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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: IPCA (jul) 0,41% Esperamos elevação dos preços de alimetação 
menos intensa que a observada no IPCA-15.

09:00 IBGE: Pesquisa Industrial Mensal - Regional (jun)

12:30 Bacen: Fluxo Cambial (semanal)

- ABCR: Fluxo de veículos em estradas pedagiadas (jul)

15:00 EUA: Relatório mensal de orçamento (jul) -US$ 130 
bilhões

Alta das vendas do varejo em junho sugere queda menos intensa do consumo no segundo 
trimestre
O desempenho positivo das vendas do varejo em junho reforçou nossa expectativa de queda do PIB de 
0,3% na passagem do primeiro para o segundo trimestre, com retração de menor magnitude do consumo 
das famílias que a verificada nos primeiros três meses de 2016. Apesar da surpresa positiva com o 
resultado, mantemos nossa projeção para o IBC-Br de junho, de retração de 0,2% ante maio. Assim, 
conforme divulgado ontem na Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) do IBGE, o volume de vendas do 
varejo restrito apresentou ligeira alta de 0,1% na passagem de maio para junho, descontados os efeitos 
sazonais. O resultado ficou acima da nossa projeção e da mediana das expectativas do mercado, de 
quedas de 0,3% e 0,4%, respectivamente, segundo coleta da Bloomberg. Na comparação interanual, 
houve retração de 5,3%. Com isso, as vendas reais acumularam recuo de 0,2% no segundo trimestre e 
de 6,7% nos últimos doze meses. Três dos oito setores pesquisados contribuíram positivamente para a 
modesta elevação no período. Destacou-se o segmento de Tecidos, vestuário e calçados, que cresceu 
0,7%, mantendo a tendência de alta observada nos últimos meses. Em contrapartida, as vendas de 
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação mostraram contração de 3,6% na 
margem, mais intensa que o declínio de 2,2% verificado no mês anterior. Também chama atenção o 
comportamento das vendas do varejo restrito em termos nominais no primeiro semestre de 2016. Após 
terem registrado estabilidade ao longo de quase todo o ano passado, apesar de a inflação ter mostrado 
variações superiores a 10,0% no período, as receitas nominais têm apresentado elevações consecutivas 
nesses seis primeiros meses do ano. Especificamente em junho, houve alta de 0,9% ante maio, na 
série livre de influências sazonais. Assim, acumulou-se crescimento de 1,6% no trimestre passado, em 
relação aos três primeiros meses do ano, também descontada a sazonalidade. Quando analisamos o 
crescimento semestral anualizado, a receita avançou 4,5% no período, apontando para alguma retomada 
do consumo das famílias à frente. Em contrapartida, as vendas reais do varejo ampliado, que consideram 
todos os segmentos, caíram 0,2% na margem em junho, excetuada a sazonalidade. A queda refletiu a 
retração de 1,3% das vendas de Veículos e motos, partes e peças, sucedendo avanço de 0,6% no mês 
anterior. O resultado veio em linha com a variação negativa do número de emplacamentos de veículos 
da Fenabrave referentes ao mesmo período. Já o setor de Material de construção subiu 1,3%, após 
estabilidade em maio. Dessa forma, a atividade varejista ampliada apresentou contração de 0,7% no 
segundo trimestre, recuando 8,4% na comparação interanual. 

Secovi: mercado imobiliário em São Paulo mostrou melhora em junho, mas nível de vendas e 
lançamentos segue baixo
As vendas de imóveis na cidade de São Paulo somaram 2.097 unidades em junho, segundo os dados 
divulgados ontem pelo Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP). Já os lançamentos alcançaram 
2.178 imóveis, conforme pesquisa da Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp). O 
resultado aponta para altas de 53% e 48% respectivamente ante maio, descontados os efeitos sazonais. 
Como resultado, os estoques ficaram em 24.528 mil unidades em junho. Com isso, o mercado imobiliário 
da cidade acumulou retração de 41% dos lançamentos e de 25% das vendas no primeiro semestre 
deste ano. A perspectiva de elevação adicional da taxa de desemprego e o mercado de crédito ainda 
crescendo de forma moderada deverão manter a demanda por imóveis residenciais em baixo patamar 
nos próximos trimestres. Diante disso e levando em conta o ajuste dos estoques ainda em curso, os 
lançamentos imobiliários também deverão continuar reduzidos ao longo do ano.
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Inflação

Tendências de mercado

Serasa Experian: queda da atividade varejista em julho devolveu a alta observada no mês anterior
O Indicador de Atividade do Comércio caiu 1,2% na passagem de junho para julho, de acordo com os dados 
dessazonalizados e divulgados ontem pela Serasa Experian. Assim, o índice ficou praticamente estável nos 
últimos dois meses, visto que o resultado sucedeu alta de 1,2% na margem em junho. O resultado do mês 
passado foi explicado pela retração em quatro dos seis segmentos pesquisados, com destaque para a queda 
de 1,3% observada em tecidos, vestuário, calçados e acessórios. Já as vendas de combustíveis e lubrificantes 
e de material de construção ampliaram o desempenho positivo das últimas leituras, ao crescerem na margem 
1,7% e 1,5%, nessa ordem. Na comparação interanual, o indicador geral recuou 7,1%, acumulando declínio de 
7,2% nos últimos doze meses. Dessa forma, o resultado sugere, de maneira preliminar, alguma contração da 
atividade varejista no mês período. Vale destacar que os indicadores coincidentes a serem divulgados ao longo 
deste mês podem confirmar ou refutar tal sinalização. 

Conab: quinta revisão baixista das estimativas da produção de grãos no País deverá manter os 
preços domésticos pressionados 
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou ontem o 11º Levantamento da safra 2015/16 de 
grãos no País. A estimativa de produção de grãos foi novamente revisada para baixo, refletindo as adversidades 
climáticas registradas entre abril e maio nas principais regiões produtoras. A produção total de grãos, antes 
estimada em 189,3 milhões de toneladas, foi revista para 188,1 milhões, o equivalente a um recuo de 1,1 milhão 
de toneladas ou de 0,6% ante o levantamento do mês passado, marcando a quinta revisão baixista consecutiva 
para a safra total. Além disso, a Conab também alterou para baixo suas projeções de milho 1ª safra (-0,8%), 
milho 2ª safra (-1,1%), feijão (-3,8%), algodão (-2,9%) e soja (-0,2%). As safras de arroz, algodão e soja estão 
colhidas e, portanto, as revisões refletiram calibragens no nível de produtividade esperada. Já a 2ª safra de 
milho está em fase de colheita e os números mais baixos são decorrentes da estiagem no Centro-Oeste e as 
geadas no Paraná. A safra de feijão foi afetada pela estiagem no Nordeste, em Mato Grosso e em Minas Gerais. 
Refletindo as intempéries climáticas recentes, todas as culturas estão com queda na atual safra ante o total 
produzido no ano passado. A produção de soja está estimada em 95,4 milhões de toneladas, o que representa 
um recuo de 0,8% ante a safra anterior. Para as demais culturas, o recuo estimado é mais acentuado: milho 
(-19,1%), feijão (-16,7%), arroz (-15,2%) e algodão (-13,7%). Nesse cenário, a oferta interna de grãos continuará 
justa, mantendo os preços domésticos pressionados. Os preços do milho devem cair com a intensificação da 
colheita da 2ª safra, mas o baixo estoque interno limitará essa queda e isso deverá continuar pressionando os 
preços de carnes e de leite à frente.

Os mercados internacionais interromperam a sequência de ganhos observada nos dias anteriores nesta quarta-
feira, diante da nova queda dos preços de petróleo. Na Ásia, com exceção das ações em Hong Kong, as bolsas 
asiáticas encerraram o pregão em baixa. Os mercados europeus também operam com queda neste momento, 
diante da surpresa negativa com o resultado da produção industrial da França em junho. A atividade da indústria 
no país recuou 0,8% na margem, bastante abaixo da ligeira alta de 0,1% esperada pelos analistas, ampliando 
as preocupações em torno do enfraquecimento da atividade econômica na Área do Euro. Vale destacar que 
esses dados não contemplam o período após o Brexit.  Em contrapartida, os índices futuros norte-americanos 
registram modesta alta.

As especulações em torno da elevação gradual da taxa de juros norte-americana enfraquece o dólar ante as 
principais moedas nesta manhã, com exceção do rublo. A depreciação da divisa russa é decorrente da nova 
queda dos preços do petróleo, que refletem o aumento dos estoques norte-americanos na última semana, de 
acordo com o American Petroleum Institute, bem como a elevação da produção da Arábia Saudita em julho, que 
atingiu patamar recorde. A desvalorização do dólar contribui para a alta das cotações das commodities metálicas 
industriais e das principais agrícolas neste momento. No Brasil, o mercado seguirá acompanhando o noticiário 
político, com destaque para a negociação do projeto de lei que trata a dívida dos estados com a União, que 
continuará hoje na Câmara. As atenções estarão voltadas às mudanças em relação à proposta inicial. Além disso, 
os principais ativos deverão reagir ao resultado do IPCA de julho, para o qual esperamos elevação de 0,41%.  
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Indicadores do Mercado

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

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).

Equipe Técnica
Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos
Fernando Honorato Barbosa – Superintendente Executivo
Economistas:  Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / 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:     Bruno Sanchez Honório / Carlos Henrique Gomes de Brito / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Mariana Silva de Freitas / Rafael 
Martins Murrer  

09/08/16 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

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

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 13,11 -0,08 -0,09 -1,44

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) -49,16 -51,41 -51,64 -52,16

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,94 -0,04 0,05 -0,38

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,65 -0,09 -0,04 -1,38

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.947,68 1,96 29,36 274,43

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.151,45 32,33 163,53 695,57

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 271,02 -2,98 -51,62 -53,25

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,14 -0,91 -4,75 -10,34

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 57.689 0,09 8,56 18,76

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 23.945 0,06 8,75 17,69

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.182 0,04 2,43 5,01

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 231,38 0,97 5,16 -13,60

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.765 0,69 10,97 -19,11

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.026 0,71 1,26 -19,19

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,55 -0,04 0,19 -0,62

Euro - US$/€ (**) 1,11 0,3 0,6 1,4

Iene - ¥/US$ (**) 101,88 -0,6 1,3 -18,0

Libra - US$/£ (**) 1,30 -0,3 0,4 -16,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,44 -0,6 -0,4 14,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,66 0,0 -0,5 7,2

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 181,43 -1,4 -5,7 -16,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 44,98 -0,9 -3,8 -7,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.339 0,4 -1,4 22,4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.022 0,3 -6,2 1,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 322 -0,9 -7,9 -13,5

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 152 -0,4 -2,3 7,5


