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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: IPCA (fev) 0,41% (m/m) Elevação seguirá abaixo da sazonalidade do 
período.

10:30 EUA: Variação na folha de pagamentos (fev) 183 mil

10:30 EUA: Taxa de desemprego (fev) 4,7%

16:00 EUA: Relatório mensal de orçamento (fev)

Safra recorde de grãos favorecerá a queda de preços de alimentos e o crescimento do PIB 
neste ano
Mantendo a tendência das últimas divulgações, a sexta estimativa da safra 2016/17 de grãos da 
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgada ontem, mostrou nova revisão altista para a 
produção. O levantamento reforça ainda mais nossa expectativa de forte desaceleração dos preços de 
alimentação neste ano, que contribuirão para desinflação em curso, compatível com nossa projeção de 
alta de 3,9% do IPCA de 2017. Além disso, o cenário positivo para a produção de grãos garante que 
o setor agrícola será um dos principais vetores para o crescimento do PIB. De acordo com a Conab, a 
área plantada somou 60 milhões de hectares, o que representa uma expansão de 2,8% ante a safra 
passada. A produção total de grãos, antes estimada em 219,1 milhões de toneladas, passou para 222,9 
milhões de toneladas, atingindo patamar recorde e mostrando alta de 19,5% ante a safra anterior. Para 
a 2ª safra de milho, a Conab apontou revisão positiva para a área plantada com a cultura, que cresceu 
2,0% ante o levantamento do mês anterior e 6,8% em relação à safra passada. Com isso, milho (1ª e 2ª 
safras) e feijão são as principais culturas com ampliação de área na atual safra, de 5,3% e 6,8% nessa 
ordem. A revisão também foi positiva para a 1ª safra de milho, que passou de 28,8 para 29,3 milhões de 
toneladas, refletindo a melhora da produtividade. Assim, a safra total de milho está estimada em 88,9 
milhões de toneladas, com alta de 33,4% ante a safra passada. A safra de soja também foi revisada 
para cima e deverá crescer 12,8% em relação à safra passada, diante da melhora das estimativas para 
a produtividade e também para a área plantada. Ou seja, a safra recorde de grãos deverá favorecer 
a desaceleração de preços domésticos de itens básicos como arroz, feijão e trigo e o alívio de custos 
nos segmentos de carnes e de leites e derivados, além de relevante incremento da renda agrícola nas 
regiões produtoras de grãos. 
 

IACI: índice de atividade da construção imobiliária registrou queda em fevereiro
Os dados do segmento de construção imobiliária mantiveram a trajetória negativa dos últimos meses 
em fevereiro, sugerindo continuidade de queda da atividade de construção civil neste primeiro trimestre. 
Assim, o índice de atividade da construção imobiliária (IACI) recuou 2,0% na passagem de janeiro para 
fevereiro, excetuados os efeitos sazonais, conforme divulgado ontem no Monitor da Construção Civil 
(MCC), elaborado pela consultoria Tendências em parceria com a Criactive. Na comparação interanual, 
a queda foi de 18,1%. Quanto ao Índice de Lançamentos (IACI-L), que apresenta defasagem de dois 
meses em relação ao IACI, a retração acumulada em 2016 chegou a 44,8%. Para os próximos meses, 
entretanto, acreditamos que os lançamentos começarão a ser retomados de maneira bastante gradual, 
em função da retomada da economia e do ajuste dos estoques.

Abraciclo: produção de motocicletas recuou em fevereiro, devolvendo apenas parcialmente a 
forte elevação do mês anterior
A produção de motocicletas em fevereiro totalizou 67.319 unidades, o equivalente a uma redução 
de 11,2% em relação a janeiro, segundo os dados reportados ontem pela Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Motocicletas (Abraciclo) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Assim, devolveu 
parte da forte elevação de 41,2% observada no mês anterior. No mesmo sentido, as vendas registraram 
variação negativa de 16,2% na mesma base de comparação, revertendo parcialmente o avanço de 28,8% 
observado em janeiro. Vale ressaltar que, na comparação com o mesmo período do ano passado, tanto 
a produção quanto as vendas continuaram em queda, de 5,3% e 7,1%, respectivamente. 
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Abiquim: em linha com a alta interanual da produção industrial de janeiro, atividade do setor químico 
mostrou desempenho positivo no período
Em linha com o crescimento interanual da atividade industrial em janeiro, a produção do setor químico avançou 
no período, conforme divulgado ontem pela Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim). A fabricação de 
produtos químicos cresceu 2,4% na passagem de dezembro para janeiro, segundo os dados dessazonalizados 
pelo Depec-Bradesco. No sentido oposto, as vendas recuaram 10,7% no período, também descontados os 
efeitos sazonais. Na comparação interanual, entretanto, tanto a produção quanto as vendas cresceram, 3,5% 
e 0,7%, respectivamente. Nos próximos meses, devemos observar a continuidade da retomada gradual da 
indústria química, alinhada com o desempenho esperado para a produção industrial.
 

Área do Euro: Banco Central Europeu manteve sua política monetária inalterada, mas reconheceu 
melhora do cenário
Conforme o esperado pelos mercados, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas de juros e o programa 
de compra de ativos inalterados. No entanto, o BCE fez uma pequena alteração no comunicado publicado 
após a reunião, tirando a frase “Se justificado para atingir seu objetivo, o Conselho agirá utilizando todos os 
instrumentos disponíveis”. Na entrevista coletiva após a reunião, o Presidente do BCE, Mário Draghi, justificou 
a mudança no comunicado como sendo uma forma de sinalizar o “menor senso de urgência”, em função da 
melhora do balanço de riscos. Afinal, o conselho do BCE reconhece que, de forma geral, os riscos de deflação 
desapareceram. Também foi anunciada a revisão para cima das projeções para o PIB e a inflação em 2017 e 
2018. A projeção de crescimento do PIB em 2017 passou de 1,7% para 1,8% e, para 2018, de 1,6% para 1,7%, 
enquanto que a projeção da inflação medida pelo HICP (Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado) subiu 
de 1,3% para 1,7%, em 2017, e de 1,5% para 1,6%, em 2018. No entanto, conforme explicou Draghi, o conselho 
ainda não tem certeza se a alta da inflação para variação próxima à meta é sustentável ou é apenas o resultado 
de uma elevação temporária dos preços de energia. Assim, o BCE monitorará o comportamento do cenário (e em 
especial, do mercado de trabalho) para dirimir essa dúvida e definir os próximos passos da política monetária. 

USDA: oferta mundial de grãos deve ser elevada e preços tendem a permanecer nos patamares atuais
O departamento de agricultura dos EUA (USDA, em inglês) divulgou ontem seu relatório mensal de oferta e 
demanda mundial de grãos, reforçando o cenário de oferta bastante favorável e estoques em elevação. Para a 
soja, houve revisão altista da expectativa de estoques mundiais, que devem atingir recorde histórico, resultado 
do aumento da produção esperada. No caso do Brasil, o USDA já incorporou a expectativa de maior oferta para 
esse grão. Caso semelhante acontece para o milho, com revisão para cima da oferta e também da demanda, 
mas essa segunda em menor magnitude. Assim, os estoques mundiais também devem se manter em patamar 
recorde. Por fim, no caso do trigo, o USDA também ficou mais otimista com a produção e, consequentemente, 
com o nível de estoques. Em resumo, não há pressão altista para os preços desses grãos no mercado mundial 
e o alerta para El Niño permanece, mas a probabilidade do evento ainda não é majoritária.

Peru: Banco Central do Peru manteve a taxa de juros inalterada em 4,25%
O Banco Central do Peru confirmou as expectativas do mercado e manteve a taxa de juros inalterada em reunião 
realizada ontem. O comunicado da decisão, que trouxe poucas mudanças em relação ao anterior, afirmou que o 
Banco Central acredita que a inflação retornará para o intervalo da meta (entre 1% e 3%) em meados de 2017. 
De fato, esperamos que a inflação, que registrou alta de 3,3% nos últimos 12 meses encerrados em fevereiro, 
desacelere gradualmente em direção à meta. Com isso, o banco central peruano deverá manter a taxa de juros 
estável nas próximas reuniões.



3DEPEC

B
ol

et
im

 D
iá

rio
 M

at
in

al
Tendências de mercado

Indicadores do Mercado

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

09/03/17 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) (*) 10,08 0,01 -0,52 -3,81

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,19 0,00 0,05 -1,35

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 10,25 0,01 -0,47 -3,70

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,80 0,06 -0,34 -4,44

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.035,89 1,21 23,53 144,97

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.340,28 -12,11 -51,82 726,34

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 233,55 12,24 -4,24 -183,91

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,19 0,71 2,10 -13,46

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 64.585 -0,21 -0,58 32,71

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.699 0,00 -0,18 32,48

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.365 0,08 2,47 18,88

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 249,64 0,18 1,58 9,30

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.319 0,34 2,17 16,08

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.217 -0,74 1,05 12,37

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,61 0,05 0,21 0,73

Euro - US$/€ (**) 1,06 0,3 -0,7 -3,8

Iene - ¥/US$ (**) 114,95 0,5 1,5 1,4

Libra - US$/£ (**) 1,22 0,0 -2,7 -14,4

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,84 0,8 -2,5 11,7

Yuan - RMB/US$ (**) 6,91 0,0 0,6 6,1

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,22 -1,8 -9,5 11,0

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 52,19 -1,7 -6,2 27,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.203 -0,5 -2,6 -4,3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.000 -1,1 -4,8 13,7

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 360 -1,5 -2,6 0,2

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 144 0,1 -0,5 -7,6

As atenções do mercado deverão se concentrar na divulgação dos dados do mercado de trabalho norte-
americano, que podem consolidar a expectativa de que o Fed elevará os juros na próxima semana. No mercado 
de moedas, o dólar perde valor em relação às principais divisas. Exceção deve ser feita ao iene, que depreciou 
diante da expectativa de menores estímulos monetários na Europa, após o discurso realizado ontem pelo 
presidente do BCE Mario Draghi.

As bolsas operam com tendência de alta nesta sexta-feira. Os mercados acionários asiáticos fecharam o pregão 
no campo positivo, com destaque para a bolsa de Tóquio que subiu 1,5%. Na Europa, as principais bolsas estão 
subindo nesta manhã, enquanto os índices futuros indicam que as bolsas norte-americanas devem seguir na 
mesma direção, com alta ao longo do dia. Os preços do petróleo operam em alta, após a forte queda registrada 
nos dois últimos dias. Hoje conheceremos os dados sobre a perfuração de poços nos Estados Unidos. Por 
outro lado, 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 destaque da agenda do dia será a divulgação do resultado do IPCA de fevereiro que, segundo 
nossa estimativa, deve ter subido 0,41% no mês passado. O mercado além de acompanhar a tendência externa 
– que será dada pelos dados dos EUA – deve, também, permanecer atento às discussões sobre a reforma da 
previdência. 
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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).
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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


