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Agenda do dia

Setor Externo

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Índice de Preços ao Produtor - indústrias de 
transformação (fev)

- Tesouro: Relatório mensal da dívida pública federal 
(fev)

09:30 EUA: Estoques no atacado (fev) - preliminar 0,2% (m/m)

10:00 EUA: Índice de preços de casas S&P/CaseShiller (jan)

11:00 EUA: Índice de atividade do Fed Richmond (mar) 15,0

11:00 EUA: Confiança do consumidor - Conference Board 
(mar) 113,6

Índice de confiança do setor de construção civil subiu em março, impulsionado pela melhora 
das expectativas
O índice de confiança da construção alcançou 75,1 pontos em março, o equivalente a uma alta de 0,7 
ponto em relação a fevereiro, de acordo com a Sondagem da Construção divulgada há pouco pela 
FGV. Esse é o nível mais elevado atingido desde junho de 2015, quando tinha chegado a 76,2 pontos. 
O resultado foi explicado pelo aumento de 1,7 ponto do componente de expectativas, ao passo que o 
índice de situação atual recuou 0,2 ponto no período. A abertura do indicador ainda revela que a demanda 
insuficiente se mantém como principal limitador para o setor, de forma que as demissões continuam 
ocorrendo, ainda que em menor magnitude. Esses dados seguem, assim, apontando para uma retomada 
gradual da atividade econômica nos próximos meses.

BC: balança comercial permaneceu positiva ao registrar superávit de US$ 1,602 bilhão na 
quarta semana de março, ainda favorecida pelas exportações
Mantendo a tendência das últimas semanas, o superávit da balança comercial brasileira chegou a US$ 
1,602 bilhão na quarta semana do mês, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Esse resultado é equivalente a um saldo positivo de US$ 76 
bilhões em termos anualizados, levando em conta os ajustes sazonais. Entre os dias 20 e 24 de março, 
as exportações somaram US$ 4,453 bilhões, superando as importações, que alcançaram US$ 2,851 
bilhões. Ao comparar tais resultados com as médias diárias do mesmo período do ano passado, verificou-
se aumento de 22,1% dos embarques e de 11,3% das compras externas. O desempenho favorável das 
exportações foi explicado pelo aumento das vendas das três categorias de produtos: básicos (35,8%), 
manufaturados (10,9%) e semimanufaturados (4,4%). Em relação às importações, houve expansão dos 
gastos, principalmente com aparelhos eletroeletrônicos e com combustíveis e lubrificantes, de 30,3% e 
28,6%, nessa ordem. Na margem, as exportações melhoraram, com destaque para soja e minério de 
ferro, enquanto que as importações mantiveram o nível fraco da semana anterior. Apesar dos embargos 
para o setor de carnes anunciados ao longo da semana passada, a média diária das exportações do 
setor foi pouco afetada, mostrando que os países que anunciaram o embargo parcial (como União 
Europeia) continuaram importando carnes do Brasil; para esta semana, com a retomada do mercado 
chinês e outros, as exportações devem mostrar normalização significativa. Assim, o saldo da balança 
comercial acumulou superávit de US$ 5,457 bilhões em março e, para o fechado deste mês, projetamos 
saldo positivo de US$ 6,5 bilhões.
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Tendências de mercado

Arrecadação de impostos e contribuições somou R$ 92,4 bilhões em fevereiro
A arrecadação federal chegou a R$ 92,4 bilhões em fevereiro, o equivalente a um crescimento real de 0,4% em 
relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com os dados divulgados ontem pela Receita Federal. A 
notícia positiva é que a arrecadação somada de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL), impostos associados ao lucro das empresas, registrou alta real de 15,7% na 
comparação com o mesmo mês do ano anterior. No acumulado do ano, a receita total de impostos e contribuições 
subiu 1,6% em termos reais em relação ao primeiro bimestre de 2016. Nesse período, os destaques positivos 
ficaram por conta do IPI ligado a automóveis e bebidas, com expansão real de 34,0% e 31,4%, respectivamente. 
No entanto, como a retomada da atividade ainda ocorre de forma moderada, devemos observar uma recuperação 
lenta da arrecadação no curto prazo. Na próxima quinta-feira, teremos a divulgação do resultado primário do 
governo central, que deve apresentar déficit de R$ 16,5 bilhões.

Os mercados globais revertem parcialmente as perdas registradas ontem, após a derrota da reforma do sistema de 
saúde no Congresso dos Estados Unidos. Os mercados acreditam que, apesar disso, o governo deve conseguir 
avançar com as reformas tributária e regulatória. Na Ásia, as bolsas encerraram o dia em alta, com exceção de 
Shanghai que caiu 0,2%. As principais bolsas europeias também operam no campo positivo. Os índices futuros 
das bolsas norte-americanas, por sua vez, operam próximos à estabilidade.  No mercado de moedas, o dólar 
apresenta pequena variação ante as principais moedas. O rand sul-africano, no entanto, deprecia pelo segundo 
dia refletindo as incertezas do cenário político do país.

Os preços do petróleo estão em alta, à espera da divulgação dos dados dos estoques dos Estados Unidos pelo 
API (American Petroleum Institute). As cotações dos metais industriais e das commodities agrícolas também 
estão subindo, com exceção do café. 

No Brasil, em dia sem divulgação de indicadores econômicos relevantes, o mercado deve seguir a tendência 
externa. As atenções continuarão voltadas ao cenário político e às discussões em torno da reforma da previdência.
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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

27/03/17 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) (*) 9,63 -0,04 -0,54 -4,08

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,05 0,03 -0,15 -1,43

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,84 -0,06 -0,50 -3,78

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,41 -0,04 -0,45 -4,47

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.040,31 0,00 14,95 137,19

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.393,58 0,00 12,72 730,94

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 236,26 -5,44 14,14 -157,55

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,13 0,60 0,52 -15,01

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 64.308 0,71 -3,53 29,50

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.522 0,64 -3,39 29,12

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.342 -0,10 -1,19 15,01

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 251,32 -0,34 1,72 11,08

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 18.986 -1,44 -0,64 11,66

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.267 -0,08 1,19 9,65

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,38 -0,03 0,01 0,48

Euro - US$/€ (**) 1,09 0,6 2,6 -2,7

Iene - ¥/US$ (**) 110,66 -0,6 -1,8 -2,1

Libra - US$/£ (**) 1,26 0,7 0,9 -11,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,89 0,7 -5,1 7,7

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

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,10 -0,4 -6,8 10,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 50,75 -0,1 -9,3 25,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.256 0,6 -0,2 2,8

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 972 -0,4 -3,9 6,7

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 356 -0,1 -1,2 -3,9

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 141 0,9 -2,5 -9,8


