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Mercado revisou ligeiramente para baixo as expectativas de inflação e para cima as de crescimento do PIB
O mercado revisou ligeiramente para baixo as projeções de inflação deste e do próximo ano, e elevou as
estimativas para o crescimento do PIB, segundo estimativas coletadas até o dia 29 de setembro e divulgadas
há pouco pelo Relatório Focus do Banco Central. A mediana das expectativas para o IPCA de 2017 foram
novamente ajustadas para baixo, de uma alta de 2,97% para outra de 2,95% em 2017, e de 4,08% para
4,06% para 2018. Já a mediana das projeções de crescimento do PIB para 2017 subiram de 0,68% para
0,70%, e passaram de 2,30% para 2,38% para 2018. As expectativas para a mediana da taxa Selic
permaneceram em 7,0% para ambos os anos e as projeções medianas para a taxa de cambio ficaram em
R$/US$ 3,16 para o final deste ano e em R$/US$ 3,30 para o final de 2018.

Destaques da Semana

Inflação e produção industrial serão os destaques da agenda doméstica
Nesta semana ocorrerá a divulgação da inflação de setembro e de novos dados de atividade, com destaque
para a produção industrial de agosto. Esperamos variação de 0,07% do IPCA e queda de 0,3% da produção
industrial, reforçando nosso cenário de recuperação da atividade sem pressões inflacionárias. Além disso, a
Anfavea divulgará os dados da produção de veículos em setembro na quinta-feira. Na agenda internacional,
os dados a serem conhecidos deverão confirmar a boa dinâmica da atividade global, apesar de um possível
efeito negativo dos furacões nos indicadores norte-americanos. Os dados de mercado de trabalho dos EUA
devem ser impactados pelos furacões e apresentarão números mais fracos. Porém, a abertura regional deve
reforçar a boa dinâmica do crescimento. Também teremos os indicadores de mercado de trabalho e vendas
no varejo de agosto na Europa, além da leitura final dos índices PMI de setembro para diversos países.
Todos tendem a reforçar a dinâmica positiva da atividade global no terceiro trimestre.

Atividade

Taxa de desemprego recua novamente em agosto, com aumento da ocupação
Os dados da Pnad Contínua de agosto divulgados na última sexta-feira pelo IBGE apontaram para a
continuidade do processo de ajuste do mercado de trabalho. A ocupação formal avançou naquele mês, em
linha com os dados mais positivos do Caged. Nesse sentido, a taxa de desemprego ficou em 12,6% nos três
meses encerrados em agosto, abaixo da nossa projeção (12,8%) e em linha com a expectativa do mercado.
Descontados os efeitos sazonais, a taxa recuou 0,2 p.p. ante a leitura anterior.

Destaques do dia

o Mercado revisou para baixo as expectativas de inflação e para cima as de crescimento do PIB

o Inflação e produção industrial serão os destaques da semana agenda doméstica

o Taxa de desemprego recua novamente em agosto, com aumento da ocupação

o Vendas reais de supermercados registraram avanço em agosto, segundo a Abras

o Vendas de papelão ondulado cresceram em agosto, de acordo com a ABPO

o CNI apontou recuo da confiança do consumidor em setembro

o Estabilidade da inflação nos Estados Unidos em agosto reforça nossa expectativa de alta gradual dos juros

o Alta do PMI industrial da Área do Euro reforçou cenário de crescimento robusto no terceiro trimestre

o Banco Central da Colômbia manteve a taxa de juros em 5,25%, encerrando o ciclo de corte de juros

o Índices PMI da China apresentaram novo avanço em setembro
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Na comparação interanual, contudo, houve elevação de 0,8 ponto percentual. Para tanto, a população
ocupada mostrou recuperação, avançando 1,0% na comparação interanual, após ficar praticamente estável
em julho. A População Economicamente Ativa (PEA) cresceu 0,3% entre julho e agosto, em linha com leitura
anterior, descontando os efeitos sazonais. Na comparação interanual, o crescimento da PEA passou de 1,6%
para 2,0%. Já os rendimentos nominais passaram de um crescimento interanual de 5,7% para outro de 4,3%,
reforçando cenário benigno para a inflação do próximo ano. Esse resultado mais positivo em agosto, com a
recuperação do emprego formal, aponta para um cenário mais favorável do mercado de trabalho ao longo
dos próximos meses.

Abras: vendas reais de supermercados registraram avanço em agosto
As vendas dos supermercados apresentaram ligeiro avanço de 0,2% em termos reais na passagem de julho
para agosto, na série livre de efeitos sazonais, de acordo com os dados divulgados pela Associação Brasileira
de Supermercados (Abras). Na comparação com o mesmo período de 2016, as vendas reais avançaram
0,3%, e, em termos nominais, houve alta interanual de 2,7%. O desempenho das vendas dos supermercados
em agosto reforça nossa expectativa de queda do comércio varejista no período.

ABPO: vendas de papelão ondulado cresceram em agosto
As vendas de papelão ondulado registraram incremento de 0,8% na passagem de julho para agosto, na série
livre de ajustes sazonais, segundo os dados divulgados na última sexta-feira pela Associação Brasileira de
Papelão Ondulado (ABPO). Ante o mesmo mês do ano passado, o incremento foi de 8,9%, acumulando alta
de 4,0% neste ano. Apesar desse resultado, considerando os demais indicadores setoriais já conhecidos,
esperamos queda de 0,3% da produção industrial em agosto.

CNI: Confiança do consumidor recua em setembro
O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor, calculado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI)
recuou entre agosto e setembro, alcançando 98,5 pontos. Esse resultado, que veio na direção oposta ao
Índice de Confiança do Consumidor da FGV, corresponde a uma queda de 2,9 pontos do indicador,
descontados os efeitos sazonais. O recuo foi explicado principalmente pelos componentes de expectativa de
desemprego e de endividamento, que caíram 7,5 e 6,1 pontos, nessa ordem. Apesar desse resultado,
mantemos nossa expectativa de retomada gradual da atividade econômica nos próximos trimestres.

Internacional

EUA: estabilidade da inflação em agosto reforça nossa expectativa de alta gradual dos juros
O índice de preços que serve de referência para o Fed (Personal Consumption Expenditures - PCE), avançou
1,4% em agosto em relação ao mesmo mês do ano passado, em patamar equivalente ao registrado no mês
anterior. O núcleo de preços registrou ligeira desaceleração, passando de uma elevação de 1,4% em julho
para outra de 1,3% em agosto. A renda nominal cresceu 0,2% em agosto, enquanto o consumo real contraiu
0,1%. Ambos resultados foram um pouco melhores do que o esperado pelos especialistas. A manutenção da
inflação ao consumidor abaixo da meta do Fed, de 2,0%, afasta o senso de urgência para a normalização da
política monetária. Com isso, mantemos nossa expectativa de que o ciclo da alta de juros seguirá bastante
gradual, com nova alta da taxa de juros apenas em dezembro.

Área do Euro: elevação do PMI industrial reforçou o cenário de crescimento robusto da economia do
bloco neste terceiro trimestre
O índice PMI da indústria da Área do Euro avançou 0,7 ponto na passagem de agosto para setembro,
atingindo 58,1 pontos. O resultado veio em linha com a leitura preliminar, que apontava para alta de 0,8
ponto. Regionalmente, o resultado do índice refletiu o desempenho mais forte da Alemanha e da França,
cujos índices subiram 1,3 e 2,7 pontos, nessa ordem. No sentido oposto, o PMI industrial do Reino Unido
recuou 0,8 ponto, atingindo 55,9 pontos. Esses resultados indicam que a atividade na Área do Euro continua
robusta no terceiro trimestre, colocando um viés de alta em nossa projeção para o crescimento do PIB da
região, de alta de 0,4% neste trimestre.
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Colômbia: BanRep manteve a taxa de juros em 5,25%, encerrando o ciclo de corte de juros
O Banco Central da Colômbia (BanRep) manteve a taxa básica de juros em 5,25%, em linha com nossa
expectativa e com a mediana das estimativas do mercado. Com isso, pôs fim ao ciclo de 7 cortes
consecutivos na taxa básica de juros, que reduziu a taxa de 7,75% em dezembro para os atuais 5,25%. Assim
como ocorreu nas reuniões anteriores, a decisão não foi unânime, com cinco membros do comitê de política
monetária votando pela manutenção e dois membros optando pela redução de 0,25p.p.. O dissenso dentro
do comitê reflete os sinais ambíguos do atual cenário. Se por um lado a atividade econômica continua
desacelerando, por outro: (i) a inflação mostra sinais de maior resiliência; (ii) as expectativas de inflação
para 2017 e 2018 se estabilizaram próximas ao teto da meta do BanRep (de 3% +/- 1 p.p.); e (iii) o Banco
Central mostrou um tom mais preocupado com o ainda elevado déficit em conta corrente. Por fim, o
BanRep considerou que o novo patamar de juros está próximo ao neutro. Diante desse cenário, acreditamos
que a maior preocupação da autoridade monetária com a inércia inflacionária, somada à manutenção das
expectativas próximas ao teto da meta, sugere que uma retomada no afrouxamento monetário está
condicionada à convergência da inflação para o centro da meta e à ancoragem das expectativas. Desse
modo, acreditamos que o BanRep mantenha a taxa básica em 5,25% até o final deste ano.

China: Índices PMI mostraram nova aceleração em setembro
O índice PMI da indústria de transformação da China, calculado pelo escritório de estatísticas do país (NBS),
divulgado na noite de sexta-feira, registrou alta de 0,7 ponto para 52,4 pontos, acima da expectativa do
mercado, que era de 51,6 pontos. Tal resultado está associado à melhora dos componentes de produção
(alta de 0,6 ponto), encomendas (elevação de 1,7 ponto) e crescimento de 0,9 ponto nas encomendas de
exportação. Essa composição do indicador industrial de setembro, sugere um cenário positivo para a
atividade industrial no próximo mês. O indicador de atividade do setor de serviços também acelerou de 53,4
pontos para 55,4 pontos. Mesmo com o desempenho positivo para a indústria e o setor de serviços sugerido
por essa divulgação, os indicadores de agosto, divulgados até então, corroboram com nossa visão de que a
economia deverá desacelerar de forma controlada e moderada neste semestre.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários iniciam a semana em alta. Na Ásia, o índice da bolsa de Tóquio avançou 0,22%,
enquanto os mercados de Hong Kong e Shanghai ficaram fechados por conta do feriado chinês. As bolsas
europeias operam em alta, após divulgação do índice PMI da região, que veio em linha com as expectativas
e com o resultado preliminar. Os índices futuros dos Estados Unidos indicam que suas bolsas também
devem avançar ao longo do dia. No mercado de divisas, o dólar ganha valor ante as principais moedas dos
países desenvolvidos e emergentes.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo recuam, após os dados semanais dos Estados Unidos
mostrarem um aumento da perfuração de novos poços. As cotações das principais commodities agrícolas
recuam, enquanto os preços dos metais sobem.

No Brasil, o mercado deve reagir às projeções contidas no relatório Focus, divulgado há pouco pelo Banco
Central. Na agenda de indicadores, conheceremos o resultado mensal da balança comercial, para o qual
projetamos um superávit de US$ 5,2 bilhões. Além disso, serão divulgados os dados de emplacamentos da
Fenabrave, e o PMI industrial de setembro, pela Markit.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

09:00 Brasil Markit: Índice PMI da indústria de transformação (set)

- Brasil Fenabrave: Emplacamentos de veículos (set)

- Brasil MDIC: Balança comercial mensal (set) US$ 5,0 bilhões US$ 5,2 bilhões

11:00 EUA Índice ISM da indústria de transformação (set) 58,0
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Indicadores do Mercado

29/09/17
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 8,25 0,00 -1,00 -6,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,14 -0,03 -0,71 -5,38

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 0,51

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 7,51 -0,02 -0,31 -4,69

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7,26 -0,03 -0,52 -4,37

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.280,77 1,30 61,07 299,00

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.458,39 3,46 119,07 391,75

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 199,39 -4,11 -1,07 -69,21

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,16 -0,64 -0,07 -2,98

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 74.294 0,99 4,15 27,32

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 30.809 1,05 4,13 27,41

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.519 0,37 2,99 17,12

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 260,94 0,41 5,21 13,47

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.356 -0,03 5,13 21,94

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.349 0,28 -0,48 11,69

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,33 0,03 0,20 0,77

Euro - US$/€ (**) 1,18 0,2 -1,3 5,3

Iene - ¥/US$ (**) 112,51 0,2 2,6 11,4

Libra - US$/£ (**) 1,34 -0,3 3,7 3,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,25 0,5 2,3 -6,5

Yuan - RMB/US$ (**) 6,65 -0,1 0,8 -0,2

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,09 0,1 5,6 -2,7

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 57,54 0,2 10,7 16,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.282 -0,3 -2,4 -3,0

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 968 0,9 4,0 1,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 355 0,8 6,5 7,9

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 142 0,2 0,1 -6,4
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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