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Boletim Diário

Recuo das vendas do varejo em fevereiro reforçou percepção de retomada mais lenta da atividade no
primeiro trimestre, comparativamente ao esperado inicialmente
As vendas reais do comércio varejista recuaram 0,2% na passagem de janeiro para fevereiro, na série com
ajuste sazonal, conforme divulgado ontem pelo IBGE, na Pesquisa Mensal de Comércio (PMC). O resultado
surpreendeu negativamente a expectativa do mercado, de uma alta de 0,7% (esperávamos 0,5%) e reverteu
parte da alta anterior, de 0,8%. Na comparação interanual, as vendas cresceram 1,3%, abaixo da alta de
3,1% da leitura anterior e do aumento de 3,5% esperado pelo mercado. Setorialmente, quatro dos oito
segmentos avaliados na pesquisa restrita registraram queda na margem, com destaque para as variações
negativas de 1,7% nas vendas de tecidos, vestuário e calçados e de 1,4% de combustíveis e lubrificantes. O
volume de vendas do comércio ampliado, que também considera os segmentos de veículos e de materiais
de construção, teve uma ligeira queda de 0,1% na margem, após estabilidade na leitura anterior. Para isso,
as vendas de materiais de construção e veículos avançaram 0,3% e 2,5%, nessa ordem. Cabe registrar que o
setor de veículos já apresenta a terceira elevação consecutiva nas vendas. Esses resultados indicam uma
recuperação mais gradual do consumo ao longo do ano, comparativamente ao esperado inicialmente, em
linha com outros dados, indicando uma retomada mais lenta da atividade econômica.

Atividade

Secovi e Embraesp: mercado de imóveis residenciais em São Paulo retraiu em fevereiro, mas cenário
continua positivo
As vendas de imóveis na cidade de São Paulo somaram 1448 unidades novas em fevereiro, segundo dados
divulgados ontem pelo Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP). Segundo nossas estimativas para a
série dessazonalizada, essa soma equivale a uma queda de 15,3% ante janeiro, constituindo o segundo
recuo consecutivo nessa base de comparação mensal. No primeiro bimestre do ano, entretanto, as vendas
acumularam expansão de 121,1%, por conta da fraca base de comparação no começo de 2017. Os
lançamentos, por sua vez, totalizaram 341 unidades em fevereiro, segundo a Empresa Brasileira de Estudos
de Patrimônio (Embraesp), valor que representa um recuo de 23,0% ante o mês passado, também na série
dessazonalizada. Como resultado, em março os estoques ficaram em 19.728 unidades, recuando pelo
segundo mês consecutivo (-2,3%), na margem. A despeito do resultado apresentado em fevereiro, o cenário
mantém-se favorável. De fato, segundo destacado pelo Secovi, os quase 1,5 mil imóveis comercializados
significaram o melhor resultado dos últimos quatro anos para o mês. Continuamos acreditando em um
quadro favorável para o setor nos próximos períodos, apesar das incertezas jurídicas que podem atingir os
lançamentos na cidade. Fatores como a retomada do crédito, a redução do desemprego (ainda que
moderada) e a elevação da confiança serão vetores relevantes para a confirmação desse cenário positivo.

Destaques do dia

o Recuo das vendas do varejo em fevereiro reforçou percepção de retomada mais lenta da atividade no
primeiro trimestre, comparativamente ao esperado inicialmente

o Mercado de imóveis residenciais em São Paulo retraiu em fevereiro, mas cenário continua positivo

o A despeito da volatilidade mensal elevada, produção de motocicletas avançou no primeiro trimestre em
relação ao mesmo período de 2017

o Governo Central manteve meta de déficit primário para 2019, mas aumentou a de 2020

o Com déficit em março, balança comercial chinesa surpreendeu negativamente

o Bancos centrais do México e do Peru mantiveram suas taxas de juros no mesmo patamar
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Abraciclo: produção de motocicletas avançou no primeiro trimestre em relação ao mesmo período de
2017
A produção de motocicletas totalizou 94,6 mil unidades em março, segundo dados divulgados ontem pela
Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas (Abraciclo), acumulando avanço de 2,0% nos últimos
doze meses. Frente ao mês anterior, a produção registrou recuo de 8,8% na série livre de efeitos sazonais
calculada por nós, devolvendo parte da forte alta anterior (19,3%). Essas variações de grande magnitude
devem ser lidas com cautela, dado que a série dessazonalizada apresenta alta volatilidade. Na mesma
direção, as vendas sofreram ligeira queda de 1,1% na margem. Ao comparar o valor acumulado no primeiro
trimestre deste ano com o de 2017, verificamos aumentos de 12,2% da produção e de 8,4% das vendas.
Olhando para as aberturas interanuais, houve expansão em ambos os indicadores de 14,8% e de 8,5%,
respectivamente. Vale ressaltar que as exportações seguem trajetória de alta na comparação interanual,
crescendo 35,5%, nono avanço consecutivo. Assim, os dados reportados reforçam nosso cenário de
retomada do setor, ainda que gradual.

Fiscal

Planejamento e Fazenda: Governo Central manteve meta de déficit primário para 2019, mas aumentou a
de 2020
Os ministérios do Planejamento e da Fazenda divulgaram ontem os principais parâmetros que constam do
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para 2019, a ser encaminhado ao Congresso. As metas
apresentadas são compatíveis com o cenário macroeconômico projetado pelo governo, que inclui, dentre
outros números, taxas de crescimento de 3,0%, 2,4% e 2,3%, respectivamente, entre 2019 e 2021, e IPCA de
4,2%, 4,0% e 4,0%, nessa ordem. A meta de déficit primário do Governo Central para o próximo ano é de R$
139 bilhões (equivalente a 1,8% do PIB). Essa meta não foi alterada em relação ao proposto na última Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO 2018), a despeito das surpresas recentes com as receitas, impactadas por
fatores extraordinários. Já a meta de déficit para 2020 foi ampliada, de R$ 65 bilhões para R$ 110 bilhões
(1,3% do PIB), enquanto a meta para 2021 foi fixada em R$ 70 bilhões negativos (0,8% do PIB). Cabe
registrar que as estimativas para 2019 levaram em conta, do lado das receitas de concessões, apenas as já
realizadas. Avaliamos que com a recuperação da atividade econômica, a potencial arrecadação com novas
concessões e leilões e considerando que as despesas cumprirão o limite estabelecido pelo teto dos gastos,
também em 2018 a meta de déficit será cumprida (-R$ 159 bilhões).

Internacional

China: com déficit em março, balança comercial surpreendeu negativamente
O saldo da balança comercial chinesa registrou déficit de US$ 5,0 bilhões em março, bem inferior ao
superávit esperado de US$ 27,5 bilhões, e abaixo do registrado em fevereiro (superávit de US$ 33,7
bilhões). Esse resultado reflete a forte expansão das importações, de 14,4% na comparação com março de
2017 (variação igual à esperada). A surpresa ocorreu nas exportações, que retraíram 2,7% na mesma base
de comparação (ante a expectativa de alta de 11,8%). Tal resultado pode ter sido afetado, em alguma
medida, pelas distorções causadas pelo deslocamento do feriado no Ano Novo Lunar neste ano, de janeiro
(como normalmente ocorre) para fevereiro, impulsionando as exportações naquele mês. Para os próximos
meses, o crescimento global mantém um cenário bom para os embarques chineses, tendo como fator de
risco as prováveis restrições comerciais impostas recentemente pelos EUA.
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América Latina: bancos centrais do México e do Peru mantiveram suas taxas de juros no mesmo patamar
Após duas altas consecutivas, nas reuniões de dezembro e de fevereiro, o Banco Central do México
(Banxico) decidiu manter os juros em 7,50% ao ano, em linha com a nossa projeção e com a mediana das
expectativas do mercado. No comunicado divulgado após o encontro, a instituição destacou a melhora no
cenário externo, com a sinalização de um bom endereçamento para a renegociação do NAFTA e a
consequente queda na aversão ao risco soberano do país e apreciação do peso mexicano. Em relação ao
cenário de preços, o Banxico chamou a atenção para o fato das expectativas de inflação de médio prazo
estarem ancoradas, próximas ao centro da meta (3%), e que a inflação corrente continua desacelerando.
Dessa forma, a autoridade monetária justificou a pausa sinalizando que atual patamar da taxa de juros é
condizente com seu objetivo de convergência da inflação para meta. No Peru, o Banco Central (BCRP)
decidiu manter os juros em 2,75%, como era esperado pelo mercado. O principal destaque do comunicado
foi a inflação, que continua retraindo e abaixo do piso meta (1,0%), convergindo para a meta de 2,0% ao
longo do segundo trimestre. Assim, com o cenário de inflação bem comportada, o BCRP deve manter os
juros estáveis ao longo das próximas reuniões.

Tendências de Mercado

Nesta manhã, predomina um viés de ligeira alta nos mercados globais, com arrefecimento da percepção de
risco em torno da tensão geopolítica na Síria e dos conflitos comerciais entre os Estados Unidos e China. Na
Ásia, a bolsa de Tóquio avançou 0,55%, enquanto as bolsas de Shanghai e de Hong Kong recuaram,
refletindo a frustração com os dados da balança comercial chinesa. As bolsas europeias operam
majoritariamente no campo positivo, enquanto os índices futuros das bolsas norte-americanas apresentam
ligeiros ganhos.

Nesse cenário, o dólar deprecia ante as principais moedas, com exceção do iene. Ao longo do dia, destaque
para os discursos de diversos dirigentes do Fed e para a divulgação dos dados da sondagem do consumidor
de Michigan.

No mercado de commodities, os preços do petróleo seguem em alta, após a divulgação do relatório mensal
da Agencia Internacional de Energia (EIA, na sigla em inglês), onde a instituição alertou que as disputas
comerciais entre a China e os EUA podem afetar a demanda pelo produto. Além disso, os dados divulgados
ontem pela OPEP mostraram um maior comprometimento do grupo com o acordo de redução da oferta de
petróleo, para conter pressões baixistas sobre as cotações. Por sua vez, os principais metais industriais são
negociados em alta, com destaque para o alumínio, enquanto as cotações das commodities agrícolas sobem,
com exceção do milho e do trigo.

No Brasil, o mercado de juros deve reagir aos dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) de fevereiro, a
ser divulgada nesta manhã, e ao discurso do presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, em dois eventos ao
longo do dia.

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: Pesquisa Mensal de Serviços (fev) 0,3% (m/m)

11:00 EUA Índice de confiança da Universidade de Michigan (abr) - preliminar 101,3 

Agenda do dia
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Indicadores do Mercado

12/04/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,50 0,00 -0,25 -4,75

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 6,33 -0,04 -0,21 -3,13

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,23 -0,04 -0,23 -3,20

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,98 -0,08 -0,30 -2,70

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,42 0,00 -0,16 -0,77

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,23 0,00 0,13 -0,01

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 165,71 -3,29 20,56 -58,42

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,41 1,15 4,65 9,20

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 85.444 0,23 -1,68 33,73

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 35.158 0,25 -1,80 33,26

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.664 0,83 -4,28 13,61

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 255,42 0,65 0,03 -0,05

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.660 -0,12 -0,75 16,75

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.180 -0,87 -4,40 -2,86

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,84 0,05 -0,03 0,60

Euro - US$/€ (**) 1,23 -0,3 -0,1 15,6

Iene - ¥/US$ (**) 107,33 0,5 0,9 -1,6

Libra - US$/£ (**) 1,42 0,4 2,3 13,5

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,19 -0,2 -2,1 -1,9

Yuan - RMB/US$ (**) 6,29 0,4 -0,6 -8,5

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 199,30 0,5 4,8 11,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 72,02 -0,1 10,9 28,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.338 -1,3 1,3 4,9

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.061 1,2 2,7 11,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 389 0,5 1,2 5,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 143 -0,1 -1,0 4,8

(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 

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)

Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos Fernando Honorato Barbosa

Economistas Andréa Bastos Damico / Constantin Jancsó / Daniela Cunha de Lima / Ellen Regina Steter / Estevão 
Augusto Oller Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Mariana Silva de 
Freitas / Myriã Tatiany Neves Bast / Priscila Pacheco Trigo / Rafael Martins Murrer / Robson Rodrigues 
Pereira / Thomas Henrique Schreurs Pires

Estagiários Alexandre Stiubiener Himmelstein / Camila Medeiros Tanomaru / Felipe Yamamoto Ricardo da Silva / 
Isabel Cristina Elias de Souza Oliveira / Thaís Rodrigues da Silva

economiaemdia.com.br


