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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pesquisa Mensal de Comércio (jan) 1,3% (m/m)         
-3,5% (a/a)

Projetamos alta de 0,1% na margem do varejo 
ampliado no período.

- Tesouro: Resultado primário do governo central (fev) - R$ 15,5 
bilhões

- Fiesp/Ciesp: Indicadores industriais - INA e NUCI (fev)

- CMN: Anúncio da Taxa de Juros de Longo Prazo 
(TJLP)

09:30 EUA: PIB (4° tri.) - final 2,0% (tri/tri)

09:30 EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal) 245 mil

Nova surpresa baixista com o resultado do IGP-M de março reforça tendência de desinflação
Os últimos dados de inflação divulgados seguiram surpreendendo para baixo as expectativas do mercado, 
reforçando nossa expectativa de que o IPCA encerrará o ano com variação abaixo da meta de 4,5%. 
O IGP-M registrou ligeira alta de 0,01% em março, de acordo com os dados divulgados há pouco pela 
FGV, abaixo da nossa projeção (0,06%) e da mediana das expectativas dos analistas de mercado 
(0,05%). A desaceleração em relação ao mês passado, quando tinha avançado 0,08%, refletiu a maior 
deflação do IPA agropecuário, que passou de uma queda de 0,88% para outra de 0,99% entre fevereiro 
e este mês, bem como a menor pressão do IPA industrial, que subiu 0,13% (ante alta de 0,20%). O IPC 
praticamente manteve o ritmo de elevação do mês anterior, ao subir 0,38% (após elevação de 0,39%). 
Por fim, o INCC também desacelerou no período, passando de uma alta de 0,53% para outra de 0,36%. 
Para o IGP-DI de março, esperamos modesta aceleração em relação ao resultado de hoje.

IBGE: desempenho negativo do setor de serviços em janeiro sugere queda do IBC-Br no 
período
O setor de serviços seguiu enfraquecido neste início deste ano, sugerindo queda do IBC-Br em janeiro, 
caso a nossa projeção de alta de 1,3% das vendas do varejo se confirme hoje. A receita real de serviços 
caiu 2,2% na passagem de dezembro do ano passado para janeiro, descontada a sazonalidade, de acordo 
com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada ontem pelo IBGE. Quatro dos cinco segmentos 
recuaram na margem, com destaque para serviços profissionais, administrativos e complementares 
(-14,5%). Dentre os que entram no cômputo do PIB, houve desempenho negativo de transportes, serviços 
auxiliares dos transportes e correio (-0,7%) e de outros serviços (-3,0%). Em contrapartida, serviços de 
informação e comunicação subiram (5,5%). Na comparação interanual, a receita total de serviços caiu 
7,3%, acumulando contração de 5,2% nos últimos doze meses. Acreditamos que o setor de serviços 
voltará a crescer apenas a partir do segundo trimestre, diante do ajuste menos intenso do mercado de 
trabalho e da retomada da atividade industrial.

BC: estoque de crédito recuou 3,5% nos doze meses encerrados em fevereiro
O estoque total de crédito no Sistema Financeiro Nacional (SFN) cresceu 0,2% em fevereiro em relação 
a janeiro, 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 52,7% registrado em fevereiro de 2016. Esse resultado se deu, principalmente, por 
conta do crescimento do estoque da carteira de pessoa física, de 0,5%, descontados os efeitos sazonais. 
Por outro lado, o estoque da carteira de pessoa jurídica caiu 0,3%. Nos últimos doze meses, o estoque 
total de crédito acumulou queda de 3,5%, em função da retração de 9,5% das linhas voltadas à pessoa 
jurídica, enquanto a carteira de pessoa física, na direção contrária, registrou crescimento de 3,2%. Para 
o restante de 2017, esperamos uma retomada gradual das concessões, uma vez que o mercado de 
crédito deve reagir de maneira defasada à recuperação da atividade econômica.
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Fiscal

Setor Externo

Tendências de mercado

Setor químico e de máquinas e equipamentos mostraram desempenho negativo em fevereiro, 
reforçando expectativa de ligeira queda da produção industrial no período
A retração da produção química e do faturamento da indústria de máquinas e equipamentos em fevereiro 
sustenta nossa expectativa de uma leve redução da produção industrial no período, assim como apontado por 
outros indicadores. No setor químico, a produção recuou 0,4% na passagem de janeiro para fevereiro, conforme 
divulgado ontem pela Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) e dessazonalizados pelo Depec-
Bradesco. O resultado reverteu parte do crescimento de 2,4% observado entre dezembro e janeiro. No mesmo 
sentido, as vendas recuaram 5,4% no período. Já na comparação interanual, a produção cresceu 4,5%, enquanto 
as vendas mostraram retração de 4,5%. Somado a isso, o faturamento da indústria de máquinas e equipamentos 
somou R$ 4.860 milhões em fevereiro, o equivalente a uma redução de 1,3% em relação a janeiro, segundo 
os dados divulgados ontem pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) e 
dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Na comparação com fevereiro de 2016, tanto o faturamento quanto o 
consumo de máquinas e equipamentos registraram variações negativas de 17,0% e 26,3%, respectivamente. 

Governo anunciou ontem contingenciamento de R$ 42,1 bilhões
O governo federal anunciou ontem medidas de contingenciamento e elevação de despesas para garantir que a 
meta de déficit primário de R$ 139 bilhões seja cumprida neste ano. Para isso, anunciou o contingenciamento 
de R$ 42,1 bilhões nas despesas da União e contará com as receitas de (i) R$ 10,1 bilhões com a concessão 
de quatro hidrelétricas que pertenciam à Cemig; (ii) R$ 4,8 bilhões com a reoneração da folha de pagamento 
a partir de julho de 2017, excluindo os setores de transportes rodoviário, metroviário e trem de passageiros, 
construção civil e obras de infraestrutura e de comunicação e (iii) R$ 1,2 bilhão com a incidência de IOF para 
cooperativas de crédito. Esse valor contingenciado deve ser reduzido para R$ 34,1 bilhões no próximo relatório 
de avaliação bimestral, com as receitas extraordinárias de R$ 8,0 bilhões com precatórios não sacados. 

BC: fluxo cambial registrou saídas líquidas de US$ 429 milhões na quarta semana de março, 
refletindo o saldo negativo da conta financeira
O fluxo cambial registrou saldo negativo de US$ 429 milhões na semana compreendida entre os dias 20 e 24 
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$ 
2,482 bilhões. Para tanto, foram registradas compras de US$ 9,640 bilhões e vendas de US$ 12,122 bilhões. A 
conta comercial, por sua vez, registrou entrada líquida de US$ 2,053 bilhões, resultado de câmbio contratado 
para exportações de US$ 4,623 bilhões, acima dos US$ 2,570 bilhões contratados para importações. Com esse 
resultado, o fluxo cambial acumula superávit de US$ 3,046 bilhões em março e de US$ 2,138 bilhões no ano.

Os mercados globais operam com tendência de baixa nesta quinta-feira. Na Ásia, as bolsas encerraram o 
dia em queda, com destaque para Shanghai, que registrou a quarta queda consecutiva. As principais bolsas 
europeias também operam no campo negativo e os índices futuros das bolsas norte-americanas apontam para 
a mesma direção. No mercado de moedas, o dólar aprecia ante as principais moedas dos países desenvolvidos 
e emergentes, com exceção do rand sul-africano que reverte parte das perdas dos últimos dias.

Os preços do petróleo estão em queda, devolvendo parcialmente a alta de ontem, refletindo o crescimento 
abaixo do esperado dos estoques nos Estados Unidos na última semana. As cotações dos metais industriais e 
das commodities agrícolas também estão recuando, com exceção do café e do algodão.

No Brasil, os mercados estarão atentos ao Relatório Trimestral de Inflação, divulgado há pouco pelo Banco Central, 
buscando sinais relativos à possível mudança do ritmo dos próximos cortes e à extensão do atual ciclo. Nesse 
sentido, destacamos do documento o seguinte parágrafo: “Desde então, a consolidação do cenário de desinflação 
mais difundida, que abrange os componentes da inflação mais sensíveis ao ciclo econômico e à política monetária, 
fortalece a possibilidade de uma intensificação moderada do ritmo de flexibilização da política monetária, em relação 
ao ritmo imprimido nas duas últimas reuniões do Copom”. O IBGE divulgará também o resultado da Pesquisa Mensal 
de Comércio referente a janeiro, para o qual projetamos crescimento de 1,3% em relação a dezembro. Além disso, o 
tesouro nacional publica o resultado fiscal de fevereiro, que deve ter chegado a um déficit primário de R$ 15,5 bilhões.
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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

29/03/17 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) (*) 9,59 -0,06 -0,53 -4,06

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,15 0,01 -0,05 -1,43

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,83 -0,03 -0,47 -3,48

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,43 -0,03 -0,37 -3,97

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.040,31 0,00 12,81 134,55

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.393,58 0,00 6,72 659,18

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 233,54 -2,98 9,92 -151,02

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,12 -0,69 0,84 -14,27

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 65.528 1,37 -2,18 28,10

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 27.015 1,34 -2,09 27,84

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.361 0,11 -1,45 14,90

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 253,48 0,28 0,89 11,48

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.217 0,08 -0,91 12,36

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.241 -0,36 -0,17 11,01

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,38 -0,04 -0,08 0,57

Euro - US$/€ (**) 1,08 -0,4 2,1 -4,6

Iene - ¥/US$ (**) 111,04 -0,1 -2,4 -1,5

Libra - US$/£ (**) 1,24 -0,1 1,1 -13,6

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,71 -1,7 -5,6 7,9

Yuan - RMB/US$ (**) 6,89 0,2 0,1 5,9

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 185,21 1,1 -6,1 13,7

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 52,42 2,1 -7,0 33,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.254 -0,2 0,3 1,4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 969 -0,3 -6,9 5,8

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 359 0,2 -4,6 -3,9

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 140 -1,1 -2,4 -11,4


