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Agenda do dia

Internacional

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

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

12:30 Bacen: Fluxo cambial (semanal)

09:30 EUA: Vendas no varejo (mar) 0,1% (m/m)

11:00 EUA: Indicadores de estoques (fev) 0,1% (m/m)

15:00 EUA: Divulgação do Livro Bege

Atividade varejista surpreendeu positivamente em fevereiro, após forte queda no mês anterior
As vendas do comércio varejista restrito (que exclui os segmentos de veículos e motos, partes e peças 
e de material de construção), cresceu, em termos reais, 1,2% na passagem de janeiro para fevereiro, 
excetuada a sazonalidade, de acordo com a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) divulgada ontem 
pelo IBGE. Apesar do desempenho positivo no período, o resultado foi insuficiente para reverter o recuo 
de 1,9% observado em janeiro. Em relação ao mesmo período do ano passado, a atividade varejista 
sofreu retração de 4,2%, acumulando, assim, contração de 5,3% nos últimos doze meses. Tal expansão 
foi impulsionada pela alta de cinco dos oitos segmentos pesquisados, com destaque para Móveis e 
Eletrodomésticos, cujo crescimento foi de 5,0%, após declínio de 5,4% verificado no primeiro mês deste 
ano. Em contrapartida, a categoria de Tecidos, Vestuário e Calçados acelerou sua trajetória baixista, ao 
cair 2,8% na margem. Em linha com a elevação do volume de vendas, a receita nominal avançou 1,3% 
ante janeiro, também descontados os efeitos sazonais, sucedendo discreta elevação de 0,1%. Ainda 
assim, segue em patamar inferior ao apresentado em novembro do ano passado. Já o volume de vendas 
do comércio varejista ampliado, que contempla todos os setores, subiu 1,8% na margem em fevereiro. 
O crescimento acima do registrado pelo comércio restrito foi decorrente das variações positivas de 3,3% 
e 3,8% dos setores de Material de Construção e Veículos, Motos, Partes e Peças, nessa ordem. Vale 
destacar que o desempenho desses segmentos foi bastante superior ao sugerido pelos indicadores 
coincidentes referentes ao mesmo período. De qualquer forma, apesar da alta na margem das vendas 
do varejo, projetamos recuo de 0,4% do IBC-Br de fevereiro (proxy mensal do PIB calculada pelo Banco 
Central) no período, refletindo, majoritariamente, o recuo de 2,5% da atividade industrial. Cabe ressaltar 
que os dados do setor de serviços, a serem divulgados hoje na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), 
podem alterar o nosso número. 

USDA reforça cenário de preços baixos para os principais grãos
O USDA (Departamento de Agricultura dos EUA) divulgou ontem seu relatório mensal de oferta e 
demanda mundial de grãos, que reforçou o cenário de produção superior ao consumo, corroborando a 
perspectiva de manutenção dos preços próximos dos níveis atuais até o final do ano. Para o milho, o 
USDA revisou para cima a expectativa de oferta mundial e de estoques finais, tanto nos EUA quanto no 
mundo. No mês passado, já tinha sido divulgada a expectativa de área plantada de milho nos EUA, com 
forte aumento em relação à safra passada, reforçando ainda mais o cenário de sobre oferta desse grão. 
No caso da soja, houve revisão altista da oferta argentina e manutenção da expectativa de safra favorável 
no Brasil. O trigo, grão com maior folga entre oferta e demanda mundial, sofreu mais uma revisão altista 
dos estoques finais, que devem alcançar recorde em décadas. Assim, o cenário de preços próximos 
aos atuais níveis continua em nossa visão, ao menos até uma definição mais clara da ocorrência e da 
intensidade do La Niña, que pode afetar negativamente a oferta norte-americana.

Área do Euro: queda da produção industrial em fevereiro reforça sinais de acomodação da 
economia europeia no primeiro trimestre
A produção industrial da Área do Euro recuou 0,8% entre janeiro e fevereiro, sucedendo crescimento 
de 1,9% no mês anterior. O resultado foi impulsionado pela retração de 1,8% da produção de bens 
não duráveis e de 1,2% de energia.  Entre os países do bloco, destaque negativo para a Irlanda, onde 
a queda de 10,5% praticamente reverteu o avanço de 14,5% exibido em janeiro. De todo o modo, o 
comportamento da produção industrial em fevereiro reforça a expectativa de que o crescimento do PIB 
da região tenha se acomodado em torno de 0,3% no primeiro trimestre. 
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Tendências de mercado

China: melhora das importações em março sustenta expectativas mais favoráveis para o segundo 
trimestre
Em linha com as sinalizações mais favoráveis vindas da economia chinesa, as exportações e as importações 
apresentaram resultados melhores do que os esperados em março. As vendas externas registraram alta interanual 
de 11,5%, ante expectativa de elevação de 10%, depois de terem recuado 25,4% em fevereiro, em grande medida 
refletindo a base fraca de comparação. As compras, por sua vez, caíram 7,6% em março na comparação com 
o mesmo mês do ano passado, lembrando que o consenso do mercado apontava para retração de 10,1% e 
que em fevereiro a queda tinha sido de 13,8%. Assim, as compras chinesas têm mostrado melhora por conta 
da retomada dos investimentos e da estabilização dos preços das commodities. Ainda assim, considerando o 
acumulado do primeiro trimestre, as importações e exportações recuaram 23% e 24%, respectivamente, em 
relação ao quarto trimestre. Isso sustenta nossa leitura de que a economia chinesa deverá mostrar alguma 
estabilização no segundo trimestre, mas ainda avança em ritmo lento e sujeita a diversas restrições estruturais.

Os mercados asiáticos fecharam o pregão de hoje em alta, após a surpresa positiva com os dados de exportações 
chinesas em março. No mesmo sentido, as bolsas europeias operam com ganhos nesta manhã, a despeito da 
queda maior que a esperada da produção industrial da Área do Euro. Os índices futuros norte-americanos também 
são cotados no campo positivo, à espera da divulgação dos dados de inflação ao produtor e vendas no varejo.

O dólar mostra-se fortalecido ante as principais moedas, com exceção do rublo e do ringgit. O petróleo reverte 
parcialmente a elevação da véspera, com o crescimento dos estoques semanais norte-americanos, conforme 
divulgado ontem pelo American Petroleum Institute. As commodities metálicas, por sua vez, apresentam alta 
em seus preços, puxada pelo resultado das exportações na China. As principais agrícolas também avançam 
neste momento, a despeito da revisão altista da expectativa de oferta mundial de grãos reportada ontem pelo 
relatório do USDA. No Brasil, o mercado se manterá atento ao cenário político, enquanto aguarda a divulgação 
da PMS de fevereiro. Adicionalmente, o fortalecimento do dólar no exterior e os novos leilões de swap reverso 
devem levar a alguma depreciação da taxa de câmbio. 
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Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos
Marcelo Cirne de Toledo - 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).

Indicadores do Mercado

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

12/04/16 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 14,25 0,00 0,00 1,50

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 13,60 -1,01 -0,08 0,36

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,90 -0,34 -0,77 0,31

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/16 (%) (*) 14,14 0,00 0,00 0,88

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,75 -0,78 0,02 0,73

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2016 2.877,26 -6,29 18,78 259,73

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.731,11 289,44 72,38 124,53

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 373,45 -102,27 -21,40 136,12

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,49 -10,28 -2,63 13,42

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 52.002 27,39 4,76 -4,08

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 21.361 24,60 4,15 -4,58

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.721 7,95 2,95 -1,86

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 225,71 1,71 -2,10 -19,55

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 15.929 -6,55 -5,96 -19,99

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.024 8,72 7,59 -25,05

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,78 -0,06 -0,21 -0,17

Euro - US$/€ (**) 1,14 1,6 2,1 7,4

Iene - ¥/US$ (**) 108,54 -7,1 -4,7 -9,7

Libra - US$/£ (**) 1,43 -2,2 -0,8 -2,4

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,48 -4,4 -1,2 14,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,46 -1,6 -0,5 4,1

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 175,49 12,0 2,0 -41,6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 44,69 29,7 10,6 -22,8

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.259 8,8 0,0 4,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 936 7,1 5,4 -1,6

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 363 -1,6 -0,9 -3,8

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 156 0,5 -0,2 2,6


