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Agenda do dia

Setor Externo

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

9:00 IBGE: Pesquisa Mensal de Serviços (mar)

09:30 EUA: Índice de preços de produtos importados (abr) 0,5% (m/m)

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

Recuo das vendas do varejo em março sugere contração de 0,8% do PIB no primeiro trimestre 
deste ano
As vendas do comércio varejista restrito recuaram 0,9% (em termos reais) na passagem de fevereiro para 
março, excetuados os efeitos sazonais, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) divulgada ontem 
pelo IBGE. Na comparação interanual, houve retração de 5,7%. Seis dos oito segmentos pesquisados 
contribuíram para o desempenho negativo das vendas no período, com destaque para tecidos, vestuário 
e calçados, que apresentaram retração de 3,6% na margem, marcando o terceiro recuo deste ano. Além 
disso, hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo caíram 1,7%, mais que 
compensando o avanço de 0,8% observado no mês anterior. Em contrapartida, artigos farmacêuticos, 
médicos, ortopédicos e de perfumaria mantiveram a trajetória positiva das últimas três leituras, ao crescer 
0,7%. A receita nominal do setor varejista também registrou queda na margem em março, ao recuar 
0,4%. Ainda assim, o resultado não reverteu a tendência de alta verificada nos últimos meses. Quando 
olhamos para o crescimento semestral anualizado, a receita avançou 5,1% no período, sugerindo alguma 
retomada do consumo das famílias à frente. O volume de vendas do comércio varejista ampliado, que 
contempla todos os setores, recuou 1,1% na margem em março, descontada a sazonalidade. A queda 
mais intensa que a do varejo restrito deveu-se às contrações de 0,3% e de 0,5% dos segmentos de 
material de construção e veículos e motos, partes e peças, nessa ordem. Especificamente em relação 
aos veículos, o movimento está em linha com os dados de emplacamentos da Fenabrave. No primeiro 
trimestre, as vendas reais do varejo restrito acumularam queda de 3,2%, superior aos -0,4% observados 
nos últimos três meses de 2015. No mesmo sentido, a atividade varejista ampliada apresentou declínio 
de 1,9% no trimestre findo em março, ligeiramente inferior ao recuo de 2,0% exibido no quarto trimestre 
do ano passado. Esses números são compatíveis com a nossa projeção de retração na margem de 0,8% 
do PIB no período. Para os próximos meses, entretanto, esperamos redução do ritmo de contração da 
atividade, conforme apontam os indicadores coincidentes referentes a abril, bem como sugerido pela 
contínua melhora da confiança do empresariado e dos consumidores.

BC: fluxo cambial foi negativo na primeira semana de maio
A semana compreendida entre os dias 2 e 6 de maio registrou saída líquida de US$ 1,215 bilhão no 
movimento de câmbio brasileiro, de acordo com dados divulgados ontem pelo Banco Central. O resultado 
refletiu o déficit de US$ 3,425 bilhões da conta financeira, decorrente da entrada de US$ 6,368 bilhões 
e da saída de US$ 9,793 bilhões. Já a conta comercial apresentou superávit de US$ 2,210 bilhões, 
resultado do câmbio contratado no valor de US$ 4,299 bilhões para exportação e de US$ 2,089 bilhões 
para importação. Assim, o fluxo cambial acumula déficit de US$ 5,062 bilhões neste ano.
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Tendências de mercado

Área do Euro: queda da produção industrial em março deverá resultar em revisão negativa do PIB
A produção industrial na Área do Euro recuou 0,8% entre fevereiro e março, sucedendo queda de 1,2% em 
fevereiro. O resultado surpreendeu o mercado, que previa estabilidade na margem. Ainda assim, na comparação 
anual, houve crescimento de 0,2%. A queda em março foi generalizada entre as categorias de uso, com destaque 
para a retração de 1,9% da produção de bens de consumo não-duráveis e de 1,1% dos bens de capital. Entre 
os países do bloco, destaque para o recuo de 11,2% da atividade industrial na Irlanda. Por fim, o desempenho 
da indústria em março deverá levar à revisão negativa do PIB da Área do Euro referente ao primeiro trimestre, 
que será divulgado amanhã. 

Os mercados externos operam hoje com menor cautela, impulsionados pelo avanço das commodities. Na 
Ásia, entretanto, a maioria das bolsas encerrou o pregão de hoje em baixa, interrompendo sequência de três 
altas consecutivas. A exceção ficou com as ações japonesas, que fecharam com elevação, após os resultados 
positivos dos balanços corporativos. Os mercados acionários europeus operam com ganhos nesta manhã, a 
despeito da queda inesperada da produção industrial da Área do Euro em março. No mesmo sentido, os índices 
futuros norte-americanos são cotados em alta.

O petróleo amplia a elevação em seus preços, diante da queda dos estoques semanais norte-americanos, 
conforme divulgado ontem pelo Departamento de Energia dos EUA, e da redução da oferta nigeriana e canadense. 
As principais commodities agrícolas e as metálicas industriais também intensificam os ganhos da véspera. O 
desempenho positivo das commodities faz com que a maioria das moedas dos países emergentes se valorize 
ante o dólar neste momento. Já as divisas dos desenvolvidos mostram-se depreciadas, com destaque para o 
iene. No Brasil, o mercado acompanhará de perto o noticiário político. Além disso, o Banco Central realizará 
novo leilão de swap reverso, podendo alterar a trajetória da taxa de câmbio. 
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Indicadores do Mercado

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

Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos
Fernando Honorato Barbosa - Superintendente executivo
Economia Internacional:  Fabiana D’Atri / Felipe Wajskop França / Thomas Henrique Schreurs Pires / Ellen Regina Steter
Economia Doméstica:  Igor Velecico / Estevão Augusto Oller Scripilliti/ Andréa Bastos Damico / Myriã Tatiany Neves Bast / Daniela Cunha de Lima / Ariana Stephanie Zerbinatti
Análise Setorial:  Regina Helena Couto Silva / Priscila Pacheco Trigo
Pesquisa Proprietária:  Leandro Câmara Negrão / Ana Maria Bonomi Barufi
Estagiários:  Gabriel Marcondes dos Santos / Wesley Paixão Bachiega / Carlos Henrique Gomes de Brito 

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).

11/05/16 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 14,25 0,00 0,00 1,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 13,19 -1,41 -0,43 -0,60

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,41 -0,83 -0,57 0,16

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/16 (%) (*) 14,14 0,00 0,00 0,35

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,60 -0,93 -0,16 0,05

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2016 2.890,32 6,77 13,86 264,71

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 8.610,86 6169,19 5899,34 5947,51

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 335,35 -140,37 -53,19 110,54

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,45 -11,18 -1,11 12,83

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 52.764 29,26 5,18 -7,75

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 21.713 26,65 5,07 -7,89

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.711 7,89 0,88 -2,18

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 225,84 1,77 0,57 -16,78

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.579 -2,73 5,26 -15,50

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.837 2,01 -6,49 -34,53

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,74 -0,10 0,01 -0,54

Euro - US$/€ (**) 1,14 2,0 0,2 2,4

Iene - ¥/US$ (**) 108,41 -7,2 0,4 -9,7

Libra - US$/£ (**) 1,44 -1,0 1,5 -7,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,99 -1,6 1,9 17,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,49 -1,2 0,5 4,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,34 19,9 11,5 -44,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 47,60 38,1 11,1 -26,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.276 10,2 1,5 7,8

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.070 22,3 15,2 8,8

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 374 1,5 4,8 4,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 155 -0,2 -1,5 4,8


