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Agenda do dia

Atividade

Setor Externo

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: IPCA (jan) 0,39% (m/m) Os preços de alimentação seguirão contribuindo 
para menor elevação do índice.

12:30 Bacen: Fluxo Cambial (semanal)

Queda da produção industrial em 2016 ocorreu de forma disseminada nos estados 
pesquisados 
A queda acumulada de 6,6% da produção industrial em 2016 ocorreu de forma disseminada entre os 
estados pesquisados, conforme reportado ontem pela Pesquisa Industrial Mensal Regional do IBGE. 
A maior retração do ano passado, de 18,8%, foi verificada no Espírito Santo, explicada pelo resultado 
da indústria extrativa, com queda de 31,0% nesse estado. A extração de petróleo no Espírito Santo 
apresentou desempenho positivo em 2016, enquanto a produção de pelotas de minério vem registrando 
queda desde o acidente da Samarco em novembro de 2015. Em seguida, tivemos os estados de Amazonas 
(-10,8%), Pernambuco (-9,5%) e Goiás (-6,8%), influenciados pelo desempenho negativo dos segmentos 
de máquinas e equipamentos, de outros equipamentos de transporte e de veículos automotores, com 
recuos de 53,2%, 33,8% e 39,7%, em cada uma dessas Unidades da Federação, respectivamente. Em 
menor intensidade, a indústria da região Nordeste apresentou queda de 3,2% em 2016. O estado do 
Pará, por sua vez, foi o único a apresentar alta, de 9,5%, impulsionado pela expansão de 13,0% de sua 
indústria extrativa, favorecida por novos projetos de mineração. Neste ano, a recuperação moderada da 
atividade doméstica levará ao crescimento também gradual da indústria nos estados brasileiros, com 
destaque para os segmentos de veículos automotores, máquinas e equipamentos, siderurgia e alimentos.

Abramat: indústria de materiais de construção apresentou queda das vendas em janeiro, 
puxada por materiais de base 
As vendas da indústria de materiais de construção recuaram 2,8% na passagem de dezembro para janeiro, 
segundo dados divulgados ontem pela Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção 
(Abramat) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. O resultado, na margem, refletiu por um lado o 
desempenho mais fraco dos produtos de base e, por outro, certa melhora do segmento de acabamento. 
Em relação ao mesmo período do ano passado, as vendas totais caíram 8,9%, em decorrência da 
retração de 11,4% dos materiais de base e de 5,3% dos de acabamento. Dessa forma, esse resultado 
do segmento de materiais de construção reforça nossa expectativa de queda da produção industrial em 
janeiro, devolvendo ao menos parcialmente a alta observada em dezembro de 2016.

Brasil e Argentina assinaram seis acordos de cooperação, visando a ampliação do comércio 
entre os dois países
Os presidentes Michel Temer e Mauricio Macri assinaram ontem seis acordos de cooperação entre 
Brasil e Argentina, visando facilitar as relações entre os dois países. Dentre eles, destaca-se o acordo 
entre a Agência Brasileira de Promoção de Exportações (Apex) e a Agência Argentina de Investimentos 
e Comércio Internacional, que busca favorecer a troca de publicações e formar sociedades mistas para 
se instalarem em outros países. Além disso, os presidentes ressaltaram a importância de se avançar em 
negociações comerciais do Mercosul com os demais países da América Latina e com a União Europeia. 
Dada a relevância das relações entre os dois países e o potencial de estreitamento das trocas comerciais 
e de investimentos, entendemos que o avanço dos acordos entre o Brasil e a Argentina será mais um 
vetor de impulso para a retomada da atividade econômica da região. 
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Tendências de mercado

EIA revisou para cima expectativa de produção de petróleo nos EUA, sugerindo que preços deverão 
ficar abaixo de US$ 60/barril
A Administração de Informação de Energia (EIA, na sigla em inglês) divulgou ontem seu relatório mensal de 
oferta e demanda mundial de petróleo. O documento apresentou mais uma vez uma revisão altista da projeção 
de produção dos Estados Unidos, que deverá crescer 10,0% no final de 2018, em relação ao patamar atual, ante 
estimativa anterior de elevação de 6,0%. Apesar disso, a oferta mundial deverá ficar bem ajustada à demanda 
no final do próximo ano, principalmente porque também foi revista para cima a expectativa de demanda. Assim, 
o relatório traz um sinal de alerta para a produção nos EUA, que tende a seguir em alta diante da elevação 
da perfuração de poços. Por ora, o acordo de produção da Opep está sendo cumprido, compensando essa 
expansão norte-americana. Dessa forma, dada a possibilidade de alta da oferta global, os preços de petróleo 
acima de US$ 60/barril não parecem sustentáveis. 

Os mercados internacionais operam sem tendência única nesta quarta-feira, em dia de fraca agenda de 
indicadores no exterior. Na Ásia, as bolsas fecharam o pregão de hoje em alta, revertendo a queda observada 
na véspera. Em Tóquio, as ações foram favorecidas pelo resultado positivo dos balanços das empresas. Já os 
mercados europeus apresentam movimentos heterogêneos nesta manhã. Os índices futuros norte-americanos, 
por sua vez, sugerem ligeira alta das bolsas dos EUA. Assim, o dólar segue fortalecido ante as principais moedas, 
com exceção do iene, do renmimbi e da rúpia indiana. Esta última se valoriza após o banco central da Índia 
manter a taxa de juros básica inalterada, surpreendendo os analistas de mercado, que esperavam corte de juros. 

A elevação dos estoques de petróleo norte-americanos na última semana apontada pelo American Petroleum 
Institute faz com que os preços desta commodity apresentem queda nesta manhã. Vale destacar que os dados 
oficiais serão divulgados hoje pelo Departamento de Energia dos EUA. Em contrapartida, as commodities 
metálicas industriais são cotadas no campo positivo. Especificamente em relação ao cobre, a alta dos preços 
ainda reflete a expectativa de greve em mina chilena. As agrícolas também registram elevação em seus preços, 
com exceção do trigo e do milho.

No Brasil, as atenções estarão voltadas ao resultado do IPCA de janeiro, para o qual projetamos alta de 0,39%, 
refletindo os preços de alimentação abaixo da sazonalidade do período. No campo político, merece destaque 
a instalação da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, que será responsável por analisar a 
indicação de Alexandre de Moraes para ministro do Supremo Tribunal Federal.
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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

07/02/17 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) (*) 10,66 -0,05 -0,69 -3,95

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,15 0,02 -0,11 -1,37

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 10,79 -0,04 -0,60 -4,45

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 10,18 -0,05 -0,73 -5,57

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.010,35 0,32 23,91 178,35

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.333,69 20,60 204,22 886,09

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 238,16 -1,06 -20,47 -229,78

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,12 0,14 -3,22 -20,05

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 64.199 0,32 4,11 58,16

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.434 0,30 4,17 54,97

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.293 0,02 0,71 21,97

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 243,19 0,28 -0,77 10,50

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 18.911 -0,35 -2,79 12,43

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.153 -0,12 -0,04 14,10

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,39 -0,01 -0,03 0,56

Euro - US$/€ (**) 1,07 -0,6 1,4 -4,3

Iene - ¥/US$ (**) 112,40 0,6 -3,9 -3,8

Libra - US$/£ (**) 1,25 0,3 1,8 -13,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 20,62 0,4 -2,9 11,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,88 0,5 -0,7 4,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 191,37 -0,8 -2,2 29,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 55,05 -1,2 -3,6 61,6

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.234 0,3 5,2 6,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.043 0,7 5,8 20,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 369 1,3 2,9 0,8

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 145 0,2 -3,2 -6,8


