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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

11:00 Fiesp/Ciesp: Emprego industrial (fev)
09:30 EUA: Construção de novas residências (fev) 1,2% (m/m)
09:30 EUA: Licenças para novas construções (fev) -2,6% (m/m)
09:30 EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal) 245 mil
09:30 EUA: Índice de atividade do Fed Filadélfia (mar) 30,0

Surpresa baixista com o resultado do IGP-10 de março refletiu a desaceleração mais intensa 
do IPA industrial
A divulgação do resultado do IGP-10 de março deu continuidade às surpresas baixistas com a inflação 
no curto prazo. O índice subiu 0,05% em março, de acordo com os dados divulgados há pouco pela 
FGV, ficando abaixo da nossa projeção (0,13%) e da mediana das expectativas de mercado (0,20%). A 
surpresa em relação ao nosso número foi explicada pela desaceleração mais intensa do IPA industrial, 
principalmente no grupo de produtos alimentícios. A menor alta do IGP-10 ante fevereiro (0,14%) também 
refletiu a menor pressão dos preços de produtos industriais, que passaram de 0,66% de 0,04%. O IPA 
agropecuário apresentou deflação de 0,55% neste mês, menos intensa que a queda de 1,87% em 
fevereiro. Apesar disso, a continuidade da deflação dos preços de alimentos no atacado reforça ainda 
mais nossa expectativa de desaceleração dos preços de alimentação no IPCA deste ano. O IPC oscilou 
de uma alta de 0,54% para outra de 0,32% na passagem de fevereiro para março, diante da dissipação 
do reajuste dos preços de educação. Por fim, o INCC apresentou expansão de 0,59% (ante alta anterior 
de 0,36%). Para o IGP-M deste mês, esperamos elevação de cerca de 0,10%. 

IBGE: ligeiro recuo da produção industrial em janeiro refletiu o desempenho positivo em cinco 
das catorze regiões pesquisadas
O resultado na margem da produção industrial em janeiro foi negativo em cinco das catorze regiões 
pesquisadas, levando à queda de 0,1% da produção industrial brasileira, na série livre de efeitos 
sazonais, segundo a Pesquisa Industrial Mensal Regional do IBGE, divulgada ontem pelo IBGE. As 
variações negativas na produção industrial mensal foram verificadas na Bahia (-4,3%), Ceará (-3,4%), 
Rio Grande do Sul (-3,1%), Paraná (-0,8%) e na região Nordeste (-1,8%). Por sua vez, a produção 
industrial em janeiro apresentou maior aquecimento no Espírito Santo (4,1%), Pará (2,4%), Goiás (2,4%) 
e em Pernambuco (2,1%). Na comparação interanual, as maiores altas foram verificadas nos estados de 
Pernambuco (14,2%), Espírito Santo (13,4%) e Mato Grosso (13,4%), refletindo os desempenhos positivos 
da indústria de equipamentos de transporte, metalurgia e da indústria da madeira, respectivamente. 
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: vendas de materiais de construção caíram em fevereiro
As vendas da indústria de materiais de construção apresentaram queda na passagem de janeiro para 
fevereiro, segundo dados divulgados ontem pela Associação Brasileira da Indústria de Materiais de 
Construção (Abramat) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Os produtos básicos e de acabamentos 
registraram recuos de 1,4% e de 1,6%, respectivamente. Na comparação com o mesmo período do 
ano passado, as vendas totais recuaram 15,1%. Dessa forma, o indicador sugere continuidade, ainda 
que em menor intensidade, da queda na atividade no setor de construção civil. Especificamente em 
relação à produção industrial de fevereiro, a soma desses dados e dos demais indicadores coincidentes 
já divulgados sugere estabilidade ante janeiro. 
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Secovi: vendas do mercado imobiliário de São Paulo recuaram em 2016
As vendas de imóveis na cidade de São Paulo somaram 2.122 unidades na passagem de novembro para 
dezembro, o equivalente a uma queda de 14.5% em relação a novembro, segundo os dados divulgados ontem 
pelo Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Já os 
lançamentos alcançaram 2.017 imóveis, conforme pesquisa da Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio 
(Embraesp), resultado que aponta para uma retração 28,1% na margem, na série livre de efeitos sazonais. 
Como resultado, os estoques atingiram 24,1 mil unidades em dezembro de 2016, uma redução de 1,3% em 
relação ao mês anterior e de 25,9% na comparação com o mesmo mês de 2015. Assim, a queda acumulada 
do estoque foi de 19,7% ao longo de 2016. Em dezembro, os lançamentos apresentaram variação negativa de 
31,3% na comparação interanual, resultando em uma redução acumulada de 17,8% no ano. Para os próximos 
meses acreditamos que as vendas permanecerão em baixos patamares e os lançamentos deverão melhorar 
de modo bem gradual, em função da retomada da economia e do ajuste dos estoques.

FipeZap: preços de locação de imóveis residenciais registraram ligeira alta em fevereiro, 
apresentando ritmo de alta semelhante ao mês anterior
Após registrarem quedas ao longo do ano passado, os preços de locação de imóveis residenciais do País 
apresentaram altas nominais no primeiro bimestre deste ano. O preço médio subiu 0,15% em fevereiro, alta 
semelhante à observada no mês anterior (0,17%), segundo os dados divulgados hoje pela Fipe, em parceria 
com a empresa de busca eletrônica Zap, em pesquisa realizada em 15 municípios do País. Dentre eles, dez 
apresentaram elevação nominal dos preços, com destaque para a alta dos aluguéis em São Paulo (0,33%), Belo 
Horizonte (0,53%) e Salvador (0,60%). Acreditamos na continuidade da queda em termos reais dos aluguéis 
de imóveis residenciais nos próximos meses, diante da expectativa de crescimento gradual da demanda, que 
deverá acompanhar a lenta recuperação do mercado de trabalho e do consumo das famílias. 

Senado aprovou reabertura do programa de repatriação de recursos do exterior
O Senado Federal aprovou ontem a reabertura do programa de repatriação de recursos do exterior. O texto foi 
aprovado sem modificações em relação à proposta original da Câmara dos Deputados. O projeto ainda não 
contempla as datas para a reabertura do programa e seguirá para sanção do presidente. A receita arrecadada 
pelo programa contribuirá para o resultado primário do governo e será importante para reduzir parcialmente o 
déficit de Estados e municípios. Em relação às contas públicas dos Estados, a Câmara aprovou ontem regime 
de urgência para a tramitação do projeto do plano de recuperação fiscal. Com isso, o projeto não precisará 
passar pelas comissões, mas será votado diretamente no plenário. 

Opep seguiu reduzindo sua produção de petróleo em fevereiro
A produção de petróleo dos países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) 
atingiu 31,96 milhões de barris diários em fevereiro, de acordo com relatório mensal divulgado ontem. Assim, 
houve queda de 139,5 mil barris por dia em relação a janeiro, fazendo com que o montante produzido esteja 
abaixo do acordado pela organização. A maior redução foi novamente realizada pela Arábia Saudita, que está 
produzindo em patamar bastante inferior ao seu limite.  Além disso, o relatório revisou para cima a demanda 
mundial por petróleo neste ano. Entretanto, a elevação da produção dos Estados Unidos e a expectativa de 
continuidade desse crescimento fazem com que os preços do petróleo no mercado internacional sigam abaixo 
de US$ 55/barril. Os países da Opep terão novo encontro em maio, no qual poderão decidir postergar o acordo 
para o segundo semestre, na tentativa de equilibrar o mercado. 
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Tendências de mercado

Indicadores do Mercado

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

14/03/17 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) (*) 9,85 0,03 -0,66 -3,86

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,19 0,00 0,08 -1,44

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 10,04 0,02 -0,61 -3,58

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,60 0,08 -0,50 -4,35

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.032,48 0,00 18,59 123,12

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.385,55 0,00 -10,85 768,92

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 233,35 1,07 16,03 -156,43

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,17 0,49 2,70 -13,47

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 64.699 -1,27 -3,02 32,40

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.701 -1,22 -2,69 32,14

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.365 -0,34 1,19 17,12

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 249,89 -0,33 0,75 7,60

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.610 -0,12 1,93 13,79

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.239 0,07 0,67 13,28

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,60 -0,03 0,13 0,64

Euro - US$/€ (**) 1,06 -0,5 0,2 -4,5

Iene - ¥/US$ (**) 114,75 -0,1 0,4 0,8

Libra - US$/£ (**) 1,22 -0,5 -2,5 -15,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,67 0,3 -3,0 10,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,91 0,1 0,7 6,3

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 182,12 -1,0 -10,2 9,7

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 51,62 0,5 -7,8 30,6

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.199 -0,4 -2,1 -3,7

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 987 -0,9 -5,5 11,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 354 -0,2 -5,5 -3,5

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 144 0,3 -0,3 -8,0

O destaque do dia será reunião do Fed, que deve decidir elevar a taxa de juros em 0,25 p.p.. O mercado deve 
ficar especialmente atento ao comunicado da decisão e às projeções dos membros do Fed, em busca de indícios 
sobre o ritmo de normalização da política monetária. 

As bolsas operam sem tendência única nesta quarta-feira. Os mercados acionários asiáticos fecharam o pregão 
em queda, com exceção da bolsa de Shanghai. Na Europa, as principais bolsas operam em alta nesta manhã. 
Os índices futuros indicam que as bolsas norte-americanas devem registrar alta. O dólar deprecia ante as 
principais moedas, revertendo o movimento de ontem.

Os preços do petróleo se recuperam da queda dos últimos dias após o API (American Petroleum Institute) indicar 
redução dos estoques norte-americanos de petróleo na última semana. O relatório da Opep divulgado ontem 
mostrou que os países membros seguiram reduzindo a produção, em linha com o acordado.  As principais 
commodities agrícolas operam em alta. Os metais industriais, por sua vez, são negociados no campo positivo.

No Brasil, em dia sem divulgação de indicadores domésticos relevantes, o mercado tende a seguir a tendência 
externa, com a valorização do Real. Os juros futuros devem reagir ao cenário político e ao IGP-10 de março, 
que ficou abaixo das expectativas do mercado. O mercado também deve ficar atento à extensão dos protestos 
contra a reforma da previdência agendados para hoje.
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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


