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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pesquisa Mensal de Serviços (jan)

10:30 Bacen: Nota à imprensa - Política monetária e 
operações de crédito (fev)

12:30 Bacen: Fluxo cambial (semanal)

11:00 EUA: Vendas de imóveis pendentes (fev) 2,2% (m/m)

Alta da confiança da indústria em março sustenta nossa expectativa de retomada gradual da 
economia nos próximos meses
O avanço da confiança dos consumidores e de diversos setores em março corroboram nossa expectativa 
de retomada da atividade econômica nos próximos meses. Vale lembrar que essa recuperação deverá 
ocorrer de forma gradual, percepção que é sustentada pelos avanços mais intensos dos índices de 
expectativas em relação aos componentes que mensuram a situação corrente. Nesse sentido, o índice 
de confiança da indústria atingiu 90,7 pontos em março, chegando ao seu maior patamar desde maio de 
2014, de acordo com a leitura final da Sondagem da Indústria divulgada há pouco pela FGV. O resultado 
é equivalente a uma alta de 2,9 pontos ante fevereiro, menos intensa que a sugerida em sua prévia (3,5 
pontos). A elevação foi impulsionada, majoritariamente, pelo indicador de expectativas, que mostrou 
expansão de 3,8 pontos no período. No mesmo sentido, mas em menor magnitude, o índice de situação 
atual subiu 2,1 pontos na mesma métrica. Por fim, o nível de utilização da capacidade instalada ficou 
praticamente estável na passagem de fevereiro para março, ao variar de 74,3% para 74,4%. 

Abras: vendas reais de supermercados registraram retração em fevereiro
As vendas dos supermercados em termos reais apresentaram ligeira retração de -0,07% na passagem 
de janeiro para fevereiro, na série livre de efeitos sazonais, de acordo com os dados divulgados ontem 
pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Na comparação com o mesmo período de 2016, 
a retração das vendas reais foi de 0,2%. Em termos nominais, houve alta interanual de 4,6%. A despeito 
do resultado das vendas de supermercados em fevereiro, esperamos leve alta do comércio varejista no 
período, já que outros indicadores coincidentes apontam para tal movimento.
 

IBGE: recuo dos preços ao produtor em fevereiro se deveu em grande parte à deflação da 
cadeia da indústria extrativa 
O índice de preços ao produtor (IPP) apresentou queda de 0,43% em fevereiro, após elevação de 
0,30% registrada no mês anterior, conforme divulgado ontem pelo IBGE. Esse recuo, que veio em linha 
com a desaceleração observada no IPA Industrial da FGV, foi explicado tanto pela cadeia da indústria 
extrativa como pela da indústria de transformação. O primeiro grupo apresentou queda de 5,06%, após 
alta de 2,05% em janeiro, enquanto os preços da indústria de transformação passaram de uma alta de 
0,24% para uma queda de 0,26%, com destaque para a deflação de produtos alimentícios (-1,31%) 
e combustíveis (-1,28). Com o resultado, o índice acumulou alta de 1,54% nos últimos doze meses, 
superior à elevação de 1,34% acumulada até janeiro. Esperamos alguma estabilidade dos preços ao 
produtor em março, conforme apontado pelo IPA Industrial da FGV.
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Tendências de mercado

Tesouro: emissões líquidas da dívida pública atingiram R$ 57,99 bilhões em fevereiro
As emissões da dívida pública federal somaram R$ 75,62 bilhões em fevereiro, enquanto os resgates atingiram 
R$ 17,65 bilhões, fazendo com que as emissões líquidas ficassem em R$ 57,99 bilhões, de acordo com os dados 
divulgados ontem pelo Tesouro Nacional. O estoque de dívida pública chegou a R$ 3,134 trilhões no mês. Vale 
notar que novamente observamos saída de R$ 5,0 bilhões de estrangeiros da dívida pública, como ocorreu na 
maior parte do ano passado. Assim, no acumulado do ano a saída de estrangeiros já atinge R$ 15,3 bilhões. 
Quanto à composição da dívida, hoje temos a parcela de 34,15% da dívida pública federal composta por títulos 
prefixados, ao passo que 32,39% são ligados ao índice de preços, 29,70% atrelados à taxa flutuante e apenas 
3,76% relacionados ao câmbio. Vale ressaltar que todos esses resultados estão dentro dos limites publicados 
no Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2017.
 

EUA: confiança do consumidor avançou novamente em março, apontando para continuidade do 
crescimento do consumo das famílias no primeiro trimestre 
Apesar de o índice PMI composto sugerir desaceleração do PIB norte-americano neste primeiro trimestre, a 
forte melhora da confiança dos consumidores em março aponta para continuidade do crescimento do consumo 
das famílias em ritmo sustentado. De fato, o indicador subiu de 116,1 para 125,6 pontos entre fevereiro e março, 
alcançando seu maior patamar desde dezembro de 2000. A elevação foi generalizada, com melhora da avaliação 
de emprego e renda. O índice de situação corrente avançou de 134,4 para 143,1 pontos no período, enquanto 
o de expectativas registrou alta de 9,9 pontos, atingindo 113,8 pontos.
 

A primeira ministra do Reino Unido, Theresa May, entrega hoje para o presidente do Conselho Europeu a 
comunicação formal da intenção do país sair da União Europeia, dando início ao período de dois anos voltados 
para as negociações do novo relacionamento entre as partes. Na Ásia, as bolsas encerraram o dia em alta, 
com exceção de Shanghai, que caiu 0,1%. As principais bolsas europeias também operam no campo positivo, 
com exceção da bolsa de Londres. Os índices futuros das bolsas norte-americanas, por sua vez, apresentam 
queda. No mercado de moedas, o dólar aprecia ante o euro e a libra, enquanto o iene ganha valor.

Os preços do petróleo estão em alta, com o fechamento de um oleoduto na Líbia. Hoje serão divulgados os 
dados oficiais dos estoques nos Estados Unidos que devem mostrar alta segundo a indicação do API (American 
Petroleum Institute) ontem. As cotações dos metais industriais e das commodities agrícolas apresentam tendência 
de alta, com exceção do café e açúcar.

No Brasil, o destaque deve ser o anúncio do contingenciamento do governo federal, que deve incluir o de aumento 
de impostos. Além disso, o IBGE divulga os resultados de janeiro da Pesquisa Mensal de Serviços. Por fim, 
a Câmara pode votar ainda hoje o projeto de recuperação fiscal dos Estados, e os mercados permanecerão 
atentos às discussões 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

28/03/17 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) (*) 9,65 0,02 -0,52 -3,99

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,14 0,09 -0,06 -1,54

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,85 0,01 -0,49 -3,52

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,46 0,05 -0,40 -4,09

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.040,31 0,00 14,95 134,39

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.393,58 0,00 12,72 682,63

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 236,52 0,25 15,42 -158,72

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,14 0,47 0,99 -13,40

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 64.640 0,52 -3,03 27,15

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.658 0,51 -2,90 26,93

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.359 0,73 -0,21 15,78

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 252,77 0,58 2,08 11,57

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.203 1,14 0,44 12,07

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.253 -0,43 0,35 9,98

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,42 0,04 0,03 0,53

Euro - US$/€ (**) 1,08 -0,5 2,3 -3,4

Iene - ¥/US$ (**) 111,15 0,4 -1,4 -2,0

Libra - US$/£ (**) 1,25 -0,9 0,6 -12,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,03 0,7 -5,4 9,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,88 0,1 0,2 5,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 184,08 1,0 -6,5 11,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 51,33 1,1 -7,7 27,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.256 0,0 0,1 2,9

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 972 0,1 -5,2 6,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 358 0,6 -2,5 -3,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 141 -0,2 -2,7 -10,2


