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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Levantamento Sistemático da Produção Agrícola 
(fev)

- Conab: 6º Levantamento da safra de grãos 2016/2017

10:30 EUA: Índice de preços de produtos importados (fev) 0,1% (m/m)

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

- USDA: Relatório mensal da produção mundial de grãos

Expansão da indústria em janeiro sustenta nossa expectativa de retomada da atividade 
econômica nos meses à frente
Revertendo a tendência de quase três anos, a produção industrial cresceu 1,4% em janeiro em relação ao 
mesmo mês do ano passado. Juntamente com a melhora da confiança dos empresários, esse resultado 
fortalece nossa expectativa de retomada gradual do setor industrial e da atividade econômica como um 
todo. A despeito da alta interanual, a produção industrial caiu 0,1% na passagem de dezembro para 
janeiro, descontada a sazonalidade, de acordo com a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) divulgada ontem 
pelo IBGE. Setorialmente, doze dos vinte e quatro segmentos contribuíram negativamente para o ligeiro 
recuo na margem da atividade industrial. Como já apontado pelos dados divulgados pela Anfavea, o grupo 
de  veículos automotores, reboques e carrocerias mostrou queda de 10,7% na margem, devolvendo 
parte da forte expansão de dezembro, que havia impulsionado a produção total daquele período. Dentre 
os ramos que apresentaram desempenho positivo, a maior alta foi observada no segmento de produtos 
farmoquímicos e farmacêuticos (21,6%). Apesar das quedas na margem da produção de bens de 
capital e de bens de consumo duráveis, todas as categorias de uso registraram variações interanuais 
positivas. De fato, a produção de bens de capital caiu 4,1% na margem, mas mostrou avanço de 3,3% 
na comparação interanual. No mesmo sentido, os bens de consumo duráveis apresentaram retração 
de 7,3%, refletindo o desempenho negativo da fabricação de veículos. Contudo, cresceram 3,2% ante 
janeiro de 2016. Já os bens intermediários e de consumo semiduráveis e não duráveis mostraram altas 
na margem de 0,7% e de 3,1%, respectivamente. Também destacamos o desempenho positivo dos 
insumos típicos da construção civil, que subiram 1,4% na margem em janeiro, apresentando, assim, sua 
terceira elevação consecutiva. Na comparação interanual, houve declínio de 4,0%, o que representou 
redução do ritmo de declínio nessa métrica. Para 2017, projetamos crescimento de 1,0% da produção 
industrial. Reforçando nossa expectativa de retomada da economia, devemos considerar que os índices 
de confiança da indústria iniciaram o ano em alta, revertendo a queda observada no último trimestre de 
2016. A elevação do consumo das famílias a partir do segundo semestre e a redução da taxa de juros 
também deverão favorecer o crescimento da atividade industrial ao longo de 2017, que conta atualmente 
com a capacidade instalada em níveis de ociosidade elevados em diversos setores. 
 

ABPO: vendas de papelão ondulado mostraram estabilidade na passagem de janeiro para 
fevereiro
Os últimos indicadores coincidentes divulgados sustentam nossa expectativa de elevação da atividade 
industrial em fevereiro. Além da alta da produção de veículos, as vendas de papelão ondulado registraram 
estabilidade ante janeiro. As vendas somaram 252.807 toneladas em fevereiro, de acordo com os dados 
divulgados ontem pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO). O resultado reflete uma 
estabilidade na margem, descontados os efeitos sazonais, sucedendo duas altas consecutivas. Já na 
comparação interanual, verificou-se um crescimento de 3,27%. 
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Setor Externo

Internacional

Tendências de mercado

BC: fluxo cambial registrou saldo positivo de US$ 1,387 bilhão na primeira semana de março
O fluxo cambial registrou entradas líquidas de US$ 1,387 bilhão na semana compreendida entre os dias 01 e 03 
de fevereiro, conforme divulgado ontem pelo Banco Central. O desempenho das contas financeira e comercial 
caminhou na mesma direção.  A conta comercial fechou a semana com superávit de US$ 1,149 bilhão. Resultado 
positivo explicado por câmbio contratado para exportações de US$ 2,424 bilhões, acima dos US$ 1,306 bilhão 
contratados para importação. A conta financeira, por sua vez, registrou superávit de US$ 269 milhões. Para 
tanto, foram registradas compras de US$ 6,183 bilhões, superiores às vendas de US$ 5,915 bilhões. Com isso, 
o movimento cambial está positivo em US$ 479 milhões neste ano.

China: deflação dos preços de alimentos explicou a desaceleração da inflação ao consumidor em 
fevereiro
Contrariando as expectativas do mercado, o índice de inflação ao consumidor na China registrou alta interanual 
de 0,8% em fevereiro, de acordo com os dados divulgados ontem. O resultado, que frustrou as estimativas dos 
analistas de mercado (1,7%), foi inferior à alta de 2,5% observada em janeiro. A desaceleração foi explicada pela 
deflação de 4,3% dos preços de alimentos, puxada, principalmente, pela forte queda dos preços de produtos 
in natura. Já o índice de preços ao produtor subiu 7,8% em fevereiro, também na comparação interanual, em 
linha com a mediana das projeções do mercado (7,7%). Com isso atingiu sua maior expansão desde outubro 
de 2008. A aceleração em relação a janeiro (6,9%) refletiu o efeito base anual e o crescimento dos preços de 
commodities.

O destaque do dia deve ser a reunião do Banco Central Europeu (BCE). O mercado não esperar mudanças na 
taxa de juros ou no programa de compra de ativos, mas deve ficar atento à avaliação do BCE sobre a retomada 
da atividade e sobre a aceleração da inflação nos últimos meses, além dos sinais que o BCE pode emitir em 
relação ao fim do programa de compra de ativos à frente. 

As bolsas operam com tendência de baixa nesta quinta-feira. Os mercados acionários asiáticos fecharam o 
pregão com perdas, com exceção da bolsa de Tóquio. Na Europa, as principais bolsas operam no campo negativo 
nesta manhã, à espera da reunião do BCE, enquanto os índices futuros indicam que as bolsas norte-americanas 
devem seguir na mesma direção registrando baixa ao longo do dia.  No mercado de moedas, o dólar valoriza 
ante as principais divisas, com exceção do euro.

Os preços do petróleo operam novamente em baixa, após a forte queda registrada ontem com o aumento dos 
estoques norte-americanos do produto. As cotações das principais commodities agrícolas estão em queda, com 
exceção do café e açúcar. Os metais industriais também são negociados no campo negativo.

No Brasil, o mercado tende a acompanhar a tendência externa, enquanto permanece atento às discussões 
sobre a reforma da previdência. Além disso, teremos a divulgação de dados sobre a safra agrícola pelo IBGE 
e pela Conab.



3DEPEC

B
ol

et
im

 D
iá

rio
 M

at
in

al
Indicadores do Mercado

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

08/03/17 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) (*) 10,07 0,03 -0,53 -3,99

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,19 0,00 0,07 -1,46

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 10,24 0,02 -0,49 -3,98

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,74 0,04 -0,40 -4,78

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.034,68 1,52 21,40 147,64

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.352,39 -22,64 -16,76 795,02

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 221,31 4,24 -19,90 -187,26

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,17 1,64 1,76 -15,57

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 64.718 -1,56 -0,18 31,80

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.699 -1,56 0,02 31,47

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.363 -0,23 2,98 19,39

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 249,20 0,00 2,26 9,57

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.254 -0,47 1,30 14,72

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.241 -0,05 2,33 11,69

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,56 0,04 0,22 0,73

Euro - US$/€ (**) 1,05 -0,2 -1,5 -4,3

Iene - ¥/US$ (**) 114,35 0,3 2,2 1,5

Libra - US$/£ (**) 1,22 -0,3 -3,0 -14,4

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,67 0,9 -3,9 9,7

Yuan - RMB/US$ (**) 6,91 0,2 0,7 6,3

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 185,05 -3,0 -7,2 15,6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 53,11 -5,0 -3,6 33,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.209 -0,6 -2,3 -4,2

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.011 -0,4 -4,5 15,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 365 -1,2 -1,5 1,8

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 143 0,1 -0,3 -7,0

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


