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Apesar do recuo da produção industrial em agosto, mantemos expectativa de recuperação gradual da
atividade neste ano
A produção industrial recuou 0,8% entre julho e agosto, descontados os efeitos sazonais, segundo os dados
da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) divulgada ontem pelo IBGE. O resultado veio abaixo da nossa
expectativa (queda de 0,3%) e da mediana das projeções do mercado (estabilidade), segundo coleta da
Bloomberg. Na comparação interanual, a produção industrial subiu 4,0%, acumulando alta de 1,5% ao longo
deste ano. Essa queda na margem refletiu o recuo de 8 dos 24 setores pesquisados, com destaque para a
queda de 5,5% da fabricação de produtos alimentícios e de 3,8% da produção de máquinas e equipamentos.
Na abertura por categorias de uso, o resultado foi explicado pela queda de 1,0% da produção de bens
intermediários, enquanto as demais categorias avançaram. A produção de bens de consumo cresceu 0,3%,
movimento explicado pela alta de 4,1% de duráveis, enquanto semiduráveis e não duráveis recuaram 0,6%.
Já a produção de bens de capital subiu 0,5%. Apesar da surpresa negativa no resultado do mês, projetamos
uma melhora gradual da produção industrial ao longo dos próximos meses, impulsionada pela retomada do
consumo das famílias e pela redução da taxa de juros.

Atividade

Fenabrave: Emplacamentos de veículos apresentaram crescimento em setembro
Os emplacamentos de veículos, excluindo as máquinas agrícolas e os implementos rodoviários, somaram
265.464 unidades em setembro, segundo os dados divulgados ontem pela Federação Nacional da
Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Na série com ajuste sazonal, as vendas avançaram 4,5%
na passagem de agosto para setembro. Na mesma base de comparação, os automóveis e as motocicletas
apresentaram crescimento de 6,1% e 2,4%, respectivamente, enquanto os comerciais leves e caminhões
cresceram 1,3% cada. No sentido oposto, as vendas de ônibus registraram queda de 9,2% na margem, ainda
na série livre de efeitos sazonais. Na comparação interanual, os emplacamentos totais (também
descontados os implementos rodoviários e as máquinas agrícolas) subiram 15,6%. Esses resultados, assim,
reforçam nossa expectativa de recuperação gradual do setor automotivo, à medida em que a demanda
doméstica tem dado sinais de estabilização.

Destaques do dia

o Recuo da produção industrial em agosto não alterou nossa expectativa de recuperação gradual da
atividade neste ano

o Emplacamentos de veículos apresentaram crescimento em setembro, segundo a Fenabrave

o Resultado dos indicadores industriais da CNI de agosto é compatível com perspectiva de estabilização da
produção industrial nos meses à frente

o Vendas de materiais de construção cresceram em setembro, de acordo com a Anamaco

o FipeZap: preços de imóveis residenciais mantém tendência de queda em setembro

o Avanço do índice PMI da Área do Euro na passagem de agosto para setembro indicou que o crescimento
da economia do bloco permanece em ritmo robusto no terceiro trimestre
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CNI: resultado dos indicadores industriais de agosto é compatível com expectativa de estabilização da
produção industrial nos meses à frente
Os indicadores industriais, divulgados ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), apresentaram
resultados heterogêneos em agosto, após o início de recuperação mostrado em julho. O faturamento real
recuou 1,0% em relação ao mês anterior, descontada a sazonalidade. Por outro lado, a utilização da
capacidade instalada avançou mais uma vez, ao passar de 77,9% para 78,7%. O nível de emprego ficou
estável na margem, ainda descontando os efeitos sazonais, enquanto o número de horas trabalhadas e a
massa salarial real apresentaram avanço de 0,2%. Já o rendimento médio real voltou a crescer, subindo
1,2% na mesma base de comparação. Esses resultados heterogêneos corroboram nossa expectativa de uma
estabilização gradual da produção industrial nos próximos meses.

Anamaco: vendas de materiais de construção cresceram no último mês
As vendas de materiais de construção cresceram 3,1% em setembro ante agosto, na série livre de efeitos
sazonais, conforme divulgado ontem pela Pesquisa Tracking Anamaco – Associação Nacional dos
Comerciantes de Material de Construção – com apoio da Anfacer, Abrafati e Instituto Crisotila Brasil. Na
comparação interanual, o índice subiu 7,0%. Tintas e revestimentos cerâmicos foram as categorias que mais
impulsionaram o setor neste mês, o que indica que as famílias já estão iniciando as reformas das casas para
o final do ano. Até lá, a previsão é que o setor acumule crescimento de até 5,0% sobre 2016, devido às
linhas de financiamento, tais como o recém regulamentado Cartão Reforma – programa de auxílio a famílias
carentes para aumentar ou reformar a casa – e o Construcard, somadas às altas já verificadas neste ano.

FipeZap: preços de imóveis residenciais mantiveram tendência de queda em setembro
Os preços de imóveis residenciais brasileiros recuaram novamente na passagem de agosto para setembro,
apresentando ligeira queda de 0,07%, de acordo com os dados divulgados há pouco pela Fipe em parceira
com a empresa de busca eletrônica Zap, em pesquisa realizada em 20 cidades do País. A queda do índice
refletiu o recuo dos preços em 13 cidades, com destaque para o Fortaleza (-0,82%) e Rio de Janeiro (-
0,57%). Por outro lado, as maiores altas foram registradas em Florianópolis (0,61%), Recife (0,40%) e Belo
Horizonte (0,32%). Esperamos que os preços de imóveis residenciais sigam praticamente estáveis nos
próximos meses, diante do ajuste em curso dos estoques e da retomada gradual das vendas de imóveis.

Internacional

Área do Euro: avanço do índice PMI na passagem de agosto para setembro indicou que o crescimento da
economia do bloco permanece em ritmo robusto no terceiro trimestre
O índice PMI composto da Área do Euro avançou 1,0 ponto na passagem de agosto para setembro,
registrando 56,7 pontos, segundo os dados divulgados hoje pela Markit. Esse resultado ficou em linha com o
apontado pela leitura preliminar. Para tanto, destacamos a alta do componente da indústria, que passou de
57,4 para 58,1 pontos. Já o índice do setor de serviços avançou 0,2 ponto para 55,8 pontos. Regionalmente,
o resultado do índice composto refletiu altas nos indicadores da Alemanha, França e Espanha, enquanto
Itália e Irlanda mostraram recuo. Esse resultado é compatível com um crescimento de 0,5% do PIB no
terceiro trimestre, o mesmo ritmo registrado no trimestre anterior.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta quarta-feira. Na Ásia, os índices das bolsas de
Tóquio e Hong Kong avançaram 0,1% e 0,7%, nessa ordem, enquanto o mercado de Shanghai seguiu
fechado por conta do feriado prolongado chinês. As bolsas europeias operam em baixa, após surpresa
baixista com os dados do varejo da região, a despeito do resultado positivo do PMI Composto. Os índices
futuros dos Estados Unidos, por sua vez, indicam que suas bolsas devem ter perdas ao longo do dia. No
mercado de divisas, o dólar deprecia ante as principais moedas dos países desenvolvidos e emergentes,
enquanto o mercado avalia os possíveis candidatos à presidência do Fed.
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Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

10:00 Brasil Markit: Índice PMI composto (set)

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

09:15 EUA Geração de vagas de trabalho - pesquisa ADP (set) 140 mil 

11:00 EUA Índice ISM do setor de serviços (set) 55,5

16:15 EUA Fed: Discurso de J. Yellen

No mercado de commodities, as cotações do petróleo seguem em queda. 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). O instituto também apontou que houve forte elevação dos
estoques de gasolina. As cotações das principais commodities agrícolas recuam, com exceção do milho e do
trigo, enquanto os preços dos metais industriais apresentam movimentos distintos, com alta do preço do
níquel e queda do cobre.

Na agenda doméstica, serão divulgados os dados semanais do fluxo cambial e o resultado do PMI composto
de setembro.
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Indicadores do Mercado

03/10/17
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) (*) 7,16 0,04 -0,68 -5,22

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 0,45

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 7,48 -0,01 -0,31 -4,61

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7,29 0,04 -0,51 -4,22

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.281,21 -5,16 50,75 276,07

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.444,56 -14,62 100,22 327,12

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 192,85 -2,38 -3,01 -80,14

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,14 -0,34 0,11 -2,06

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 76.763 3,23 6,73 29,10

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 31.783 3,08 6,49 29,11

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.535 0,22 2,34 17,28

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 262,64 0,25 3,80 14,10

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.614 1,05 4,69 24,19

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

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,32 -0,02 0,16 0,70

Euro - US$/€ (**) 1,17 0,1 -1,0 4,8

Iene - ¥/US$ (**) 112,85 0,1 2,4 11,0

Libra - US$/£ (**) 1,32 -0,3 2,2 3,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,21 -0,1 2,2 -5,6

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

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 180,90 0,0 0,0 -6,1

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 56,00 -0,2 6,2 10,0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.272 -0,1 -4,2 -2,9

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 955 -0,2 1,4 -1,8

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 350 -0,6 2,8 1,0

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 142 -0,1 -1,5 -8,8
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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