da produção e de novos pedidos. Em contrapartida, 
contribuíram de forma negativa os índices de Indonésia e México, que registraram quedas de 1,1 ponto 
e 0,2 ponto, nessa ordem. Em suma, o resultado agregado sugere ligeira aceleração da atividade 
econômica mundial em fevereiro. Mantido esse ritmo de expansão para o restante do primeiro trimestre 
de 2017, o PIB mundial deverá crescer próximo de 4,0% em termos dessazonalizados e anualizados 
nos primeiros três meses do ano. 

Focus

Mercado ajustou novamente para baixo sua expectativa para o IPCA deste ano
O mercado fez pequenas alterações em suas expectativas para as principais variáveis econômicas para 
2017 e de 2018, de acordo com as estimativas coletadas até o dia 24 de fevereiro e divulgadas ontem 
pelo Relatório Focus do Banco Central. As expectativas para o IPCA recuaram de 4,43% para 4,36% 
para 2017, seguindo abaixo da meta de 4,50%, e foram mantidas em 4,50% para o final de 2018. A 
mediana da taxa Selic caiu de 9,50% para 9,25% para o final deste ano e permaneceu em 9,00% para o 
final do ano que vem. A mediana das projeções para o crescimento do PIB deste ano seguiu inalterada 
em 0,48%, ao passo que a expectativa para 2018 subiu de 2,30% para 2,37%. Por fim, a mediana das 
expectativas para a taxa de câmbio permaneceu em US$/R$ 3,30 e em R$/US$ 3,40 para o final deste 
e do próximo ano.

Fenabrave: emplacamentos de veículos registraram avanço generalizado em fevereiro
Os emplacamentos de veículos, exceto máquinas agrícolas e implementos rodoviários somaram 196.160 
unidades em fevereiro, segundo os dados divulgados ontem pela Federação Nacional da Distribuição de 
Veículos Automotores (Fenabrave). Em termos dessazonalizados, o montante é equivalente a um avanço 
de 8,5% na margem. Tal resultado devolveu as quedas dos meses anteriores e refletiu o crescimento 
dos emplacamentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e motocicletas de 11,0%, 2,8%, 5,4% 
e 6,2%, respectivamente. No sentido contrário, as vendas de ônibus mostraram queda de 0,3%. Na 
comparação interanual, os emplacamentos totais mostraram retração de 16,0% (também descontados os 
implementos rodoviários e as máquinas agrícolas). Acreditamos que a recuperação do setor automotivo 
ocorrerá de forma gradual, à medida que a demanda doméstica começar a dar sinais de estabilização.
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Internacional

Tendências de mercado

Anatel: quantidade de linhas móveis habilitadas registrou queda em janeiro
O número de linhas móveis em operação no Brasil alcançou 243,3 milhões janeiro, equivalente a um recuo de 
0,4% em relação a dezembro, na série livre de efeitos sazonais, de acordo com os dados divulgados ontem pela 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Na comparação 
com o mesmo mês de 2016, foi registrada variação negativa de 5,4% no total de linhas. O resultado refletiu 
a queda de 10.9% das linhas pré-pagas e o crescimento de 8,4% das linhas pós-pagas, na mesma base de 
comparação. Diante das condições ainda enfraquecidas do mercado de trabalho, esperamos que a demanda 
por serviços de telefonia continue em baixos patamares.

EUA: Livro Bege não trouxe novos elementos acerca da atividade econômica e da inflação norte-
americanas
O Livro Bege, divulgado ontem pelo Fed, não trouxe novos elementos acerca do ritmo de crescimento da 
economia norte-americana e de elevação gradual dos salários e da inflação. Em relação ao documento anterior, 
os estados reportaram que a atividade econômica cresceu em ritmo moderado entre janeiro e fevereiro, com o 
consumo subindo modestamente. A confiança continua mostrando otimismo sobre o curto prazo, ainda que em 
menor intensidade que no período anterior. Já o mercado de trabalho permaneceu apertado no início deste ano, 
com o emprego crescendo moderadamente na maioria dos distritos pesquisados. Os salários também subiram 
em velocidade modesta, com poucos estados reportando aceleração dos mesmos. Com isso, as pressões de 
preços não se alteraram de maneira relevante, com a maior parte dos distritos reportando ligeira alta de preços. 
Diante disso, mantemos nossa expectativa de continuidade de normalização da política monetária dos EUA, 
com a primeira alta da taxa de juros devendo ocorrer em maio. 

Área do Euro: maior pressão dos preços de alimentação e energia impulsionou a aceleração da 
inflação ao consumidor em fevereiro
O índice de preços ao consumidor da Área do Euro acelerou de uma variação interanual de 1,8% para outra 
de 2,0% na passagem de janeiro para fevereiro, de acordo com os dados preliminares divulgados hoje pela 
Eurostat. O movimento foi explicado pelas maiores pressões dos preços de alimentação, que subiram 2,5% 
no mês passado, também na comparação interanual, ante elevação de 1,8% observada anteriormente. No 
mesmo sentido, os preços de energia oscilaram de uma expansão de 8,1% para outra de 9,2%, refletindo o 
avanço dos preços de commodities em relação ao mesmo período do ano passado. Já o núcleo, que exclui os 
preços de alimentação e energia, manteve o mesmo ritmo de alta dos dois meses anteriores, ao subir 0,9%. 
Além disso, o índice de preços ao produtor de janeiro registrou alta interanual de 3,5%, também acelerando em 
relação ao mês anterior (1,6%). O resultado foi puxado pela expansão de 9,7% dos preços de energia (ante 
elevação de 8,2%) e de bens intermediários, que passaram de um crescimento de 0,8% para outro de 2,1%. 
Esperamos continuidade da aceleração da inflação na Área do Euro, diante das altas interanuais dos preços 
de commodities energéticas no mercado internacional. Acreditamos que o crescimento econômico impulsionará 
de forma bastante gradual o núcleo da inflação ao consumidor. 

O dólar ganha valor ante as principais moedas, com a expectativa de elevação mais rápida dos juros norte-
americanos após a divulgação de dados fortes de atividade, em linha com os discursos de membros do Fed. O 
mercado aponta como provável uma alta já na reunião de março, enquanto nossa expectativa é de que essa 
elevação ocorra em maio.

As bolsas operam sem tendência única nesta quinta-feira. Os mercados acionários asiáticos encerraram o 
pregão com perdas, com exceção de Tóquio, cuja alta refletiu a depreciação do iene. Na Europa, as principais 
bolsas operam próximas à estabilidade nesta manhã, enquanto os índices futuros norte-americanos também 
apresentam pequena variação. Os preços do petróleo são negociados em queda, com os estoques nos Estados 
Unidos subindo para um nível recorde na última semana. Em meio à valorização do dólar os metais industriais 
e as principais commodities agrícolas são negociadas em baixa, com exceção do café.

No Brasil, o destaque do dia será a ata da última reunião Copom, na qual os juros foram reduzidos em 0,75p.p. 
para 12,25%. O mercado de juros futuros deve se atentar para possíveis indicações de uma intensificação 
do ritmo de cortes nas próximas reuniões. O mercado de câmbio tende a seguir a tendência externa, com a 
depreciação do Real. 
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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

01/03/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 12,25 0,00 -0,75 -2,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 10,12 -0,05 -0,67 -3,93

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,19 0,00 -0,11 -1,42

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 10,30 -0,04 -0,60 -4,01

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,80 -0,06 -0,55 -5,12

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.027,51 2,06 20,09 131,79

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.386,86 6,00 122,80 988,43

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 223,61 3,11 -27,26 -235,85

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,09 -0,53 -1,10 -21,36

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 66.989 0,49 3,32 51,83

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 27.590 0,50 3,54 49,72

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.396 1,21 5,11 21,11

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 251,25 1,56 3,25 9,99

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.394 0,57 1,28 20,57

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.247 -0,20 2,78 18,80

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,45 0,14 -0,02 0,63

Euro - US$/€ (**) 1,05 -0,2 -2,1 -3,0

Iene - ¥/US$ (**) 113,73 1,4 0,4 -0,2

Libra - US$/£ (**) 1,23 -1,4 -2,9 -11,9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,81 -0,5 -4,3 10,6

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

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 191,27 0,3 -3,1 27,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 56,36 0,7 -0,8 53,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.250 -0,5 3,7 1,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.041 2,7 0,4 22,4

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 376 3,2 2,0 6,2

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 143 -1,3 -1,0 -9,0


