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Crescimento das vendas do varejo em janeiro reforçou expectativa de retomada gradual do consumo
As vendas reais do comércio varejista avançaram 0,9% na passagem de dezembro para janeiro, na série com
ajuste sazonal, conforme divulgado ontem pelo IBGE. O resultado ficou acima da mediana das expectativas
do mercado, de uma alta de 0,5% e reverteu a queda anterior de 0,5%. Na comparação interanual, as
vendas cresceram 3,2%, abaixo da alta de 4,0% da leitura anterior. Setorialmente, cinco dos oito segmentos
pesquisados registraram alta na margem, com destaque para as variações de 6,8% nas vendas de outros
artigos de uso pessoal e doméstico e de 2,3% de hiper e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e
fumo. O volume de vendas do comércio varejista ampliado, que também considera os segmentos de
veículos e de materiais de construção, teve uma ligeira queda de 0,1% na margem, após recuo de 0,4% na
leitura anterior. Para isso, as vendas de materiais de construção caíram 0,2%, enquanto as de veículos
cresceram 3,8%. Esses resultados indicam que o consumo deve se recuperar gradualmente ao longo do ano,
dando suporte ao cenário de retomada da atividade econômica.

Atividade

Sindusfarma: vendas de medicamentos apresentaram alta na passagem de janeiro para fevereiro
As vendas da indústria farmacêutica apresentaram ligeira alta de 0,4% entre janeiro e fevereiro, conforme
os dados divulgados pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos do Estado de São Paulo
(Sindusfarma) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Frente ao mesmo mês de 2017, houve avanço de
7,7%. No mesmo sentido, as vendas de medicamentos genéricos cresceram 2,4% na margem, também na
série dessazonalizada, recuperando parte da queda anterior (2,6%). Na comparação interanual, as vendas
de genéricos seguem trajetória de alta, avançando 12,7% em fevereiro. Desta forma, mantemos nossa visão
positiva para as vendas de medicamentos nos próximos meses, refletindo a melhora de renda real da
população e do mercado de trabalho.

Internacional

EUA: apesar da ligeira desaceleração dos indicadores de inflação em fevereiro, mantemos cenário de
ajuste gradual da política monetária do Fed
O índice de inflação ao consumidor (CPI) desacelerou na margem, passando de 0,5% em janeiro para 0,2%
em fevereiro, em linha com a mediana das projeções do mercado. A desaceleração no mês refletiu a queda
dos preços de energia (que passaram de uma alta de 3,0% para outra de 0,1% no período). Na comparação
interanual, a elevação foi de 2,2% em fevereiro, ante expansão de 2,1% verificada no mês anterior. O núcleo
passou de uma alta de 0,3% para elevação de 0,2% em fevereiro, e em termos interanuais, permaneceu
com elevação 1,8%. Apesar da ligeira desaceleração do núcleo de inflação, mantemos nossa percepção de
que a inflação deve continuar caminhando gradualmente para a meta do FOMC, dando suporte à
continuidade do processo de normalização dos juros nos EUA. Assim, avaliamos que o banco central norte-
americano elevará os juros quatro vezes ao longo do ano.

Destaques do dia

o Crescimento das vendas do varejo em janeiro reforçou expectativa de retomada gradual do consumo

o Vendas de medicamentos apresentaram alta na passagem de janeiro para fevereiro

o Apesar da ligeira desaceleração dos indicadores de inflação dos EUA em fevereiro, mantemos cenário de
ajuste gradual da política monetária do Fed

o Dados de atividade do primeiro bimestre sugerem que a economia chinesa não trará surpresas negativas
ao longo do ano

o Produção industrial da Área do Euro surpreendeu negativamente em janeiro, devendo amenizar um
pouco o crescimento muito forte projetado para o primeiro trimestre
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China: Dados de atividade do primeiro bimestre sugerem que a economia chinesa não trará surpresas
negativas ao longo do ano
Em linha com o que havia sido indicado pelo resultado da balança comercial na última semana, os dados de
atividade do primeiro bimestre de 2018 vieram acima da expectativa do mercado, sugerindo bom
crescimento econômico no primeiro trimestre. A variação interanual da produção industrial acelerou de
6,6% em dezembro para 7,2% no primeiro bimestre, ficando acima da mediana das expectativas, de 6,2%. O
resultado refletiu a aceleração da produção de eletricidade, que passou de uma alta de 6,0% para outra de
11,0% na mesma base de comparação. Na mesma direção, os investimentos em ativos fixos também
aceleraram, acumulando crescimento de 7,9% de janeiro a fevereiro, ante expansão de 7,2% no ano
passado, com aumento dos investimentos em empreendimentos imobiliários. Por fim, as vendas no varejo
ficaram ligeiramente abaixo das expectativas, ao apresentar crescimento interanual de 9,7% no primeiro
bimestre. De modo geral, portanto, os sinais desse primeiro trimestre são favoráveis. Ainda assim,
entendemos que o forte ritmo observado nos dois primeiros meses do ano deve perder alguma força, à
medida que os investimentos em infraestrutura desacelerarem por conta do maior controle das finanças
dos governos locais. Uma última menção deve ser feita às exportações, cujo crescimento tem sido muito
forte, contribuindo de forma positiva, mas que podem arrefecer tendo em vista os riscos de aumento do
protecionismo em escala global.

Área do Euro: produção industrial de janeiro surpreendeu negativamente, devendo amenizar um pouco o
crescimento muito forte projetado para o primeiro trimestre
A produção industrial da Área do Euro caiu 1,0% na passagem de dezembro para janeiro, segundo a série
com ajuste sazonal divulgada ontem pelo Eurostat. O resultado, que frustrou as expectativas do mercado (-
0,5), teve como destaque a queda de 6,6% no setor de energia e 1,9% na produção de bens intermediários.
Por outro lado, bens de capital e bens de consumo duráveis contribuíram positivamente para o indicador,
com altas de 1,2% e 0,1%, respectivamente. Na comparação interanual, a produção industrial avançou 2,7%,
ante expectativa de 4,4%. Desta forma, esses resultados reforçam nosso cenário de desaceleração do
crescimento no primeiro trimestre, porém ainda condizente com um crescimento de 2,2% neste ano.

Tendências de Mercado

Os principais mercados acionários da Ásia encerraram o pregão no campo negativo, a despeito da surpresa
positiva com os dados de atividade da China. Por outro lado, as bolsas europeias e os índices futuros das
bolsas dos Estados Unidos operam em alta nesta manhã.

No mercado de divisas, o dólar ganha valor ante as principais moedas. Exceção é feita ao euro, que deprecia
após o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, enfatizar que as políticas de afrouxamento
monetário da região só serão encerradas quando a inflação estiver caminhando de forma sustentada para a
meta do BCE. Ao longo do dia, a variação do dólar pode ser influenciada pelo resultado das vendas do varejo
dos Estados Unidos.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo operam em ligeira alta, após divulgação dos dados do
American Petroleum Institute, que mostraram uma alta menor que a esperada dos estoques na última
semana. Os dados de estoque do governo devem ser conhecidos hoje. As principais commodities agrícolas
operam em alta, com exceção do milho e do trigo, já os preços dos metais industriais avançam,
impulsionados pelos dados positivos da China.

No Brasil, em dia com agenda fraca de indicadores, o mercado de juros deve seguir a tendência
internacional.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado
Previsão DEPEC

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

09:30 EUA Vendas no varejo (fev) 0,30%
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Indicadores do Mercado

13/03/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,75 0,00 0,00 -5,50

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 6,56 0,02 -0,28 -3,28

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,46 0,01 -0,27 -3,06

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7,29 0,01 -0,69 -2,42

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,58 0,00 -0,21 -0,71

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,09 -0,01 -0,15 -0,07

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 144,25 -0,91 -26,50 -88,02

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,26 -0,02 -1,60 3,43

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 86.384 -0,59 6,78 31,81

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 35.604 -0,56 6,74 31,72

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.765 -0,64 3,84 16,51

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 253,00 -0,92 1,54 0,91

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.968 0,66 3,41 11,89

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.310 -0,49 3,93 2,26

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,84 -0,03 0,01 0,22

Euro - US$/€ (**) 1,24 0,5 0,3 16,3

Iene - ¥/US$ (**) 106,58 0,2 -1,2 -7,2

Libra - US$/£ (**) 1,40 0,4 0,5 14,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,61 0,1 -0,3 -5,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,32 -0,1 -0,3 -8,4

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 194,28 -0,2 4,4 11,1

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 64,64 -0,5 3,1 25,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.327 0,5 -0,1 10,3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.041 0,7 2,8 4,4

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 386 0,3 5,1 8,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 145 0,0 -0,3 1,3

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

Equipe Técnica 
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