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Balança comercial registrou superávit de US$ 5,2 bilhões em setembro, reforçando nosso cenário
favorável para as contas externas
Após registrar saldo positivo de US$ 1,3 bilhão na quinta semana do mês, o saldo da balança comercial
brasileira encerrou setembro com superávit de US$ 5,2 bilhões, de acordo com os dados divulgados ontem
pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Esse resultado é equivalente a um saldo positivo
de US$ 63,2 bilhões em termos anualizados, levando em conta os ajustes sazonais. No mês, as exportações
somaram US$ 18,7 bilhões, superando as importações, que alcançaram US$ 13,5 bilhões. Na comparação
com as médias diárias do mesmo período do ano passado, houve crescimento de 24,0% dos embarques e de
18,1% das compras externas. O crescimento das exportações foi explicado pelo aumento das vendas nas
três categorias de produtos: básicos (36,7%), manufaturados (18,0%) e semimanufaturados (11,1%). Em
relação às importações, cresceram os gastos principalmente com bens de capital e com combustíveis e
lubrificantes, de 34,5% e 26,4%, nessa ordem. Na margem, excluindo a conta do petróleo, os embarques
cresceram 9,5%, enquanto as compras externas apresentaram alta de 11,5%. Assim, o saldo comercial
acumulou superávit de US$ 53,3 bilhões no ano. Esse resultado reforça nossa percepção de que a situação
das contas externas permanece bastante favorável para o País. Projetamos um superávit comercial de US$
64 bilhões em 2017. Além disso, o baixo déficit em transações correntes tem sido financiado por
investimentos diretos no país.

Atividade

EPE: consumo total de energia recuou na passagem de julho para agosto
O consumo de energia elétrica somou 37.583 GWh em agosto, o equivalente a uma queda de 0,6% na
margem, de acordo com os dados divulgados ontem pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e
dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. O recuo na passagem de julho para agosto foi decorrente de
retração em todas as categorias. Os consumos residencial, industrial e comercial registraram declínios de
0,8%, 1,3% e 1,0%, respectivamente. Na comparação interanual, houve recuo de 0,1% no consumo total de
energia. A despeito desse desempenho negativo, esperamos que a recuperação da produção industrial ao
longo dos próximos trimestres impulsione o crescimento, de forma gradual, da demanda total por energia.

Internacional

Índice PMI global subiu novamente em setembro, refletindo a alta dos indicadores dos países
desenvolvidos e emergentes
O índice de atividade da indústria mundial (PMI global) subiu de 54,2 para 54,9 pontos na passagem de
agosto para setembro, conforme calculado pelo Depec-Bradesco, com uma amostra que considera 36 países
e a Área do Euro. O resultado sugere uma aceleração no ritmo da atividade industrial no período, uma vez
que valores acima de 50 pontos indicam crescimento. A elevação do indicador foi explicada tanto pelo
desempenho positivo dos países desenvolvidos como dos emergentes. Entre os desenvolvidos, destacam-se
as elevações do índice ISM dos Estados Unidos (2,0 pontos), Área do Euro (0,7 ponto) e Japão (0,7 ponto).

Destaques do dia

o Balança comercial apresentou superávit de US$ 5,2 bilhões em setembro, reforçando nosso cenário
favorável para as contas externas

o Consumo total de energia recuou na passagem de julho para agosto, segundo a EPE

o Índice PMI global subiu novamente em setembro, refletindo a alta dos indicadores dos países
desenvolvidos e emergentes
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Em relação aos emergentes, vale destacar o resultado positivo dos indicadores da China e do Brasil, que
apresentaram alta de 0,7 e 0,4 ponto, nessa ordem. Esse ritmo de expansão sugere um crescimento do PIB
mundial próximo de 4,7% em termos dessazonalizados e anualizados no terceiro trimestre do ano,
colocando um viés de alta na nossa projeção de 3,6% de crescimento do PIB mundial em 2017.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam em alta nesta terça-feira. Na Ásia, os índices das bolsas de Tóquio e Hong
Kong avançaram 1,1% e 2,3%, nessa ordem, enquanto o mercado de Shanghai seguiu fechado por conta do
feriado prolongado chinês. As bolsas europeias operam em alta, enquanto os índices futuros dos Estados
Unidos indicam que suas bolsas devem avançar ao longo do dia. No mercado de divisas, o dólar mantém
ganhos ante as principais moedas dos países desenvolvidos, com exceção do euro.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo seguem em queda, com o aumento das preocupações
em torno do possível crescimento mais forte da oferta global do produto. As cotações das principais
commodities agrícolas recuam, com exceção do café, enquanto os preços dos metais sobem.

Na agenda doméstica, destaca-se a divulgação da produção industrial de agosto, pelo IBGE, para a qual
projetamos uma ligeira queda de 0,3% na margem. Além disso, a CNI divulgará seus indicadores industriais
referentes ao mês passado.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: Pesquisa Industrial Mensal (ago) 0,4% (m/m) -0,3% (m/m)

11:00 Brasil CNI: Indicadores industriais (ago)

- EUA Venda total de veículos (set) 16,7 milhões
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Indicadores do Mercado

02/10/17
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) (*) 7,13 -0,01 -0,72 -5,38

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 0,46

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 7,48 -0,03 -0,31 -4,71

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7,25 -0,01 -0,55 -4,38

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.286,37 5,60 55,91 299,38

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.459,17 0,79 114,83 378,33

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 195,23 -4,15 -0,63 -82,15

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,15 -0,25 0,45 -3,30

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 74.360 0,09 3,39 27,40

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 30.835 0,09 3,31 27,54

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.529 0,39 2,12 16,64

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 261,98 0,40 3,54 13,80

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.401 0,22 3,60 24,02

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.349 0,00 -0,54 11,46

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,34 0,01 0,18 0,75

Euro - US$/€ (**) 1,17 -0,7 -1,1 4,4

Iene - ¥/US$ (**) 112,77 0,2 2,3 11,3

Libra - US$/£ (**) 1,33 -0,9 2,5 2,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,23 -0,1 2,3 -6,0

Yuan - RMB/US$ (**) 6,65 0,0 1,4 -0,3

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 180,91 -2,2 0,0 -5,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 56,12 -2,5 6,4 14,4

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.273 -0,7 -4,1 -3,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 957 -1,1 1,6 0,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 352 -1,1 3,4 4,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 142 -0,2 -1,3 -6,7
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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