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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pesquisa Industrial Mensal (jan) -0,8% (m/m)           
0,5% (a/a)

12:30 Bacen: Fluxo Cambial (semanal)

10:15 EUA: Geração de vagas de trabalho - pesquisa ADP 
(fev) 178,0 mil

12:00 EUA: Estoques no atacado (jan) - final

Após recuo do PIB de 0,9% no quarto trimestre do ano passado, esperamos crescimento de 
0,1% nos primeiros três meses deste ano
Conforme esperado, o desempenho da economia brasileira no ano passado foi negativo. De fato, 
encerrando 2016, o PIB registrou queda de 0,9% na passagem do terceiro para o quarto trimestre, de 
acordo com os dados divulgados ontem pelo IBGE. Na comparação interanual, o PIB recuou 2,5%, 
acumulando retração de 3,6% em 2016, próxima à queda de 3,8% observada em 2015. Em termos 
nominais, o PIB somou R$ 6,3 trilhões no ano passado. Pela ótica da oferta, o setor de serviços 
manteve a trajetória negativa dos trimestres anteriores, ao recuar 0,8% na margem. No mesmo sentido, 
o PIB industrial caiu 0,7%, reduzindo o ritmo de queda em relação ao trimestre anterior, quando tinha 
apresentado variação negativa de 1,4%. Em contrapartida, o PIB agropecuário subiu 1,0% na mesma 
base de comparação. Na ótica da demanda, o consumo das famílias caiu 0,6% na passagem do 
terceiro para o quarto trimestre do ano passado, acumulando queda de 4,2% em 2016. Mais uma vez, a 
formação bruta de capital fixo (FBCF) mostrou desempenho negativo, embora em magnitude menor que 
a esperada, caindo 1,6% na margem, ante contração de 2,5% no trimestre anterior. No ano, apresentou 
retração de 10,2% em relação a 2015. Diante do resultado conhecido ontem e levando em consideração 
os indicadores antecedentes e coincidentes referentes ao trimestre vigente já divulgados, esperamos 
elevação de 0,1% do PIB no primeiro trimestre deste ano, impulsionada pelo desempenho bastante 
positivo do setor agrícola. Entendemos que a recuperação dos demais setores se dará de forma gradual 
e deverá ocorrer de forma mais notável a partir do segundo trimestre. Para 2017, mantemos nossa 
projeção de crescimento de 0,3% do PIB. 

Anfavea: recuperação parcial da produção de veículos em fevereiro sugere crescimento da 
indústria no período
A produção total de veículos, exceto máquinas agrícolas, somou 200.385 unidades em fevereiro, 
segundo os dados divulgados ontem pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea). O montante é equivalente a um crescimento de 6,4% na margem, descontando os efeitos 
sazonais, devolvendo parcialmente a queda de 11,3% registrada em janeiro. O resultado refletiu as 
variações positivas de quase todas as categorias ante o mês anterior, com destaques para os automóveis 
(6,2%), comerciais leves (9,0%) e caminhões (5,8%), enquanto a produção de ônibus caiu 13,2%. No 
mesmo sentido, as vendas ao mercado interno registraram expansão de 10,4% em relação a janeiro, 
também excetuada a sazonalidade, diante do crescimento das quatro categorias. Para os próximos 
meses, acreditamos em uma melhora gradual das vendas, diante da recuperação lenta da atividade 
econômica, que deve contribuir para o processo de normalização dos estoques. Especificamente em 
relação à produção industrial, os dados apontam para crescimento em fevereiro.
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Inflação

Internacional

FGV: indicadores antecedente e coincidente de fevereiro apontam para redução do ritmo de ajuste do 
mercado de trabalho 
O indicador antecedente de emprego (IAEmp) atingiu 95,9 pontos em fevereiro, o equivalente a um avanço de 
0,3 ponto ante janeiro, de acordo com os dados divulgados há pouco pela FGV. Com isso, o indicador atingiu 
seu maior patamar desde maio de 2010. Vale destacar que a discreta alta do IAEmp foi impulsionada pelos 
seus componentes de expectativas de melhora do emprego nos próximos seis meses, visto que os índices de 
situação corrente permaneceram em patamar baixo. Já o indicador coincidente de desemprego (ICD) alcançou 
100,7 pontos no mês passado, o menor nível desde outubro de 2016, recuando 0,8 ponto em relação a janeiro. 
Os dados apontam, assim, para redução do ritmo de ajuste do mercado de trabalho à frente. Salientamos, 
entretanto, que a recuperação do emprego deverá ocorrer de forma defasada à retomada da atividade econômica. 
Assim, esperamos que a taxa de desemprego comece a cair, lentamente, a partir do terceiro trimestre deste ano. 

CNI: indicadores industriais apresentaram movimentos heterogêneos em janeiro
Os indicadores industriais divulgados ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostraram 
novamente movimentos heterogêneos em janeiro. Quatro dos seis índices apresentaram resultado negativo 
na comparação com o mês anterior, de acordo com os dados dessazonalizados pelo Depec-Bradesco, com 
destaque para os indicadores de horas trabalhadas e de massa salarial real, que mostraram quedas de 0,9% e 
1,5%, respectivamente. Em contrapartida, o indicador de utilização da capacidade instalada, mostrou alta de 0,4 
ponto percentual no período. Na comparação interanual, todos os indicadores registraram resultado negativo. 
Esperamos contração de 0,8% da produção industrial na passagem de dezembro para janeiro, informação a 
ser divulgada hoje pelo IBGE. 

IBGE: descompressão dos preços da cadeia da indústria extrativa foi determinante para a 
desaceleração dos preços ao produtor em janeiro
O índice de preços ao produtor (IPP) apresentou alta de 0,35% em janeiro, após subir 1,28% no mês anterior, 
conforme divulgado ontem pelo IBGE. A desaceleração veio em linha com o esperado, dado o comportamento 
mais benigno dos preços do IPA industrial, calculado pela FGV para o mesmo período. O resultado foi explicado 
tanto pelo comportamento dos preços da cadeia extrativa, que passaram de uma alta de 19,60% para outra de 
2,06%, como pela indústria de transformação, cujo índice passou de 0,70% para 0,28%. Com isso, o indicador 
acumulou alta de 1,38% nos últimos doze meses, resultado inferior à elevação de 1,71% acumulada em 2016. 
Acreditamos que o índice seguirá desacelerando em fevereiro, como sugere o forte recuo do IPA industrial da 
FGV nas últimas leituras. 

China: resultado as importações de fevereiro indica que desempenho da economia chinesa segue 
bastante favorável
Mantendo a indicação de diversos indicadores, o resultado bastante positivo das importações de fevereiro 
sugere que economia chinesa tem conseguido manter o forte ritmo de crescimento. As importações avançaram 
38,1% em fevereiro na comparação com o mesmo mês do ano passado, após crescerem 16,7% em janeiro, 
superando as expectativas de elevação de 20,0%. Por outro lado, as exportações recuaram 1,3%, frustrando 
o consenso das estimativas do mercado (de alta de 14%), após terem subido 7,9% no primeiro mês deste ano. 
Com isso, o saldo da balança comercial ficou negativo em US$ 9,15 bilhões, abaixo do superávit esperado de 
US$ 27,0 bilhões e do registrado em janeiro (US$ 51,3 bilhões). Considerações devem ser feitas sobre esses 
dados: (1) corrigindo o efeito do ano novo chinês, as exportações e importações cresceram 4,0% e 26,3%, 
respectivamente, no primeiro bimestre; (ii) parte da melhora das importações se deve à alta dos preços das 
commodities, especialmente metálicas; (iii) ainda assim, há uma melhora em curso da economia, que tem 
sustentado a demanda chinesa, explicando também a elevação das importações e (iv) as exportações devem 
se recuperar nos meses à frente, dada a sinalização de melhora da atividade econômica global, concentrada 
nos países desenvolvidos.
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Tendências de mercado

EIA: produção norte-americana de petróleo foi novamente revisada para cima
A Agência de Energia dos EUA divulgou ontem seu relatório mensal de oferta e demanda mundial de petróleo, 
revisando para cima a expectativa de oferta mundial. Apesar da revisão também altista para a demanda de 
petróleo no mundo, os estoques devem subir segundo as estimativas do órgão. A produção norte-americana, 
particularmente, deve crescer mais do que esperado no mês passado, atingindo recorde histórico já no primeiro 
semestre de 2018 – contra expectativa anterior de que o recorde só seria alcançado no final do ano que vem. 
Assim, para manter a oferta e a demanda mais equilibradas, a OPEP precisa continuar cumprindo o acordo de 
limitação da produção em 32,5 milhões de barris por dia. Sem o controle da oferta da OPEP, os estoques podem 
voltar a se acumular, pressionando as cotações para baixo do patamar de US$ 55/barril, que acreditamos ser 
o preço esperado até meados deste ano.

As bolsas operam sem tendência única nesta quarta-feira. Os mercados acionários asiáticos fecharam o pregão 
com perdas, com exceção da bolsa de Hong Kong. Na Europa, as principais bolsas operam no campo positivo 
nesta manhã, refletindo os bons resultados corporativos e a alta da produção industrial da Alemanha em janeiro. 
Já os índices futuros indicam que as bolsas norte-americanas também devem subir hoje, à espera da divulgação 
dos dados da geração de vagas de trabalho da ADP. No mercado de moedas, o dólar valoriza ante as principais 
moedas, com a expectativa de aumento dos juros na reunião deste mês do Fed.

Os preços do petróleo operam em baixa, com um novo aumento dos estoques norte-americanos na última semana 
segundo o API (American Petroleum Institute). As cotações das principais commodities agrícolas estão em 
queda, com exceção do café e açúcar. Os metais industriais são negociados em queda, com exceção do cobre.

No Brasil, o destaque do dia ficará com a divulgação da Pesquisa Industrial Mensal, que segundo nossas 
estimativas deve ter mostrado queda de 0,8% na passagem de dezembro para janeiro. Além disso, na agenda 
política, o senado pode votar hoje o projeto de reabertura da repatriação de recursos do exterior.
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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

07/03/17 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) (*) 10,04 0,03 -0,62 -4,10

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,19 0,00 0,03 -1,38

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 10,22 0,01 -0,57 -4,20

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,70 0,04 -0,48 -5,09

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.031,72 1,43 22,37 139,18

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.374,85 0,28 42,60 852,84

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 217,07 -0,86 -21,09 -191,43

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,12 -0,61 -0,03 -17,54

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 65.742 -0,90 2,40 33,50

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 27.123 -0,86 2,61 33,20

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.368 -0,29 3,28 18,32

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 249,21 -0,20 2,48 8,55

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.344 -0,18 2,29 14,39

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.242 0,26 2,83 11,91

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,52 0,02 0,12 0,61

Euro - US$/€ (**) 1,06 -0,2 -1,1 -4,0

Iene - ¥/US$ (**) 113,98 0,1 1,4 0,5

Libra - US$/£ (**) 1,22 -0,3 -2,5 -14,5

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,50 -0,6 -5,5 9,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,90 0,0 0,2 5,9

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 188,02 -1,4 -3,4 16,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 55,92 -0,2 1,6 36,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.216 -0,8 -1,5 -3,8

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.015 -1,2 -2,7 16,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 370 -0,9 0,3 4,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 143 0,1 -1,0 -6,9


