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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

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

12:30 Bacen: Fluxo Cambial (semanal)

- FIESP: Emprego industrial (jul)

09:30 EUA: Construção de novas residências (jul) 0,8% (m/m)

09:30 EUA: Licenças para novas construções (jul) -2,0% (m/m)

15:00 EUA: Divulgação da ata do FOMC

Crescimento das vendas do varejo em junho indica estabilização do PIB à frente 
As vendas do varejo cresceram na passagem de maio para junho, reforçando nossa expectativa de 
retomada da atividade econômica nos próximos trimestres. Nesse sentindo os indicadores antecedentes 
e coincidentes já conhecidos sinalizam estabilidade do PIB à frente. Para o segundo trimestre, no 
entanto, continuamos a esperar uma contração da atividade econômica em reflexo principalmente 
ao desempenho do setor de serviços. As vendas reais do comércio varejista restrito avançaram 1,2% 
entre maio e junho, descontados os efeitos sazonais, de acordo com o divulgado ontem pelo IBGE. 
Na comparação interanual, as vendas subiram 3,0%, mas acumulam queda de 3,0% nos últimos doze 
meses. A receita nominal apresentou desempenho positivo, com ganho de 0,8% ante maio, na série 
com ajustes sazonais. Setorialmente, seis dos oito segmentos pesquisados registraram expansão na 
margem em junho. O resultado positivo do mês foi impulsionado pelas altas de 5,4% das vendas de 
tecidos, vestuário e calçados, que reverteram parcialmente a queda de 8,5% em maio. Também merecem 
destaque as expansões verificadas no comércio de moveis e eletrodomésticos e de livros, jornais, 
revistas e papelaria, de 2,2% e 4,5%, respectivamente. Por outro lado, as vendas de hipermercados, 
supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo recuaram 0,4%. O volume de vendas do comércio 
varejista ampliado, que também considera os segmentos de veículos e materiais de construção, cresceu 
2,5% na margem, na série dessazonalizada. Ainda assim, as vendas de veículos e motos, partes e 
peças apresentaram crescimento de 3,8%, e as de material de construção subiram 1,0% no período. 
Em relação ao mesmo mês do ano passado, as vendas do comércio ampliado avançaram 4,4%. Por 
fim, com base nos indicadores já conhecidos, esperamos ligeira queda das vendas do varejo em julho.

Sindusfarma: vendas de medicamentos desaceleraram na margem em julho, mas seguem 
trajetória de alta em relação ao ano passado
As vendas da indústria farmacêutica recuaram 0,2% entre junho e julho, conforme os dados divulgados 
ontem pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma) 
e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Na comparação com julho do ano passado, as vendas 
subiram 7,4%, acumulando alta de 4,6% no ano. A expansão neste ano tem ocorrido principalmente 
pela venda de produtos genéricos, que acumula alta de 11,7% nos primeiros sete meses do ano. Apesar 
dessa desaceleração na margem, mantemos nossa visão positiva para as vendas de medicamentos 
nos próximos meses, reforçando a resiliência do setor frente à retração da atividade nos últimos anos.
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Fiscal

Internacional

Deflação do IGP-10 em agosto reforça a expectativa de que a tendência desinflacionária persistirá nos 
próximos meses
Em linha com as divulgações anteriores, o IGP-10 continua a indicar cenário favorável para a inflação nos 
próximos meses. O índice recuou 0,17% em agosto, de acordo com os dados divulgados há pouco pela FGV, 
abaixo da nossa projeção e da mediana das expectativas dos analistas do mercado, que apontavam para queda 
de 0,05%. A deflação menos acentuada do que a observada em julho, quando tinha recuado 0,84%, foi explicada 
pelo avanço tanto dos preços de produtos agrícolas como dos industriais no atacado. Os preços dos produtos 
agropecuários passaram de uma queda de 2,52% em julho para outra de 1,56% em agosto. O IPA industrial 
recuou 0,04% neste mês (ante variação negativa de 0,90% na leitura anterior), refletindo o avanço do minério de 
ferro. O IPC, por sua vez, mostrou alta de 0,34% no período, ante queda de 0,17% no mês passado, impactado 
pelo aumento dos tributos sobre combustíveis. Por fim, o INCC desacelerou, ao passar de uma elevação de 
0,62% em junho para outra de 0,27% em julho. Com esse resultado, o IGP-10 acumulou deflação de 1,7% nos 
últimos doze meses, ante recuo de 1,4% na leitura anterior. A surpresa baixista sustentou o cenário favorável 
para os preços ao consumidor nos próximos meses.

Governo anunciou revisão das metas para o resultado primário deste e dos próximos anos
O governo anunciou ontem que encaminhará ao Congresso uma proposta para revisar as metas fiscais deste e 
dos próximos anos. A proposta prevê que a meta para 2017 passe de um déficit de R$ 139 bilhões para outro de 
R$ 159 bilhões. Já a nova meta para 2018 também passou a ser de um resultado negativo de R$ 159 bilhões. 
Para 2017, a revisão foi estabelecida em função da frustração com a arrecadação corrente. Já para 2018, as 
receitas previstas foram afetadas pela revisão para baixo das projeções de crescimento do PIB (de 2,5% para 
2,0%) e de inflação (de 4,5% para 4,2%). Parte da redução das receitas do próximo ano será compensada por 
medidas que, em conjunto, acrescentarão R$ 14,5 bilhões à arrecadação. Por fim, as metas para anos de 2019 
e 2020 também foram revistas, com déficits estimados em R$ 139 bilhões e R$ 65 bilhões.

EUA: surpresa positiva com os dados de atividade da economia norte-americana coloca um viés de 
alta para nossa estimativa de PIB do terceiro trimestre 
As vendas do varejo nos EUA registraram crescimento de 0,6% na passagem de junho para julho e de 4,3% 
na comparação com mesmo mês do ano passado, conforme os dados divulgados ontem pelo Census Bureau. 
O resultado da variação no último mês ficou acima do verificado no mês anterior (+0,3%) e da expectativa do 
mercado, de uma alta de 0,5%. O desempenho favorável do comércio varejista foi impulsionado pelo crescimento 
das vendas de veículos, material de construção e produtos diversos. Esse resultado foi bem espalhado entre os 
setores, ao passo que o indicador que exclui veículos, combustíveis e material de construção também registrou 
alta de 0,6% em julho. Também ontem foi divulgado o indicador de atividade industrial do Fed de Nova Iorque 
(Empire State Manufacturing), que saltou de 9,8 pontos em julho para 25,2 pontos para agosto, bem acima da 
expectativa do mercado, de uma alta de 0,2 ponto. Dentre os componentes do indicador, destacamos a elevação 
do componente de encomendas, que saiu de 13,3 pontos em julho para 20,6 pontos em agosto. Apesar da 
região de Nova Iorque não ser tão relevante para a produção industrial do país, o Empire State Manufacturing 
é o primeiro indicador de atividade industrial divulgado pelas sedes regionais do Fed, e costuma antecipar o 
comportamento da atividade industrial no país. Diante desses dados positivos, colocamos um viés de alta para 
a nossa estimativa de crescimento para o terceiro trimestre, atualmente em 3,0%.
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Tendências de mercado

Indicadores do Mercado

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

15/08/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 9,25 0,00 -1,00 -5,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,92 0,00 -0,52 -5,18

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,38 0,00 0,05 -1,08

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 8,14 -0,02 -0,54 -4,52

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 8,06 0,00 -0,54 -4,02

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.197,96 9,43 13,16 236,75

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.360,32 16,47 71,47 265,01

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 204,20 0,54 -23,42 -53,33

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,17 -0,58 -0,29 -0,49

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 68.355 0,10 4,46 15,57

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 28.374 0,10 4,29 15,72

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.465 -0,05 0,22 12,53

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 253,45 0,16 -2,20 9,08

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.753 1,11 -1,82 17,09

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.251 0,43 0,90 4,03

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,27 0,05 -0,06 0,72

Euro - US$/€ (**) 1,17 -0,4 2,3 4,9

Iene - ¥/US$ (**) 110,67 1,0 -1,7 9,3

Libra - US$/£ (**) 1,29 -0,7 -1,7 -0,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,81 0,2 1,4 -1,5

Yuan - RMB/US$ (**) 6,68 0,1 -1,3 0,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 176,31 -1,2 0,0 -8,8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 50,80 0,1 3,9 5,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.274 -0,8 3,8 -5,0

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 922 -0,4 -6,4 -10,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 355 -2,1 -2,7 8,8

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 137 1,4 10,5 -9,3

Os mercados acionários operam em alta nesta quarta-feira. As bolsas asiáticas encerraram o pregão sem 
tendência única. As bolsas europeias operam no campo positivo, após a divulgação da segunda estimativa do 
PIB da Área do Euro, que seguiu estável em relação às estimativas anteriores, com alta de 0,6% no segundo 
trimestre. Os índices futuros dos Estados Unidos, por sua vez, sinalizam que suas bolsas também devem avançar 
ao longo do dia. No mercado de divisas, o dólar segue apreciando ante as moedas dos países desenvolvidos, 
com exceção da libra, à espera da divulgação da ata do comitê de política monetária do Fed. 

No mercado de commodities, os preços do petróleo se recuperam. Hoje serão conhecidos os dados dos estoques 
de petróleo nos Estados Unidos, que devem ter recuado na última semana, conforme indicado ontem pelo 
American Petroleum Institute (API). As principais commodities agrícolas são negociadas em alta, com exceção 
do milho, enquanto os preços dos metais industriais avançam.

No Brasil, o mercado de juros deve reagir ao resultado do IGP-10 de agosto, divulgado há pouco pela FGV. 
Na agenda de indicadores, o destaque será a divulgação da Pesquisa Mensal de Serviços referente ao mês 
de junho. Além disso, teremos a divulgação dos dados semanais do fluxo cambial, pelo Banco Central, e dos 
indicadores de emprego industrial da Fiesp.
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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
Fernando Honorato Barbosa – Economista Chefe
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


