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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pnad Contínua (jan) Esperamos que a taxa de desemprego tenha 
atingido 12,4% no período. 

10:30 Bacen: Nota à Imprensa - Política Fiscal (jan) RS 1,4 bilhão

- CNI: Índice Nacional de Expectativa do Consumidor 
(fev)

12:00 EUA: Vendas de imóveis novos (jan) 573 mil

12:00 EUA: Índice de confiança da Universidade de Michigan 
(fev) - final 96,0 

Confiança da indústria recuou em fevereiro, enquanto a confiança de serviços avançou neste 
mês
O índice de confiança da indústria alcançou 87,8 pontos em fevereiro, o que corresponde a uma queda 
de 1,2 ponto ante janeiro, de acordo com a leitura final da Sondagem da Indústria divulgada há pouco 
pela FGV. O resultado, que foi superior ao recuo de 1,8 ponto apresentado na prévia, foi puxado pela 
retração de 1,7 ponto do indicador de expectativas, enquanto o índice de situação atual caiu 0,6 ponto, 
na mesma métrica. No mesmo sentido, o nível de utilização da capacidade instalada caiu de 74,6% para 
74,3% no período. Vale destacar que o desempenho negativo da confiança da indústria reverteu apenas 
parcialmente a alta de 4,3 pontos observada em janeiro. Assim, o indicador segue apontando para alguma 
recuperação do setor industrial à frente. Já o índice de confiança de serviços atingiu 80,9 pontos neste 
mês, o equivalente a uma alta de 0,5 ponto na margem, marcando sua segunda elevação consecutiva. 
A expansão foi impulsionada pelas expectativas, cujo indicador subiu 1,9 ponto. Em contrapartida, o 
índice de situação corrente caiu 0,8 ponto. Os resultados não alteram nossa expectativa de retomada 
da economia neste ano, que deverá ser intensificada a partir do segundo trimestre. 
 

Pnad contínua: regiões Norte e Nordeste passaram pelo maior ajuste do mercado de trabalho 
no ano passado
A taxa de desemprego no Brasil atingiu 12,0% no último trimestre de 2016, resultado 3,1 p.p. acima do 
observado no mesmo período de 2015, conforme divulgado ontem pela Pnad Contínua trimestral do 
IBGE. A elevação da taxa de desemprego ocorreu em todos os estados brasileiros, mas aconteceu de 
forma mais intensa nas regiões Norte e Nordeste. Essas regiões foram mais impactadas pela quebra 
de safra agrícola, por razões climáticas, e pela retração do consumo das famílias. Vale reforçar que a 
maior elevação foi verificada no Norte, cuja taxa de desemprego subiu de 8,6% para 12,7% no período. 
Além dos setores citados, a atividade econômica na região foi afetada pelo término de grandes obras de 
infraestrutura. No mesmo sentido, houve alta de 3,9 p.p. no Nordeste, levando a taxa de desemprego a 
alcançar 14,4%. Nesse sentido, essas duas regiões registraram a maior queda da massa de rendimentos, 
de 6,2% no Norte e 5,0% no Nordeste. O Centro-Oeste, por sua vez, teve um incremento da taxa de 
desemprego de 3,5 p.p., alcançando 10,9% no quarto trimestre do ano passado. Parte das demissões 
nessa região também está atrelada à quebra de safra agrícola, que acabou impactando a indústria 
alimentícia e o setor de transportes. Ainda assim, a massa de rendimentos recuou 0,5%. Por fim, no 
Sudeste e Sul, os ajustes foram mais moderados no ano passado. Mesmo assim, a taxa de desemprego 
no Sudeste passou de 9,6% para 12,3% e no Sul subiu de 5,7% para 7,7%. A massa de rendimentos, 
por sua vez, recuou 1,8% no Sudeste e ficou praticamente estável no Sul, subindo 0,2%. Acreditamos 
que o desemprego interromperá sua trajetória altista apenas no segundo trimestre deste ano, reagindo 
de forma defasada ao desempenho da atividade. A reversão da taxa de desemprego deve ocorrer 
primeiramente nas regiões que concentram as atividades agrícolas e industriais (Centro-Oeste, Sul e 
Sudeste), acompanhando a recuperação desses segmentos nessas regiões.
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Fiscal

Tendências de mercado

BC: estoque de crédito recuou 3,9% nos doze meses encerrados em janeiro
O estoque total de crédito no Sistema Financeiro Nacional (SFN) recuou 0,4% em janeiro em relação a dezembro, 
de acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco Central e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. A 
carteira total de crédito atingiu R$ 3,074 bilhões, levando a relação crédito/PIB para 48,7%, abaixo do patamar de 
53,2% registrado em janeiro de 2016. Esse resultado se deu, principalmente, por conta da redução do estoque da 
carteira de crédito de pessoa jurídica, de 0,8%. Por outro lado, o estoque da carteira de pessoa física cresceu 0,3% 
na mesma base de comparação. Nos últimos doze meses, o estoque total de crédito acumulou queda de 3,9%, 
em função da retração de 10,4% das linhas voltadas à pessoa jurídica, enquanto a carteira de pessoa física, na 
direção contrária, registrou crescimento de 3,3%. Para 2017, esperamos uma retomada gradual das concessões, 
uma vez o mercado de crédito deve reagir de maneira defasada à recuperação da atividade econômica.
 
Ibá: produção de celulose avançou em janeiro, ao passo que a fabricação de papel caiu no período
A produção brasileira de celulose atingiu 1,66 milhão de toneladas em janeiro, de acordo com os dados divulgados 
ontem pela Indústria Brasileira de Árvores (Ibá). O resultado equivale a um crescimento de 0,6% ante dezembro, 
na série dessazonalizada pelo Depec-Bradesco. As exportações avançaram 17,5%, também na série livre de 
efeitos sazonais. Na comparação interanual, a produção e a exportação de celulose cresceram 4,8% e 47,4%, 
nessa ordem. A produção de papel, por sua vez, registrou crescimento de 0,1% na passagem de dezembro para 
janeiro, na série dessazonalizada. Por outro lado as vendas de papel, tanto para o mercado interno quanto ao 
mercado externo, mostraram quedas de 0,5% e 2,5%, respectivamente, na mesma base de comparação. Em 
relação a janeiro do ano passado, tanto a produção de papel quanto as vendas domésticas recuaram 0,5% e 
4,9%, já exportações registraram variação positiva de 10,3%. A despeito do desempenho positivo da produção 
de celulose, projetamos queda da produção industrial no período, impulsionada, principalmente, pelo recuo da 
fabricação de veículos no mês passado.

Superávit do governo central chegou a R$ 18,9 bilhões em janeiro
O resultado primário do governo central registrou superávit de R$ 18,9 bilhões em janeiro, acumulando saldo 
negativo de R$ 150,1 bilhões nos últimos 12 meses. Ainda que esse resultado positivo se deva a questões 
sazonais, uma vez que o primeiro mês do ano tem uma concentração da arrecadação, acabou superando 
as expectativas. A surpresa positiva se deu no desempenho das despesas, menores que as esperadas, 
especialmente no caso das discricionárias. Mesmo esperando novos déficits para os próximos meses, 
reconhecemos que essa sinalização de contenção de gastos foi positiva. Em relação a janeiro do ano passado, 
as receitas líquidas caíram 7,7% em termos reais, ao passo que as despesas recuaram 13,2%. Apesar dessa 
queda das receitas, é importante lembrar que parte desse resultado é explicada pela arrecadação decorrente 
das concessões de hidrelétricas, que foram computadas em janeiro do ano passado, distorcendo parcialmente 
a base de comparação. Ao mesmo tempo, em relação às receitas com impostos e contribuições, chamamos 
atenção para os sinais de estabilização da arrecadação. Por fim, a meta do governo para este ano é de um 
déficit de R$ 139 bilhões, mas, por ora, esperamos um déficit de R$ 177 bilhões, explicitando o esforço adicional 
que o governo deverá fazer ao longo dos próximos meses.

As bolsas operam com tendência de baixa nesta sexta-feira. Os mercados acionários asiáticos encerraram o 
pregão com perdas, com exceção da Bolsa de Shanghai que ficou estável. Na Europa, as principais bolsas 
registram quedas nesta manhã, enquanto os índices futuros sugerem que as bolsas norte-americanas também 
devem iniciar o dia no campo negativo.  No mercado de moedas, o dólar perde valor ante as principais moedas, 
com exceção da libra.
 
Os preços do petróleo são negociados em queda, revertendo parcialmente a alta registrada ontem, à espera da 
divulgação dos dados de perfurações de novos poços nos Estados Unidos. As principais commodities agrícolas 
são negociadas com ganhos, com exceção do trigo e açúcar. Os metais industriais, por sua vez, são negociados 
em alta, revertendo parcialmente a queda de ontem.
 
No Brasil, o mercado tende a seguir a tendência externa. Na agenda econômica de hoje estão previstas a 
divulgação, pelo IBGE, dos dados do mercado de trabalho. Esperamos que a taxa de desemprego tenha chegado 
a 12,4% nos três meses encerrados em janeiro. Por fim, o Banco Central divulgará o resultado fiscal do setor 
público consolidado de janeiro, que deve mostrar forte superávit, em linha com o resultado do governo central 
divulgado ontem pelo Tesouro. 
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Indicadores do Mercado

(*) 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

23/02/17 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) (*) 10,29 0,00 -0,57 -3,97

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,11 -0,01 -0,21 -1,34

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 10,34 -0,13 -0,60 -4,34

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,81 -0,17 -0,62 -5,47

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.024,28 1,58 23,15 156,73

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.396,71 34,31 149,54 1016,49

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 224,36 -1,14 -30,03 -238,15

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,06 -0,05 -3,21 -22,63

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 68.590 0,00 4,32 61,31

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 28.199 0,00 4,50 58,18

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.363 0,00 4,31 22,98

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 249,45 -0,16 2,98 12,87

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.371 -0,04 2,54 20,68

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.251 -0,30 3,65 11,99

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,37 -0,04 -0,03 0,65

Euro - US$/€ (**) 1,06 0,2 -1,7 -4,0

Iene - ¥/US$ (**) 112,61 -0,6 -0,1 0,5

Libra - US$/£ (**) 1,26 0,9 0,2 -10,5

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,67 -1,2 -8,0 8,0

Yuan - RMB/US$ (**) 6,87 -0,2 0,2 5,2

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 191,63 0,4 -2,8 31,2

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 56,58 1,3 2,4 70,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.250 1,5 2,8 2,3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.012 -1,1 -4,4 16,4

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 366 -1,5 -1,1 1,0

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 145 0,1 -1,8 -7,1


