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Agenda do dia

Atividade

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

Mercado ajustou para baixo sua expectativa para o IPCA deste ano
Após a surpresa baixista com o resultado do IPCA de fevereiro, o mercado revisou para baixo sua expectativa 
para a inflação deste ano, de acordo com as estimativas coletadas até o dia 10 de março e divulgadas hoje 
pelo Relatório Focus do Banco Central. As expectativas para o IPCA caíram de 4,36% para 4,19% para 2017 
e foram mantidas em 4,50% para o final de 2018. A mediana da taxa Selic passou de 9,25% para 9,00% 
para o final deste ano e de 9,00% para 8,75% para o final do ano que vem. Já a mediana das projeções 
para o crescimento do PIB deste ano mostrou redução marginal, de 0,49% para 0,48%, ao passo que a 
expectativa para 2018 avançou de 2,39% para 2,40%. Por fim, a mediana das expectativas para a taxa de 
câmbio permaneceu em US$/R$ 3,30 e em R$/US$ 3,40 para o final deste e do próximo ano, respectivamente.

Fed deverá optar pela subida da taxa de juros na reunião desta semana 
Ao longo das últimas semanas, os mercados globais vêm ganhando convicção de que o Fed antecipará 
a normalização de sua política monetária. Esperamos, assim, elevação da taxa de juros do país em 
decisão a ser anunciada nesta quarta-feira. Essa antecipação, já discutida por diversos membros do 
Fed, será pautada pela  indicação de que a atividade econômica continua se fortalecendo no início deste 
ano e de que a inflação está acelerando gradualmente. No mesmo dia, ainda nos EUA, serão divulgados 
os dados de vendas do varejo e de inflação ao consumidor, ambos do mês passado. Além disso, na 
China, merece destaque a divulgação na segunda-feira dos resultados do primeiro bimestre da produção 
industrial, das vendas do varejo e dos investimentos em ativos fixos. Com base nesses resultados, o 
mercado deverá ganhar maior confiança de que a economia chinesa tem conseguido manter o forte ritmo 
de crescimento neste primeiro trimestre. A agenda internacional também contará, na quinta-feira, com 
a decisão de política monetária do Reino Unido e a leitura final do índice de preços ao consumidor da 
Área do Euro do mês passado, com a expectativa de manutenção da aceleração observada na prévia, 
puxada pela maior pressão dos preços de alimentação e energia.

No Brasil, em semana de fraca agenda de divulgação de indicadores, destacamos o resultado do IGP-
10 de março, a ser conhecido na terça-feira, para o qual projetamos alta de 0,13%, com maior pressão 
dos preços de minério de ferro. Ainda assim, a continuidade da deflação dos preços de alimentos no 
atacado garantirá elevações do IPCA abaixo da sazonalidade. Ademais, teremos os dados de emprego 
industrial paulista da Fiesp/Ciesp de fevereiro, na quinta-feira, que deverão confirmar nossa expectativa 
de moderação do ritmo de ajuste do mercado de trabalho. Por fim, na sexta-feira, a CNI divulgará seu 
índice de confiança do empresário industrial de março, primeiro indicador coincidente referente a este mês. 

ABCR: fluxo pedagiado de veículos pesados mostrou alta na passagem de janeiro para 
fevereiro, refletindo escoamento da recorde da safra agrícola e alguma recuperação da 
indústria
Apesar do desempenho negativo do fluxo pedagiado total de veículos, a alta do fluxo de veículos pesados 
em fevereiro, juntamente com outros indicadores coincidentes conhecidos até o momento, sugere elevação 
da produção industrial no período. O fluxo pedagiado de veículos total recuou 0,6% na passagem de janeiro 
para fevereiro, conforme divulgado sexta-feira pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias 
(ABCR). Na mesma base de comparação o fluxo de veículos leves caiu 1,3%, enquanto o fluxo de veículos 
pesados avançou 2,0%. Em relação ao mesmo mês de 2016, o movimento total de veículos mostrou 
declínio de 3,8%, refletindo os desempenhos negativos de veículos leves e pesados, que recuaram 3,4% e 
4,9%, respectivamente. Por fim, esperamos que o movimento de veículos pesados continue apresentando 
incremento nos próximos meses, diante do cenário de recuperação gradual da indústria e dos resultados 
recordes de safra agrícola. Já o fluxo de veículos leves deve se recuperar mais lentamente, acompanhando 
a modesta recuperação do mercado de trabalho, especialmente no segundo semestre deste ano. 
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Internacional

Tendências de mercado

IBGE: surpresa baixista com o resultado do IPCA de fevereiro fortalece expectativa de alta de 3,9% 
neste ano
O resultado do IPCA de fevereiro, que surpreendeu para baixo as projeções dos analistas de mercado, 
indicou desaceleração ante janeiro. O resultado reforçou nossa expectativa de variação de 3,9% do IPCA 
no encerramento deste ano. A descompressão dos preços foi generalizada, não se restringindo apenas aos 
preços de alimentação, mas também atingindo o núcleo do índice. A continuidade do processo de desinflação 
também fortalece nossa expectativa de continuidade de flexibilização da política monetária, que deverá levar 
a taxa Selic a 8,50% ao final deste ano, segundo nossas expectativas. O IPCA subiu 0,33% em fevereiro, de 
acordo com os dados divulgados na sexta-feira pelo IBGE. O resultado ficou abaixo da nossa projeção (0,41%) 
e das expectativas do mercado (0,43%), segundo coleta da Bloomberg. Com isso, o índice registrou a menor 
alta para fevereiro desde 2000. Assim, o IPCA acumulou elevação de 4,76% nos últimos doze meses, o que 
representa desaceleração importante em relação ao acumulado no mês anterior (5,35%). A desaceleração em 
relação a janeiro (0,38%) refletiu a menor pressão em três de seus nove grupos. Destacamos a deflação de 
0,45% dos preços de alimentação e bebidas, após alta de 0,35% no mês anterior, que explicou parte da surpresa 
baixista em relação à nossa projeção. Esse movimento deve seguir nos próximos meses, conforme sugerido 
pela continuidade de deflação dos preços de alimentos no atacado. A perspectiva de forte crescimento da safra 
agrícola neste ano, em conjunto com a ausência de efeitos climáticos adversos neste primeiro semestre, deverá 
contribuir para novas pressões baixistas ao longo deste ano. Os indicadores de inflação subjacente também 
desaceleraram em fevereiro, com destaque para os preços de serviços, que também explicaram a surpresa em 
relação à nossa projeção. Tais preços subiram 0,83%, abaixo da alta de 0,98% observada no IPCA-15. Em doze 
meses, a elevação chegou a 6,03%. No mesmo sentido, a média dos núcleos subiu 0,42%, também inferior à 
expansão de 0,59% no IPCA-15. Para março, esperamos nova desaceleração, para uma elevação de 0,18%, 
com dissipação do reajuste dos preços de educação. A variação dos preços de alimentos, por sua vez, continuará 
abaixo da sazonalidade do período e a desaceleração deverá seguir espraiada entre os componentes do IPCA. 

EUA: mercado de trabalho norte-americano seguiu fortalecido em fevereiro, reforçando expectativa 
de elevação da taxa de juros nesta semana
Os últimos dados de mercado de trabalho norte-americano seguiram apontando para continuidade de 
fortalecimento da atividade econômica dos EUA, com ligeira aceleração dos salários. Os números reforçam 
nossa expectativa de que a taxa de juros será elevada na reunião de política monetária, nesta quarta-feira; 
depois dessa alta, esperamos mais duas elevações no restante deste ano. A economia norte-americana gerou 
235 mil vagas em fevereiro, acima do esperado pelos analistas de mercado (200 mil), de acordo com os 
dados divulgados na última sexta-feira. Setorialmente, merecem destaque os segmentos de construção e de 
manufatura, que mostraram criações líquidas de 58 mil e de 28 mil postos de trabalho, respectivamente. Os 
dados de dezembro e janeiro foram conjuntamente revisados para cima, em nove mil vagas. Com isso, a média 
móvel dos últimos três meses da geração líquida de empregos chegou a 209 mil, compatível com a queda da 
taxa de desemprego de 4,8% para 4,7% entre janeiro e fevereiro. Também merece atenção a aceleração dos 
salários, que passaram de uma alta de 2,5% para outra de 2,8% no período. 

As bolsas iniciam a semana sem tendência única. Os mercados acionários asiáticos fecharam o pregão no campo 
positivo, com destaque para a bolsa de Hong Kong que subiu 1,1%. Na Europa, as principais bolsas também estão 
subindo nesta manhã. Os índices futuros, no entanto, indicam que as bolsas norte-americanas devem abrir em 
queda. Assim, o dólar perde valor ante as principais moedas, com exceção do euro, que opera próximo à estabilidade. 

Os preços do petróleo operam em queda, com a perfuração de poços nos Estados Unidos atingindo o maior nível 
desde 2015, com o tipo WTI sendo cotado abaixo dos US$ 50 o barril. Por outro lado, as cotações das principais 
commodities agrícolas estão em alta, com exceção do milho e trigo. Os metais industriais também são negociados 
no campo positivo, com os sinais de que a economia chinesa mantém um forte ritmo crescimento e com a indicação 
de que o governo chinês está disposto a continuar reduzindo o excesso de capacidade na siderurgia. 

No Brasil, em dia com agenda fraca de indicadores domésticos, o mercado tende a seguir a tendência externa 
com a valorização do Real. O mercado de juros, por sua vez, deve reagir às projeções do Relatório Focus 
divulgado há pouco pelo Banco Central. Além disso, o mercado deve continuar atento ao noticiário político e ao 
andamento das discussões da reforma da previdência.
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(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

10/03/17 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) (*) 9,88 -0,19 -0,66 -3,93

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,19 0,00 0,06 -1,65

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 10,07 -0,18 -0,59 -3,75

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,56 -0,24 -0,53 -4,52

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.036,15 0,25 22,51 143,43

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.349,37 9,09 -76,94 721,43

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 235,90 2,36 1,58 -166,64

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,14 -1,60 0,86 -13,36

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 64.675 0,14 -2,19 30,47

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.675 0,17 -1,95 30,14

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.373 0,33 2,44 19,25

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 249,56 -0,03 1,40 11,06

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.605 1,48 1,16 16,33

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.213 -0,12 0,50 14,55

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,57 -0,03 0,17 0,64

Euro - US$/€ (**) 1,07 0,9 0,3 -4,5

Iene - ¥/US$ (**) 114,79 -0,1 1,4 1,4

Libra - US$/£ (**) 1,22 0,0 -2,6 -14,8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,61 -1,2 -3,6 10,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,91 0,0 0,4 6,2

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 182,65 -0,6 -11,4 10,8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 51,37 -1,6 -9,4 28,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.201 -0,1 -2,7 -5,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 996 -0,4 -5,9 13,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 358 -0,5 -4,4 -1,2

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 143 -0,2 -0,9 -7,6

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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