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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Índice de Preços ao Produtor - indústrias de 
transformação (jan)

09:00 IBGE: PIB (4º tri.) -0,7% (tri/tri)           
-2,4% (a/a)

Retração deverá ser generalizada dentre as 
aberturas.

11:00 CNI: Indicadores industriais (jan)

11:20 Anfavea: Produção e venda de veículos (fev)

10:30 EUA: Balança comercial (jan) - US$ 45,7 
bilhões 

17:00 EUA: Crédito ao consumidor (jan) US$ 20,0 
bilhões 

Menor pressão do IPA industrial explicou a desaceleração do IGP-DI em fevereiro
O IGP-DI apresentou alta de 0,06% em fevereiro, em linha com as expectativas do mercado (0,05%) e 
abaixo da nossa projeção (0,15%), de acordo com os dados divulgados hoje pela FGV. Em relação ao 
nosso número, a surpresa baixista se concentrou nas menores altas dos preços de produtos in natura e 
de produtos ligados ao petróleo. A desaceleração em relação ao mês passado, quando subiu 0,43%, foi 
explicada pela menor pressão do IPA industrial, que passou de uma expansão de 1,25% para outra de 
0,08% entre janeiro e fevereiro. Já o IPA agropecuário registrou deflação de 0,67%, menos intensa que 
a de 2,05% observada anteriormente. O IPC registrou alta de 0,31%, ante elevação anterior de 0,69%, 
com destaque para as quedas dos preços de alimentação e de vestuário e a dissipação dos reajustes 
das matrículas escolares. Por fim, o INCC passou de uma alta de 0,41% para outra de 0,65%, diante da 
aceleração dos custos de mão de obra. Para as próximas leituras, esperamos alguma aceleração dos 
IGPs para algo em torno de 0,20%, impulsionada pelo aumento dos preços de minério de ferro e pela 
deflação menos intensa dos preços de alimentação no atacado. 

Serasa Experian: indicador de atividade do comércio registrou alta em fevereiro, sugerindo 
avanço das vendas do varejo no período
O indicador de atividade do comércio avançou 1,8% na passagem de janeiro para fevereiro, revertendo 
parcialmente a queda de 2,1% no mês anterior, de acordo com os dados divulgados ontem pela Serasa 
Experian. O resultado foi explicado pelo desempenho positivo de cinco dos seis setores que compõem o 
índice. A maior expansão foi registrada pelo segmento de material de construção (2,1%). Apesar disso, 
as vendas dessa categoria seguem em baixo patamar. Já tecidos, vestuários, calçados e acessórios 
registraram queda de 0,2%, marcando sua terceira retração consecutiva. Na comparação interanual, 
o índice total caiu 2,6%, acumulando declínio de 5,9% nos últimos doze meses. O indicador sugere de 
forma preliminar elevação das vendas do varejo em fevereiro.

Fiesp/Ciesp: atividade industrial paulista recuou em janeiro, devolvendo parcialmente a 
elevação anterior
O Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria paulista caiu 0,7% entre dezembro e janeiro, 
descontada a sazonalidade, conforme divulgado ontem pela Fiesp/Ciesp. Com isso, a forte elevação de 
3,6% observada no mês anterior foi devolvida apenas parcialmente. A queda na margem foi explicada 
pelo recuo de sete dos vinte e dois setores pesquisados, com destaque para outros equipamentos de 
transporte (-14,0%) e derivados de petróleo e biocombustíveis (-13,6%). Na comparação interanual, o 
INA total caiu 3,0%, acumulando retração de 8,3% nos últimos doze meses. No mesmo sentido, o nível 
de utilização da capacidade instalada recuou de 75,7% para 75,4% na passagem de dezembro para 
janeiro. Os dados reforçam nossa expectativa de queda de 0,8% da produção industrial brasileira no 
período, informação a ser conhecida nesta quarta-feira. 
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Setor Externo

Internacional

Anac: demanda e oferta por voos domésticos apresentaram alta em janeiro
A demanda por voos domésticos cresceu 1,4% na passagem de dezembro para janeiro, segundo dados divulgados 
pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. No mesmo sentido, 
a oferta por voos domésticos registrou avanço de 1,6% na mesma base de comparação. Ambas as séries 
completaram três meses consecutivos de crescimento em janeiro. Ainda assim, em relação ao mesmo mês de 
2016, a demanda e a oferta recuaram 1,8% e 3,2%, respectivamente. Nos voos internacionais, suas quedas em 
janeiro foram de 0,4% e de 0,5%, nessa ordem, também na série livre de efeitos sazonais Já na comparação 
com o mesmo período de 2016, a demanda por voos internacionais avançou 4,8% e a oferta, 1,9%. Neste ano, 
esperamos desempenho positivo da demanda por voos domésticos e internacionais, acompanhando melhora 
gradual do mercado de trabalho, especialmente no segundo semestre. 

Anatel: número de usuários de banda larga fixa continuou apresentando crescimento em janeiro
O número de assinantes de banda larga fixa somou 26,7 milhões em janeiro, o equivalente a um avanço de 
0,4% em relação a dezembro, segundo dados divulgados ontem pela Agência Nacional de Telecomunicações 
(ANATEL) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Na comparação com o mesmo mês de 2015, houve variação 
positiva de 5,0%. Este resultado reforça a resiliência da demanda por banda larga fixa diante da necessidade 
de conexão com internet, mesmo com o crescimento da taxa de desemprego do País.

Balança comercial registrou saldo positivo de US$ 697 milhões na primeira semana de março
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 697 milhões na primeira semana de março, de acordo 
com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Esse resultado é 
equivalente a um superávit de US$ 58 bilhões em termos anualizados, levando em conta os ajustes sazonais. 
Entres os dias 1º e 3 deste mês, as exportações somaram US$ 2,403 bilhões e as importações atingiram 
US$ 1,705 bilhão. Comparando esses resultados com as médias diárias do mesmo período do ano passado, 
o crescimento das exportações pode ser explicado pelo aumento das vendas de três categorias de produtos: 
básicos (19,9%), semimanufaturados (1,4%) e manufaturados (0,3%). Em relação às importações, houve 
expansão dos gastos principalmente com bebidas e álcool e siderúrgicos, de 203,2% e 54,3%, respectivamente. 
Na margem, destaque para a retração das exportações de produtos semimanufaturados e a queda das vendas 
de combustíveis e lubrificantes. Assim, com o resultado da semana, o saldo da balança comercial acumulou 
superávit de US$ 7,976 bilhões. No mês, esperamos superávit de US$ 4,0 bilhões.

Área do Euro: PIB subiu 0,4% no quarto trimestre do ano passado, acumulando crescimento de 1,7% 
em 2016
O PIB da Área do Euro subiu 0,4% no quarto trimestre de 2016 em relação aos três meses anteriores, segundo 
os dados finais divulgados hoje pela Eurostat, mantendo assim o mesmo ritmo de crescimento do trimestre 
anterior. Apesar disso, merece destaque a alta de 0,6% dos investimentos, após declínio de 0,7% no terceiro 
trimestre. Além disso, o consumo das famílias apresentou leve aceleração, ao passar de uma elevação de 0,3% 
para outra de 0,4% entre o terceiro e o quarto trimestre. Regionalmente, o PIB alemão avançou 0,4%, após 
alta anterior de 0,1%. No mesmo sentido, o PIB da França também cresceu 0,4%, acelerando ante a expansão 
de 0,2%. Em contrapartida, os PIBs de Portugal e Itália desaceleraram no período. Na comparação interanual, 
o PIB da Área do Euro subiu 1,7%. Para o primeiro trimestre deste ano, esperamos aceleração da atividade 
econômica, conforme sugerido pelos índices PMI de janeiro e fevereiro.
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Tendências de mercado

As bolsas operam sem tendência única nesta terça-feira. Os mercados acionários asiáticos fecharam o pregão 
com ganhos, com exceção da bolsa de Tóquio. Na Europa, as principais bolsas operam próximas à estabilidade 
nesta manhã. Já os índices futuros indicam que as bolsas norte-americanas também devem cair hoje. O dólar 
registra pequena variação ante as principais moedas com exceção da libra, cuja perda de valor é reflexo de 
sinais de que a economia do Reino Unido possa estar perdendo tração neste trimestre.

Os preços do petróleo operam em alta, com Iraque e Angola sinalizando que concordariam com a extensão 
do acordo da Opep de corte da produção para o segundo semestre. As principais commodities agrícolas são 
negociadas em queda, com exceção do algodão. Os metais industriais também operam em queda.

No Brasil, o destaque do dia será a divulgação do PIB do quarto trimestre de 2016, para o qual projetamos queda 
de 0,7% em relação aos três meses anteriores, enquanto a mediana das projeções do mercado é de contração 
de 0,5%. O IGP-DI, divulgado há pouco, registrou alta de 0,06% em fevereiro, confirmando a expectativa do 
mercado. Além disso, o governo deve anunciar na tarde de hoje um pacote de concessões de ferrovias, portos 
e linhas de transmissão. Por fim, o Senado pode votar ainda hoje o projeto de reabertura da repatriação de 
recursos do exterior.

Indicadores do Mercado

(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

06/03/17 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) (*) 10,02 -0,04 -0,69 -4,05

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,19 0,00 0,05 -1,01

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 10,21 -0,03 -0,61 -4,03

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,66 -0,06 -0,57 -4,96

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.031,76 1,51 21,73 143,51

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.376,07 -9,80 62,98 845,71

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 217,93 -5,67 -21,29 -214,73

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,14 0,71 0,58 -16,40

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 66.341 -0,67 3,67 35,16

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 27.359 -0,54 3,81 34,76

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.375 -0,33 3,61 18,77

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 249,72 -0,49 2,98 8,48

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.379 -0,46 2,12 13,90

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.234 0,48 2,44 12,52

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,50 0,02 0,09 0,63

Euro - US$/€ (**) 1,06 -0,4 -1,6 -3,8

Iene - ¥/US$ (**) 113,89 -0,1 1,9 0,1

Libra - US$/£ (**) 1,22 -0,4 -1,9 -14,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,61 0,5 -4,6 10,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,90 0,0 0,5 6,0

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 189,42 -0,3 -2,7 20,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 56,01 0,2 0,5 44,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.226 -0,1 -0,4 -3,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.027 0,0 -0,9 17,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 373 -0,5 2,5 5,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 143 -0,1 -0,8 -6,7
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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


