
1

Boletim Diário Matinal
05 de Abril de 2017

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Pe

sq
ui

sa
s 

e 
Es

tu
do

s 
Ec

on
ôm

ic
os

Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 Markit: Índice PMI composto (mar)

12:30 Bacen: Fluxo cambial (semanal)

- Bacen: Índice Commodities Brasil (IC-Br) (mar)

09:15 EUA: Geração de vagas de trabalho - pesquisa ADP 
(mar) 180 mil 

11:00 EUA: Índice ISM de serviços (mar) 56,5 

EUA: Divulgação da ata do FOMC

Produção industrial apresentou sinais de estabilização em fevereiro
Em linha com a nossa expectativa e abaixo do esperado pelo mercado, a produção industrial apresentou 
ligeira alta em fevereiro. A continuidade da melhora da confiança e os indicadores coincidentes conhecidos 
até agora sugerem que a atividade industrial já apresenta sinais de estabilização, bastante influenciada 
pela recuperação da produção extrativa. A produção industrial subiu 0,1% entre janeiro e fevereiro, em 
termos dessazonalizados, segundo a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) divulgada ontem pelo IBGE. 
Na comparação interanual, houve queda de 0,8%, acumulando retração de 4,8% nos últimos doze 
meses. Apesar do desempenho negativo em relação ao mesmo período do ano passado, o resultado 
não reverteu completamente a elevação interanual observada em janeiro, fazendo com que a atividade 
industrial acumule expansão de 0,3% nos dois primeiros meses deste ano. Treze dos vinte e quatro 
segmentos pesquisados contribuíram de forma positiva para a ligeira alta da produção industrial no 
período. Em relação às categorias de uso, apenas os bens de consumo semiduráveis e não duráveis 
(-1,6%) decresceram na margem, sendo que se destacam as elevações de bens de consumo duráveis 
(7,1%) e de capital (6,5%). Apesar disso, ressaltamos que a expansão dos bens de capital em fevereiro 
compensou apenas parcialmente o recuo acumulado desde meados do ano passado. No mesmo 
sentido, os bens intermediários subiram 0,5% na margem. Na comparação interanual, com exceção dos 
bens intermediários, todas as categorias de uso apresentaram variações positivas, sinalizando alguma 
estabilização e posterior retomada da produção industrial. Assim, para 2017 projetamos crescimento 
de 1,0% da produção industrial, contribuindo positivamente para a recuperação gradual da atividade 
econômica. De todo modo, é importante ressaltar que a forte expansão do setor agropecuário será o 
principal determinante para o resultado do PIB deste ano, especialmente para o do primeiro trimestre, 
para o qual esperamos alta de 0,3%. 

CNI: confiança do consumidor recuou em março, devolvendo parte da melhora observada nos 
meses anteriores
O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (INEC) atingiu 102,0 pontos em março, o equivalente 
a uma queda de 1,2 ponto ante fevereiro, de acordo com os dados divulgados ontem pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). Com isso, o indicador devolveu parte da melhora observada em janeiro e 
em fevereiro. Na comparação interanual, o índice registrou variação positiva de 4,4 pontos. Apesar da 
divergência em relação ao resultado da Sondagem do Consumidor da FGV para o mesmo período, os 
dados apontam para elevação da confiança no primeiro trimestre deste ano.

Anatel: número de usuários de banda larga fixa cresceu novamente em fevereiro
O número de assinantes de banda larga fixa atingiu 26,9 milhões fevereiro, o equivalente a um avanço de 
0,2% em relação a janeiro, segundo dados divulgados ontem pela Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Na comparação com o mesmo mês de 2016, houve 
variação positiva de 4,9%. Esperamos continuidade do crescimento da demanda por banda larga fixa 
ao longo deste ano, à medida que o ajuste do mercado de trabalho se aproxime do fim. 
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Tendências de mercado

FipeZap: preços de vendas de imóveis residenciais apresentaram relativa estabilidade em março
Os preços de imóveis residenciais brasileiros registraram queda de 0,04% entre fevereiro e março, de acordo com 
os dados divulgados hoje pela Fipe, em parceria com a empresa de busca eletrônica Zap, em pesquisa realizada 
em 20 municípios do País. Assim, os preços desaceleraram em relação ao mês anterior, quando subiram 0,13%. 
A relativa estabilidade refletiu a queda nominal dos preços em onze municípios, com destaque para Fortaleza 
(-0,96%) e Recife (-0,64%). Em São Paulo, houve crescimento de 0,18% dos preços, ritmo semelhante ao 
observado em fevereiro. Acreditamos na continuidade da queda dos preços de imóveis residenciais nos próximos 
meses, em termos reais, diante dos ajustes de estoques e da retomada lenta da demanda por novos imóveis. 

Área do Euro: leitura final do índice PMI composto de março seguiu sugerindo aceleração do PIB no 
primeiro trimestre
A última leitura do índice PMI composto da Área do Euro do primeiro trimestre seguiu apontando para uma 
aceleração do PIB do bloco no período. De fato, o indicador avançou de 56,0 para 56,4 na passagem de 
fevereiro para março, conforme reportado hoje pela Markit, ligeiramente abaixo do apresentado na prévia (56,7 
pontos). A elevação refletiu o maior ritmo de produção dos setores industrial e de serviços, além da aceleração 
do crescimento do emprego. Em linha com a leitura preliminar, os dados mostraram aceleração das pressões 
inflacionárias no mês passado, ainda puxada pela alta das cotações de commodities e pela depreciação do 
euro. Regionalmente, merecem destaque os desempenhos positivos das economias alemã e francesa, cujos 
índices PMI também subiram no período e impulsionaram o indicador agregado. Dessa forma, os dados sugerem 
crescimento de 0,6% do PIB da Área do Euro no primeiro trimestre em relação aos três meses anteriores, acima 
do observado no último trimestre do ano passado (0,4%). 

Os mercados acionários globais apresentam tendência de alta nesta quarta-feira, à espera da divulgação da ata 
da reunião de março do Fed, na qual optou por elevar os juros norte-americanos. Na Ásia, as bolsas encerraram 
o dia em alta. As principais bolsas europeias também operam no campo positivo. Os índices futuros das bolsas 
norte-americanas, por sua vez, são negociados próximo à estabilidade. No mercado cambial, o dólar registra 
pequena variação ante as principais moedas.  A libra se valoriza, refletindo a alta maior que a esperada do 
índice PMI do setor de serviços. 

Os preços do petróleo operam em alta, em função da queda dos estoques nos Estados Unidos apontada pelos 
dados do API (American Petroleum Institute) divulgados na semana passada. Hoje, serão conhecidos os dados 
oficiais de estoques. As commodities agrícolas e metálicas industriais também operam em alta. Merece destaque 
a elevação da cotação do cobre, na volta do feriado chinês, diante da expectativa de que seja iniciada uma 
greve nas minas peruanas no próximo dia 10.

No Brasil, em dia sem divulgação de indicadores domésticos relevantes, o mercado deve continuar atento ao 
andamento das discussões sobre a reforma da previdência. A Câmara pode votar hoje o projeto de recuperação 
fiscal dos estados.
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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

04/04/17 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) (*) 9,57 -0,03 -0,48 -4,14

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,04 0,04 -0,15 -1,02

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,81 -0,02 -0,44 -3,86

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,44 -0,04 -0,28 -4,42

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.047,59 1,28 17,33 136,58

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.386,98 -6,57 12,35 674,37

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 224,98 -0,83 1,38 -139,04

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,09 -0,68 -0,71 -14,63

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 65.769 0,85 -1,52 34,83

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 27.121 0,80 -1,40 34,57

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.360 0,06 -0,96 14,23

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 254,32 0,13 1,34 12,78

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 18.810 -0,91 -3,38 16,67

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.223 0,00 0,13 7,08

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,36 0,04 -0,12 0,60

Euro - US$/€ (**) 1,07 0,0 0,5 -6,3

Iene - ¥/US$ (**) 110,74 -0,1 -2,9 -0,5

Libra - US$/£ (**) 1,24 -0,4 1,2 -12,8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,83 0,8 -3,5 7,7

Yuan - RMB/US$ (**) 6,89 0,0 -0,2 6,3

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 185,59 1,1 -4,1 19,8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 54,17 2,0 -3,1 43,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.255 0,3 2,3 3,0

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 938 -0,1 -8,7 2,7

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 363 -1,3 -3,1 2,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 135 0,3 -5,5 -14,6


