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Agenda do dia

Atividade

Internacional

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

10:30 Bacen: Nota à Imprensa - Setor Externo (fev)
Projetamos déficit em conta corrente de US$ 0,3 
bilhão e Investimento Direto no País positivo em 
US$ 3,8 bilhões.

09:30 EUA: Encomendas de bens duráveis (fev) - preliminar 1,00% (m/m) Mercado espera manutenção da taxa básica de 
juros.

10:45 EUA: Índice PMI Markit da indústria de transformação 
(mar) - preliminar

Crescimento do PIB da Área do Euro deve acelerar neste primeiro trimestre
Os últimos indicadores antecedentes de março seguiram apontando para crescimento da economia da 
Área do Euro no primeiro trimestre. Em sua leitura preliminar, o índice PMI composto da região atingiu 
56,7 pontos neste mês, alcançando seu maior patamar desde abril de 2011 e subindo 0,7 ponto em 
relação a fevereiro. Houve avanço expressivo generalizado dentre seus componentes, como produção, 
emprego e novos pedidos, tanto na atividade industrial como no segmento de serviços. O fortalecimento 
da demanda também impulsionou a alta dos preços dos produtos industriais e dos serviços prestados, 
reforçando nossa expectativa de aceleração gradual do núcleo da inflação do bloco à frente. Dessa forma, 
os dados sugerem melhora do desempenho do PIB da Área do Euro no primeiro trimestre, passando 
de uma alta de 0,4% no quarto trimestre do ano passado para outra de 0,6% nos três primeiros meses 
deste ano. No mesmo sentido, a prévia do índice de confiança do consumidor de março, divulgada 
ontem pela Comissão Europeia, também apontou para elevação da demanda doméstica. O indicador 
passou de -6,2 para -5,0 pontos na passagem de fevereiro para este mês, mais que compensando a 
queda observada anteriormente. 

CNI: sondagem da indústria da construção de fevereiro mostrou queda menos intensa da 
atividade do setor no período
A atividade do setor de construção segue fraca neste início de ano. No entanto, a retração vem perdendo 
força, como sinalizado pela sondagem da indústria da construção da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), divulgada ontem. O índice de atividade alcançou 40,3 pontos em fevereiro, o equivalente a uma 
alta de 0,2 ponto ante janeiro, descontada a sazonalidade. No mesmo sentido, o indicador que mensura 
a atividade em relação ao usual atingiu 28,8 pontos no período, avançando 0,6 ponto entre janeiro e 
fevereiro. Para março, os índices de expectativas sugerem que o setor seguiu em queda, com destaque 
para o declínio de 0,7 ponto do número de empregados na passagem de fevereiro para este mês e de 
0,4 ponto do nível de atividade.  

EUA: índice de atividade industrial do Fed de Kansas subiu em março, apontando para 
crescimento do setor no primeiro trimestre deste ano
Em linha com o indicador calculado pelo Fed de Chicago (CFNAI), os dados divulgados ontem pelo Fed 
de Kansas City reforçam que o setor industrial dos EUA permanece aquecido neste primeiro trimestre. 
De fato, o indicador de atividade industrial subiu de 14 para 20 pontos entre fevereiro e março, conforme 
divulgado ontem, atingindo seu maior patamar desde março de 2011. Dentre seus componentes, merece 
atenção o índice de expectativas, que subiu de 42 para 51 pontos no período, alcançando o nível mais 
elevado dos últimos 23 anos. 
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Tendências de mercado

EUA: votação da reforma no sistema de saúde norte-americano foi adiada mais uma vez
Os líderes do partido republicano decidiram adiar a votação da reforma no sistema de saúde do país (mais 
conhecido como “Obamacare”) ontem. A decisão foi tomada diante do impasse dentro do próprio partido 
republicano e da forte oposição dos democratas à nova proposta, que foi apelidada de “Trumpcare”. A expectativa 
da Casa Branca é que o projeto seja aprovado hoje logo pela manhã, uma vez que o presidente Donald Trump 
tem se mostrado muito empenhado em convencer a ala conservadora do partido republicano, que juntamente 
com alguns deputados do centro, insistia em alterar alguns pontos da proposta. Além do atraso da votação da 
reforma do “Obamacare”, o noticiário político da última semana também não foi favorável ao governo Trump, 
haja vista as recentes denúncias de grampos telefônicos durante a campanha presidencial e notícias sobre 
a investigação do FBI da relação de Trump com a Rússia. O atraso da votação da reforma e a mudança de 
foco (com essas denúncias e notícias contra o governo Trump) colocam em dúvida a capacidade de o governo 
aprovar com celeridade as reformas fiscais e de passar a proposta de desregulação financeira. Dessa forma, 
postergando os estímulos sobre a atividade econômica, que poderiam pressionar a inflação, o banco central 
norte-americano deve ser mais cauteloso no processo de normalização da taxa de juros. 

Os mercados globais aguardam a votação da reforma do sistema de saúde nos Estados Unidos, que foi adiada 
para hoje. Esse evento é importante sinalização do apoio do Congresso ao atual governo. Assim, o mercado 
poderá ancorar suas expectativas em relação à aprovação das medidas de estímulo fiscal propostas pelo 
presidente Donald Trump. Diante disso, os mercados acionários operam sem tendência única nesta sexta feira. 
Na Ásia, as bolsas encerraram o último pregão da semana com ganhos, com destaque para Tóquio que subiu 
0,9%. Por outro lado, as principais bolsas europeias operam em queda. Os índices futuros norte-americanos, 
por sua vez, indicam que as bolsas norte-americanas devem iniciar o dia no campo positivo. Somado a isso, o 
dólar deprecia ante as principais moedas dos países desenvolvidos e emergentes.

Os preços do petróleo sobem, à espera da reunião dos países da Opep neste final de semana. As commodities 
agrícolas operam sem tendência única, com alta dos preços do açúcar e do trigo e queda do milho e da soja. 
Os preços metais industriais, por sua vez, estão recuando.

No Brasil, o mercado deve seguir a tendência externa e continuar atento à evolução do cenário político. Ainda hoje 
serão divulgados os dados do balanço de pagamentos, referentes a fevereiro, que segundo nossas estimativas 
devem mostrar um déficit em conta corrente de US$ 300 milhões e os investimentos diretos no país devem ter 
somado US$ 3,8 bilhões no mês passado. 
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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

23/03/17 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) (*) 9,78 0,04 -0,39 -3,83

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,01 0,02 -0,10 -1,26

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,97 0,02 -0,37 -3,45

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,56 0,03 -0,25 -4,09

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.040,31 0,00 16,03 132,39

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.393,58 0,00 -3,13 713,82

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 238,34 0,39 13,98 -126,79

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,14 1,71 2,53 -14,77

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 63.531 0,01 -5,83 27,85

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.231 0,08 -5,54 27,58

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.346 -0,11 -0,76 15,18

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 252,56 0,87 1,25 10,02

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.085 0,23 -1,48 12,26

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.249 0,10 -0,09 7,93

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,42 0,01 0,05 0,54

Euro - US$/€ (**) 1,08 -0,1 1,9 -3,6

Iene - ¥/US$ (**) 110,94 -0,2 -1,5 -1,3

Libra - US$/£ (**) 1,25 0,3 -0,3 -11,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,93 -0,5 -3,8 7,6

Yuan - RMB/US$ (**) 6,89 0,1 0,3 5,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,64 -0,2 -8,0 10,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 50,56 -0,2 -10,6 24,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.247 -0,2 -0,2 1,9

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 991 -0,9 -2,0 9,5

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 357 -0,6 -2,4 -3,2

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 140 -0,6 -3,5 -10,7


