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Cenário de retomada da atividade segue inalterado, apesar do recuo das vendas do varejo em agosto
As vendas reais do comércio varejista restrita recuaram 0,5% na passagem de julho para agosto, na série
com ajuste sazonal, conforme divulgado na quarte-feira pelo IBGE. O resultado ficou abaixo da nossa
expectativa e da mediana das projeções do mercado, que apontavam para alta de 0,1%. Apesar da queda na
margem, as vendas cresceram 3,6% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, mantendo a
tendência de recuperação da demanda do setor. A receita nominal apresentou ligeiro recuo de 0,1% ante
julho, ainda considerando a série com ajustes sazonais. Setorialmente, sete dos oito segmentos pesquisados
registraram retração na margem, com destaque para as quedas de 6,7% das vendas de equipamentos e
material para escritório, informática e comunicação e de 3,4% de tecidos, vestuário e calçados. Em
contrapartida, as vendas de móveis e eletrodomésticos cresceram 1,7% no período. O volume de vendas do
comércio varejista ampliado, que também considera os segmentos de veículos e materiais de construção,
teve alta de 0,1% na margem. Para isso, as vendas de veículos e motos, partes e peças avançaram 2,8%,
enquanto as vendas de materiais de construção cresceram 1,8%. Em relação ao mesmo mês do ano
passado, as vendas do comércio ampliado avançaram 7,6%. Apesar da surpresa negativa, acreditamos que
essa queda das vendas do varejo seja devolvida em setembro, com o consumo das famílias auxiliando a
retomada da atividade econômica ao longo do ano.

Atividade

Abraciclo: produção de motocicletas registrou alta em setembro
A produção de motocicletas alcançou 76.668 unidades em setembro, o equivalente a um aumento de 5,6%
em relação ao mês anterior, devolvendo parte da queda de 9,6% registrada em agosto, segundo os dados
divulgados ontem pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas (Abraciclo) e dessazonalizados
pelo Depec-Bradesco. Em sentido oposto, as vendas registraram variação negativa de 9,0%. Na comparação
interanual, a produção e as vendas apresentaram quedas de 4,8% e 16,8%, respectivamente. Nos meses à
frente as vendas de motocicletas devem registrar retomada gradual, refletindo a recuperação econômica.

Tendências/Criactive: índice de atividade da construção imobiliária recuou em setembro em função do
componente de acabamento
O Índice de atividade da Construção Imobiliária (IACI) apresentou recuo de 2,7% na passagem de agosto
para setembro, excetuados os efeitos sazonais, conforme divulgado ontem no Monitor da Construção Civil
(MCC), elaborado pela consultoria Tendências em parceria com a Criactive. O resultado se deveu à retração
do índice de acabamento, ainda que os segmentos de estrutura e fundação tenham avançado no período.
Na comparação interanual, a metragem da construção civil mostrou queda de 17,5%, acumulando nos doze
meses recuo de 16,9%. Quanto ao índice de lançamentos, que apresenta defasagem de dois meses em
relação ao IACI, verificou-se contração de 27,8% no acumulado em doze meses. Para os próximos meses,
acreditamos na recuperação gradual da atividade do segmento de construção imobiliária, refletindo o
aumento do número de lançamentos.

Destaques do dia

o Cenário de retomada da atividade segue inalterado, apesar do recuo das vendas do varejo em agosto

o Produção de motocicletas registrou alta em setembro, segundo a Abraciclo

o Índice de atividade da construção imobiliária recuou em setembro em função do componente de
acabamento

o Fluxo cambial iniciou outubro com saldo positivo, com entradas líquidas de US$ 980 milhões

o Produção na Área do Euro coloca viés altista na projeção de PIB do terceiro trimestre

o Ata do Fomc confirmou que cenário mais provável é de uma nova alta de juros em dezembro
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Setor externo

BC: fluxo cambial iniciou outubro com saldo positivo, ao registrar entradas líquidas de US$ 980 milhões
O fluxo cambial apresentou saldo positivo de US$ 980 milhões na semana compreendida entre os dias 2 e 6
de outubro, de acordo com os dados divulgados na última quarta-feira pelo Banco Central. As contas
comercial e financeira caminharam no mesmo sentido, sendo esta última a mais relevante para o resultado
positivo da semana, ao registrar superávit de US$ 900 milhões. Para tanto, foram verificadas compras de
US$ 8,8 bilhões e vendas de US$ 7,9 bilhões. A conta comercial apresentou saldo positivo de US$ 80
milhões, resultado de US$ 3,0 bilhões contratados para exportação e US$ 2,9 bilhões para importação. Com
esse resultado, o fluxo cambial acumula superávit de US$ 7,7 bilhões no ano.

Internacional

Área do Euro: surpresa positiva com produção industrial coloca viés altista para o PIB do terceiro
trimestre
A produção industrial na Área do Euro cresceu 1,4% em agosto e 3,8% ante o mesmo período do ano
passado. O resultado surpreendeu as estimativas que estavam ao redor de 0,5% no mês e confirmou
crescimento robusto e espraiado na região. O dado colocou viés altista para a nossa projeção de expansão
do PIB do terceiro trimestre do ano, estimada em 0,5%.

EUA: ata do FOMC trouxe a confirmação de que cenário mais provável é nova alta de juros em dezembro
A ata da última reunião do FOMC, divulgada na quarta-feira, mostrou um tom ligeiramente mais suave e
indicou que a próxima alta de juros deve ser em dezembro. O debate sobre o caráter da inflação baixa e
suas implicações sobre a política monetária permaneceu em aberto. A maioria dos participantes do comitê
continuou apontando que a baixa inflação é reflexo de alguns fatores temporários e de defasagem. Porém,
cresceu o número de argumentos de que a inovação tecnológica, competição e a mudança em alguns
setores, como saúde, têm sustentado a baixa inflação. Além disso, comentou-se que outros países
desenvolvidos também estão experimentando um período de baixa inflação, o que sugere que também há
um fator global influenciando a inflação norte-americana. Por fim, a mensagem geral continua sendo de
normalização gradual dos juros, em linha com nossa expectativa de que a próxima alta será em dezembro.
Para 2018 esperamos três altas, que devem se iniciar no segundo trimestre.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam com ligeira tendência de alta nesta sexta-feira. As bolsas asiáticas,
impulsionadas por números mais favoráveis da balança comercial chinesa, fecharam o pregão no campo
positivo. As bolsas europeias e os índices futuros dos Estados Unidos operam com ligeira alta. No mercado
de divisas, o dólar perde valor ante as principais moedas dos países desenvolvidos e emergentes, com
exceção ao euro.

O impacto positivo dos dados chineses também é observado no mercado de commodities: metálicas,
petróleo e as principais commodities agrícolas mostram valorização.

Em virtude do feriado, a agenda doméstica está esvaziada e deverá seguir as bolsas internacionais. No
calendário de indicadores, destaque para a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) nos EUA.
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Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

09:30 EUA Índice de preços ao consumidor (set) 0,6% (m/m)

09:30 EUA Vendas no varejo (set) 1,4% (m/m)

11:00 EUA
Índice de confiança da Universidade de Michigan (out) - 

preliminar
95,3
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Indicadores do Mercado

12/10/17
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 8,25 0,00 0,00 -6,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,15 0,00 -0,69 -5,10

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 0,45

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 7,40 0,00 -0,24 -4,60

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7,29 0,00 -0,35 -4,09

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.296,78 0,00 53,30 289,91

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.459,64 0,00 30,52 337,53

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 183,61 -2,83 3,54 -87,51

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,17 0,03 1,45 -0,74

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 76.660 0,00 2,85 25,63

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 31.773 0,00 2,77 25,92

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.551 -0,17 2,18 19,25

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 262,60 0,02 2,35 15,67

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.955 0,35 5,96 24,43

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.386 -0,06 0,20 10,71

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,32 -0,03 0,15 0,55

Euro - US$/€ (**) 1,18 -0,2 -1,1 7,5

Iene - ¥/US$ (**) 112,29 -0,2 1,9 7,8

Libra - US$/£ (**) 1,33 0,3 -0,2 8,6

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,90 1,1 6,6 -0,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,58 0,1 0,8 -2,2

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,28 -0,2 1,9 -4,8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 56,25 -1,2 3,6 8,6

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.293 0,6 -2,7 3,4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 992 2,8 5,1 4,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 349 0,9 2,6 3,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 139 0,0 -2,9 -8,4
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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