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Agenda do dia

Atividade

Setor Externo

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 EUA: Discurso de J. Yellen (Fed)

09:30 EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal)

11:00 EUA: Vendas de imóveis novos (fev) 560 mil

Desaceleração do IPCA-15 em março foi generalizada, com destaque para a dissipação dos 
reajustes de educação e queda dos preços de transportes
Seguindo a tendência dos últimos meses, a inflação seguiu em desaceleração em março, conforme 
indicado pelo resultado do IPCA-15, divulgado ontem pelo IBGE. A descompressão dos preços foi 
generalizada, reforçando nossa expectativa de continuidade desse movimento nos próximos meses. 
Vale lembrar que, para este ano, projetamos alta de 3,9% do IPCA, refletindo também o comportamento 
favorável dos preços de alimentos. O IPCA-15 registrou elevação de 0,15% em março, desacelerando 
em relação a fevereiro, quando o índice tinha subido 0,54%, por conta da menor pressão dos preços 
em sete de seus nove grupos. Destaque para a dissipação da alta sazonal do grupo educação, cuja 
variação positiva passou de 5,17% para 0,87%. Outra forte contribuição para a desaceleração do índice 
foi a deflação de 0,16% dos preços de transportes, em resposta à dissipação dos efeitos dos reajustes 
de ônibus e à queda dos preços de combustíveis. Em contrapartida, a alta dos preços de energia elétrica 
pressionou o grupo habitação, que passou de uma elevação de 0,18% para outra de 0,64% entre 
fevereiro e março. A queda dos preços de alimentação manteve praticamente o mesmo ritmo de queda 
do mês passado (de 0,07% para 0,08%) e o recuo de vestuário passou de 0,31% para outro de 0,02%. 
Ainda assim, o comportamento dos preços de alimentos no atacado e a retomada gradual do consumo 
das famílias devem fazer com que esses preços sigam abaixo da sazonalidade do período. O IPCA-15 
acumulou alta de 4,73%, bastante próximo da meta de 4,50% estipulada pelo Banco Central e, para o 
índice fechado no mês, esperamos uma elevação em torno de 0,20%. 

FGV: em linha com os indicadores antecedentes já divulgados, o índice confiança da indústria 
subiu em março, impulsionado principalmente pelas expectativas
Assim como os indicadores antecedentes de março já conhecidos nos últimos dias, a confiança da 
indústria avançou neste mês, de acordo com a Prévia da Sondagem da Indústria divulgada há pouco 
pela FGV, reforçando cenário de recuperação gradual da economia. O índice de confiança da indústria 
subiu 2,9 pontos na passagem de fevereiro para março, ao atingir 90,7 pontos, chegando ao maior nível 
desde maio de 2014. Com isso, o resultado mais que devolveu a queda de 1,2 ponto observada no mês 
passado. A elevação foi impulsionada, principalmente, pela melhora das expectativas, cujo indicador 
avançou 3,4 pontos. No mesmo sentido, mas em menor intensidade, o índice de situação atual registrou 
alta de 2,5 pontos. Por fim, o nível de utilização da capacidade instalada passou de 74,3% para 74,5% 
no período, alcançando patamar próximo ao do início do ano passado. 

BC: fluxo cambial registrou saídas líquidas de US$ 84 milhões na terceira semana de março, 
refletindo o saldo negativo da conta financeira
O fluxo cambial registrou saldo negativo de US$ 84 milhões na semana compreendida entre os dias 
13 e 17 de março, conforme divulgado ontem pelo Banco Central. As contas comercial e financeira 
caminharam em sentidos opostos, sendo essa última a responsável pelo saldo negativo da semana, ao 
fechar com déficit de US$ 1,280 bilhão. Para tanto, foram registradas compras de US$ 21,182 bilhões e 
vendas de US$ 22,461 bilhões. A conta comercial, por sua vez, registrou entrada líquida de US$ 1,196 
bilhão, resultado de câmbio contratado para exportações de US$ 4,091 bilhões, acima dos US$ 2,895 
bilhões contratados para importações. Com esse resultado, o fluxo cambial acumula superávit de US$ 
3,474 bilhões em março e superávit de US$ 2,567 bilhões no ano.
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Internacional

Tendências de mercado

Governo anunciou revisão das projeções macroeconômicas para 2017 e explicitou esforço necessário 
para o cumprimento da meta fiscal no ano
O Ministério da Fazenda anunciou ontem revisão das suas projeções para este ano, (i) reduzindo o crescimento 
do PIB de 1,0% para 0,5%, (ii) ajustando a alta esperada para a inflação de 4,7% para 4,3% e (iii) calibrando 
a taxa de câmbio de R$/US$ 3,60 para R$/US$ 3,30. Apesar da revisão baixista, o secretário de Política 
Econômica, Fabio Kanczuk, destacou que houve avanço substancial da desalavancagem da economia durante 
o quarto trimestre de 2016, o que sustentará a retomada da economia. Além das revisões dos parâmetros 
macroeconômicos, o Governo anunciou a o relatório de avaliação bimestral de receitas e despesas. No relatório 
foi explicitado o esforço necessário de R$ 58,1 bilhões para o cumprimento da meta de resultado primário deste 
ano (de déficit de R$ 139,0 bilhões). As revisões vieram tanto do lado da receita, que foi reduzida em R$ 55,3 
bilhões, como do lado das despesas, que foram elevadas em R$ 3,4 bilhões. Apesar da exposição do esforço 
necessário para o cumprimento da meta, o governo não divulgou de que forma o ajuste ocorrerá. Apesar disso, 
foram apresentadas três vias para o ajuste: i) receitas extraordinárias (através da concessão de hidrelétricas, 
casos que estão na justiça), ii) aumento de impostos, e iii) contingenciamento de despesas. Os detalhes do 
ajuste serão apresentados até o final do mês. 

Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei da terceirização, que seguirá para sanção 
presidencial
A Câmara dos Deputados aprovou ontem, por 231 a 188 votos, a redação final do projeto de lei 4.302/98 que 
altera a lei 6.019/74. O projeto permite terceirização de todas as atividades, inclusive das atividades-fim, nos 
setores privado e público. Além disso, também há a ampliação da duração dos contratos de trabalhadores 
temporários, de três para até nove meses. Após a aprovação, o projeto passará agora para a sanção do 
presidente Michel Temer.

Reino Unido: apesar da surpresa altista com o resultado das vendas do varejo de fevereiro, o setor 
deverá contribuir de forma negativa para o PIB do primeiro trimestre
Surpreendendo os analistas de mercado, que previam alta de 0,4%, as vendas do varejo no Reino Unido subiram 
1,4% na passagem de janeiro para fevereiro, conforme divulgado hoje pelo Escritório de Estatísticas Nacionais. 
Na comparação interanual, houve elevação de 3,7%. Apesar da surpresa positiva, as vendas acumulam queda 
de 1,4% no trimestre findo em fevereiro, o que representa a menor retração desde dezembro de 2013. Assim, 
a despeito da aceleração da economia do Reino Unido neste trimestre, esperamos contribuição negativa do 
setor varejista para o crescimento do PIB nos três primeiros meses do ano.

As bolsas operam com tendência de alta nesta quinta-feira, à espera do primeiro discurso da presidente do Fed, 
Janet Yellen, após a elevação dos juros na semana passada. Os mercados acionários asiáticos encerram o dia 
em alta. Na mesma direção, as principais bolsas europeias estão subindo, com exceção da bolsa de Londres. 
Os índices futuros norte-americanos, por sua vez operam próximos à estabilidade. No mercado de moedas, o 
dólar deprecia ante as principais moedas com exceção do euro. 

Os preços do petróleo sobem, respondendo à redução dos estoques de derivados nos Estados Unidos. As 
cotações dos grãos estão caindo, com exceção do trigo. Os metais industriais, por sua vez, operam sem tendência 
única, com destaque para a queda do níquel e alta do cobre.

No Brasil, em dia sem divulgação de indicadores domésticos relevantes, o mercado deve seguir a tendência 
externa. As atenções também deverão continuar voltadas às discussões sobre a reforma da previdência, após 
a Câmara aprovar ontem o projeto de lei da terceirização.
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(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

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

22/03/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 12,25 0,00 0,00 -2,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 9,74 0,00 -0,55 -3,89

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,00 -0,07 -0,12 -1,23

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,96 0,00 -0,51 -3,36

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,53 0,05 -0,45 -3,92

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.040,31 -0,20 17,62 125,65

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.393,58 -3,06 31,18 641,32

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 237,95 6,85 12,46 -135,98

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,09 0,00 0,76 -13,75

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 63.521 0,86 -7,39 24,53

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.210 0,79 -7,06 24,42

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.348 0,19 -0,61 14,57

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 250,37 -0,47 0,21 8,95

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.041 -2,13 -1,75 11,69

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.245 -0,50 -0,49 8,20

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,41 -0,01 -0,01 0,46

Euro - US$/€ (**) 1,08 -0,1 2,3 -3,7

Iene - ¥/US$ (**) 111,16 -0,5 -1,9 -1,1

Libra - US$/£ (**) 1,25 0,1 0,3 -12,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,03 -0,4 -4,4 9,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,88 -0,1 0,1 6,0

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,85 -0,4 -7,4 6,7

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 50,64 -0,6 -9,3 21,2

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.250 0,3 1,4 0,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.000 -0,2 -2,2 9,8

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 359 -0,7 -3,3 -3,0

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 141 -1,0 -2,8 -10,3


