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Apesar do recuo das vendas do varejo em outubro, cenário de retomada gradual da atividade segue 
inalterado 
As vendas reais do comércio varejista ampliado sofreram recuo de 0,9% na passagem de setembro para 
outubro, na série com ajuste sazonal, conforme divulgado ontem pelo IBGE. O resultado ficou abaixo da 
nossa expectativa e da mediana das projeções do mercado, que apontavam para queda de 0,1% e alta de 
0,2%, nessa ordem. Na comparação interanual, as vendas cresceram 2,5%, abaixo da variação de 6,4% 
registrada em setembro. A receita nominal avançou 1,0% ante setembro, ainda considerando a série com 
ajustes sazonais. Setorialmente, cinco dos oito segmentos pesquisados registraram recuo na margem, com 
destaque para a queda de 2,7% nas vendas de tecidos, vestuário e calçados, e de 2,3% nas vendas de 
móveis e eletrodomésticos. O volume de vendas do comércio varejista ampliado, que também considera os 
segmentos de veículos e materiais de construção, teve um recuo mais intenso, de 1,4% na margem. Para 
isso, as vendas de materiais de construção e de veículos recuaram 1,0% e 1,9%, nessa ordem. Apesar do 
desempenho negativo do comércio em outubro, acreditamos que o consumo deve seguir auxiliando a 
retomada da atividade econômica à frente, de forma que mantemos nosso cenário de crescimento de 1,1% 
do PIB este ano.   
 

Atividade 

Abraciclo: produção de motocicletas registrou alta em novembro 
A produção de motocicletas totalizou 83 mil unidades em novembro, segundo os dados divulgados ontem 
pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas (Abraciclo). Tal resultado representa uma alta de 
11,0% na margem, na série livre de efeitos sazonais calculada pelo Depec-Bradesco. No mesmo sentido, as 
vendas registraram avanço de 16,4% na mesma base de comparação. Ante o mesmo mês do ano passado a 
produção e as vendas aumentaram 18,2% e 23,1%, respectivamente. Vale ressaltar que as exportações 
cresceram 94,0% na comparação interanual. Nos meses à frente, as vendas de motocicletas devem registrar 
retomada gradual, refletindo a recuperação econômica. 
 

IACI: atividade da construção imobiliária recuou em novembro 
O Índice de Atividade da Construção Imobiliária (IACI) registrou recuo de 3,0% na passagem de outubro para 
novembro, na série livre de efeitos sazonais, conforme divulgado ontem no Monitor da Construção Civil 
(MCC), elaborado pela consultoria Tendências em parceria com a Criactive. O resultado refletiu a retração 
na margem dos índices de estrutura e de acabamento. Por outro lado, o segmento de fundação cresceu 
novamente em novembro. Na comparação internual, a metragem da construção civil recuou 22,3%, 
acumulando queda de 18,2% nos últimos 12 meses. Quanto ao Índice de Lançamentos, que apresenta 
defasagem de dois meses em relação ao IACI, verificou-se contração de 20,7% no acumulado em doze 
meses. Para os meses seguintes, acreditamos em incremento dos lançamentos de imóveis, respondendo à 
melhora da confiança, com retomada gradual da atividade do segmento de construção imobiliária. 

Destaques do dia 

o Apesar do recuo das vendas do varejo em outubro, mantemos cenário de retomada gradual da atividade 

o Produção de motocicletas registrou alta em novembro 

o Atividade da construção imobiliária recuou em novembro, indicou  o IACI 

o Aceleração dos preços industriais no atacado impulsionou o IGP-10 em dezembro 

o Fluxo cambial registrou superávit de US$ 831 milhões na segunda semana de dezembro, refletindo o 
saldo positivo da conta comercial 

o Surpresa positiva com o PMI da Área do Euro em dezembro reforçou o cenário de crescimento robusto 
da economia do bloco no quarto trimestre 
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Inflação 

FGV: aceleração dos preços industriais no atacado impulsionou o IGP-10 em dezembro 
O IGP-10 subiu 0,90% em dezembro, de acordo com os dados divulgados há pouco pela FGV, acima da nossa 
projeção e da mediana das expectativas do mercado, de 0,78% e 0,82%, respectivamente. A aceleração em 
relação a novembro, quando o índice teve alta de 0,24%, foi explicada pelo avanço dos preços do atacado, 
com destaque para os preços industriais. O IPA-Industrial passou de uma alta de 0,15% para outra de 1,33%, 
refletindo principalmente a reversão da deflação do minério de ferro. No mesmo sentido, o IPA 
agropecuário passou de uma alta de 0,37% para outra de 0,90% neste mês. O IPC, por sua vez, subiu 0,29% 
no período, após registrar variação de 0,32% na leitura anterior, enquanto o INCC avançou 0,30%, mesma 
variação registrada em novembro. Com esse resultado, o IGP-10 acumulou deflação de 0,42% em 2017.  
 
Setor externo 

BC: fluxo cambial registrou superávit de US$ 831 milhões na segunda semana de dezembro, refletindo o 
saldo positivo da conta comercial 
O fluxo cambial apresentou superávit de US$ 831 milhões na semana de 4 a 8 de dezembro, de acordo com 
os dados divulgados ontem pelo Banco Central. As contas financeira e comercial caminharam no mesmo 
sentido, sendo esta última a principal responsável pelo saldo positivo da semana, ao registrar entrada 
líquida de US$ 671 milhões. Para tanto, o câmbio contratado para exportações foi de US$ 3,5 bilhões, 
superando os US$ 2,9 bilhões destinados às importações. A conta financeira apresentou superávit de US$ 
160 milhões, resultado de compras de US$ 12,7 bilhões e vendas de US$ 12,5 bilhões. Com esse resultado, o 
fluxo cambial acumula déficit de US$ 134 milhões em dezembro e superávit de US$ 9,8 bilhões no ano. 
 
Internacional 

EUA: Fed elevou a taxa de juros em 0,25 p.p., confirmando as expectativas 
O comitê de política monetária do Fed decidiu ontem elevar a taxa de juros para o intervalo de 1,25% a 
1,50%. A decisão confirmou a expectativa do mercado e o comunicado trouxe pouca informação adicional 
sobre os próximos passos de política monetária. O destaque veio das revisões das expectativas dos 
membros do comitê. Houve revisão para cima da projeção para o crescimento do PIB em 2018 (de 2,1% 
para 2,5%) e para baixo da taxa de desemprego (de 4,1% para 3,9%). Apesar disso, as projeções para a 
inflação permaneceram estáveis em 1,9% para o próximo ano. A mediana das expectativas dos membros 
continua sendo de três altas em 2018 seguida de duas em 2019. No entanto, para 2020 a expectativa indica 
uma alta adicional em relação ao projetado em setembro. Em entrevista após a reunião, a presidente do 
Fed, Janet Yellen, afirmou que alguns dos membros do comitê incorporaram em suas projeções hipóteses 
de uma expansão fiscal, mas que há incerteza sobre esse efeito. Dada nossa expectativa de forte 
crescimento da economia dos EUA em 2018 com uma alta gradual da inflação, mantemos nossa expectativa 
de quatro altas de juros ao longo do próximo ano. 
 
Área do Euro: surpresa positiva com o PMI de dezembro reforçou o cenário de crescimento robusto da 
economia do bloco no quarto trimestre 
O índice PMI composto da Área do Euro avançou 0,5 ponto na passagem de novembro para dezembro, 
atingindo 58,0 pontos, segundo leitura preliminar divulgada hoje pela Markit. Esse resultado superou a 
mediana das expectativas do mercado, de uma queda de 0,3 ponto. Para tanto, o índice da indústria passou 
de 60,1 para 60,6 pontos, enquanto o componente de serviços foi de 56,2 para 56,5 pontos. Regionalmente, 
destacamos o resultado da Alemanha, cujo índice subiu 1,4 ponto, com elevação de 1,5 ponto do índice do 
setor de serviços e de 0,8 ponto da indústria. Assim, esse resultado reforçou nossa expectativa de 
crescimento robusto do bloco no último trimestre, compatível com nossa projeção de crescimento de 2,3% 
do PIB neste ano.  
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Tendências de Mercado 

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta quinta-feira, à espera do comunicado das 
reuniões de política monetária do Banco Central Europeu e do Banco da Inglaterra, nesta manhã, e após a 
decisão de política monetária do Fed. As bolsas asiáticas fecharam o pregão no campo negativo, com 
destaque para a queda de 0,6% do índice de Shanghai. As bolsas europeias operam em baixa, enquanto os 
índices futuros das bolsas dos Estados Unidos são negociados com leves ganhos. No mercado de divisas, o 
dólar aprecia ante o iene e segue praticamente estável ante a libra e o euro.  

No mercado de commodities, as cotações do petróleo sobem, após divulgação dos dados de estoques dos 
Estados Unidos, que apresentaram uma queda mais intensa que o esperado na última semana. As principais 
commodities agrícolas são negociadas em alta, com exceção da soja e do açúcar, enquanto os preços dos 
metais industriais sobem.   

No Brasil, em dia com agenda de indicadores fraca, o mercado de juros deve seguir o movimento do 
exterior.  

Agenda do dia 

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

10:00 Reino Unido Banco Central anunciará decisão de política monetária 0,50% 0,50% 

10:45 Área do Euro Banco Central anunciará decisão de política monetária 0,00% 0,00%

11:30 EUA Vendas no varejo (nov) 0,30%

17:00 México Banco Central anunciará decisão de política monetária 7,25% 7,00%

19:00 Chile Banco Central anunciará decisão de política monetária 2,50% 2,50% 

21:00 Peru Banco Central anunciará decisão de política monetária 3,25%

- Colômbia Banco Central anunciará decisão de política monetária 4,75% 4,50%
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Indicadores do Mercado 

13/12/17
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 7.00 0.00 -0.50 -6.75

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7.21 0.00 0.00 -4.69

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2.54 0.00 0.00 0.10

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 6.90 0.01 -0.27 -4.93

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6.94 -0.04 -0.33 -4.52

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3,235.06 0.13 -6.14 250.36

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3,338.39 10.79 -7.18 326.18

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 166.60 -1.03 -13.00 -124.61

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3.31 0.11 1.01 -0.77

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 72,914 -1.22 0.61 23.00

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 30,143 -1.12 0.70 23.65

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2,663 -0.05 3.02 17.22

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 262.32 -0.32 1.06 9.17

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22,758 -0.47 1.68 18.22

Índice de ações China - Shanghai (**) 3,303 0.68 -4.20 4.69

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2.34 -0.06 -0.06 -0.13

Euro - US$/€ (**) 1.18 0.7 1.4 11.3

Iene - ¥/US$ (**) 112.54 -0.9 -1.0 -2.3

Libra - US$/£ (**) 1.34 0.8 2.4 6.1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19.01 -1.0 -0.6 -6.3

Yuan - RMB/US$ (**) 6.61 -0.2 -0.6 -4.1

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183.36 0.0 -8.1 -10.1

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 62.44 -1.4 -1.1 12.1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1,245 0.6 -2.6 7.7

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 979 0.4 1.6 -4.7

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 337 0.3 -1.6 -5.5

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 147 0.4 3.6 -1.5
(*) 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 Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Constantin Jancso / Daniela Cunha de Lima / Ellen 
Regina Steter / Estevão Augusto Oller Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão 
/ Marcio Aldred Gregory / Myriã Tatiany Neves Bast / Priscila Pacheco Trigo / Regina Helena Couto Silva 
/ Thomas Henrique Schreurs Pires 

Estagiários Alexandre Stiubiener Himmestein / Camila Medeiros Tanomaru / Felipe Yamamoto Ricardo da Silva / 
Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer / Thaís Rodrigues da Silva 

economiaemdia.com.br 


