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PIB do terceiro trimestre reforçou percepção de que a recuperação é consistente mas gradual
Nossa percepção de que a recuperação econômica é consistente mas gradual foi reforçada pelos dados das
Contas Nacionais referentes ao terceiro trimestre. O crescimento de 0,1% ante o trimestre anterior teve
como destaque, novamente, o consumo das famílias, que mostrou expansão de 1,2%. Beneficiado por um
ambiente mais favorável do mercado de trabalho, seja em relação ao início do retorno ao setor formal e às
sucessivas quedas da taxa de desemprego (que passou de 12,9% no início do ano para 12,5% em outubro), o
comportamento do consumidor tem sido compatível com a melhora da confiança e diminuição da poupança
precaucional. Soma-se a este movimento a divulgação de dados novamente favoráveis de inflação e
condições expansionistas no mercado de crédito, fatores que corroboram um cenário de recuperação
gradual, mas consistente. Por fim, apesar do crescimento do PIB na margem ter ficado levemente aquém do
esperado, os dados referentes ao PIB agropecuário foram revisados para cima, o que coloca viés de alta
para nossa projeção de 0,9% para o PIB do ano.

Destaques da Semana

Semana contará com decisão de política monetária, IPCA e produção industrial
Reunião do COPOM, IPCA e produção industrial serão os destaques desta semana. Com a manutenção do
cenário benigno de inflação, especialmente com núcleos bem comportados (estimamos IPCA de 0,35% em
novembro), esperamos redução de 0,5 p.p. na Selic na próxima reunião do COPOM. Assim, a taxa básica de
juros encerrará o ano em 7,0%. Também será conhecida a produção industrial de outubro, para a qual
esperamos ligeira alta na margem.
Na agenda internacional, indicadores de atividade, mercado de trabalho nos EUA e inflação na China serão
os destaques. Os PMIs da Área do Euro deverão confirmar expansão ainda forte da atividade,
principalmente industrial. Nos EUA, além dos PMIs, a divulgação da geração de vagas de novembro deverá
corroborar a leitura de recuperação forte e consistente.

Atividade

Mercado alterou expectativas para PIB e inflação deste e do próximo ano
O mercado alterou suas estimativas para o PIB e a inflação deste e do próximo ano, segundo projeções
coletadas até o dia 1 de dezembro e divulgadas há pouco pelo Relatório Focus do Banco Central. A mediana
das expectativas para o IPCA deste ano foi alterada de 3,06% para 3,03%, enquanto a de 2018 ficou estável
em 4,02%. Já a mediana das expectativas para o crescimento do PIB neste ano subiu de 0,73% para 0,89% e
foi de 2,58% para 2,60% para 2018. As expectativas para a mediana da taxa Selic mais uma vez não se
alteraram, permanecendo em 7,0% para ambos os anos. Por fim, as projeções medianas para a taxa de
câmbio para o final deste ano se mantiveram em R$/US$ 3,25 em 2017 e R$/US$ 3,30 em 2018.

Destaques do dia

o PIB do terceiro trimestre reforçou percepção de que a recuperação é consistente mas gradual

o Semana contará com decisão de política monetária, IPCA e produção industrial

o Mercado alterou expectativas para PIB e inflação deste e do próximo ano

o Emplacamentos de veículos recuaram em novembro

o Balança comercial registrou superávit de US$ 3,5 bilhões em novembro

o Índice PMI global subiu em novembro, com alta dos indicadores de países desenvolvidos e emergentes
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Fenabrave: Emplacamentos de veículos recuaram em novembro
Os emplacamentos de veículos, excluindo máquinas agrícolas e implementos rodoviários, somaram 269.482
unidades em outubro, segundo os dados divulgados na quarta-feira pela Federação Nacional da Distribuição
de Veículos Automotores (Fenabrave). Na série com ajuste sazonal, as vendas recuaram 5,1% na passagem
de outubro para novembro. A queda foi puxada pelas vendas de motocicletas, automóveis e comerciais
leves que caíram 9,5%, 4,0% e 3,1%, respectivamente. No sentido oposto, as vendas de caminhões e ônibus
registraram altas de 5,1% e 10,0%. Na comparação interanual, os emplacamentos totais (também
descontados os implementos rodoviários e as máquinas agrícolas) subiram 7,2%. Apesar da queda dos
emplacamentos de automóveis neste mês, continuamos esperando uma recuperação das vendas nos
próximos meses refletindo a melhora em curso do mercado de trabalho e das condições de crédito. Já o
crescimento da venda de caminhões está em linha com nossa expectativa de retomada do investimento.

Setor externo

MDIC: balança comercial registrou superávit de US$ 3,5 bilhões em novembro
Após apresentar saldo positivo na última semana do mês, o saldo da balança comercial encerrou novembro
com superávit de US$ 3,5 bilhões, de acordo com os dados divulgados na última sexta-feira pelo Ministério
da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Esse resultado é equivalente a um saldo positivo de US$ 49,3
bilhões em termos anualizados, levando em conta os ajustes sazonais. No mês, as exportações somaram
US$ 16,7 bilhões, superando as importações, que alcançaram US$ 13,1 bilhões. Na comparação com as
médias diárias do mesmo período do ano passado, houve crescimento de 2,9% dos embarques e de 14,7%
das compras externas. O crescimento das exportações foi explicado pelo aumento das vendas de básicos
(26,5%) e semimanufaturados (3,1%), enquanto retraíram as vendas de manufaturados (-14,2%). Em
relação às importações, cresceram os gastos principalmente com combustíveis e lubrificantes e bens de
consumo, de 69,2% e 20,0%, nessa ordem. Na margem, excluindo a conta de petróleo, os embarques
cederam 8,0% e as compras externas cresceram 1,7%. Assim, o saldo comercial acumulou superávit de US$
62,0 bilhões no ano.

Internacional

Índice PMI global subiu em novembro, com alta dos indicadores de países desenvolvidos e emergentes
O índice de atividade da indústria mundial (PMI global) subiu de 54,1 para 54,8 pontos na passagem de
outubro para novembro, 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 emergentes como dos desenvolvidos. Entre os emergentes, vale
destacar o resultado positivo dos indicadores do México (alta de 3,2 pontos), Rússia (0,4 ponto) e China (0,2
ponto), enquanto o índice do Brasil teve ligeira queda de 0,4 ponto. Em relação aos países desenvolvidos,
destacam-se as elevações dos índices do Reino Unido e da Área do Euro, ambas de 1,6 ponto. Por outro
lado, houve desaceleração do índice ISM dos Estados Unidos (-0,5 ponto), puxada pela redução de entregas
a fornecedores e estoques, enquanto o índice de emprego permaneceu de lado e novos pedidos e produção
aceleraram. Tal ritmo de expansão sugere crescimento do PIB mundial próximo de 4,6 % no quarto
trimestre do ano, em temos dessazonalizados e anualizados, em linha com nossa expectativa de
crescimento global.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários iniciam a semana com tendência de alta, após o senado dos EUA aprovar a Reforma
Tributária. As bolsas asiáticas fecharam o pregão com ganhos, com exceção de Tóquio, que caiu 0,5%. Já as
bolsas europeias operam no campo negativo, mesma direção apontada pelos índices futuros para as bolsas
dos Estados Unidos. No mercado de divisas, o dólar ganha valor ante as principais moedas.
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No mercado de commodities, o petróleo é negociado em baixa, após forte alta na última semana, refletindo
a decisão da Opep de estender o acordo que limita a produção até o final do próximo ano. As principais
commodities agrícolas operam em alta, com exceção do café e açúcar. Os metais industriais não
apresentam tendência única, com altas do cobre e níquel e queda do alumínio.

Em dia com agenda de indicadores domésticos fraca, o mercado deve focar no cenário externo.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

11:00 Brasil CNI: Indicadores industriais (out)

13:00 EUA Encomendas de bens duráveis (out) - final -1,0% (m/m)
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Indicadores do Mercado

01/12/17
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 7,50 0,00 0,00 -6,25

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,21 0,00 0,00 -5,13

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 -0,09

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 7,01 -0,01 -0,21 -5,26

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7,09 -0,02 -0,18 -4,82

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.253,39 3,34 -10,18 309,94

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.340,46 -3,48 -40,58 354,08

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 170,81 1,41 -0,30 -126,43

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,26 -0,32 -0,25 -5,97

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 72.264 0,41 -2,11 21,44

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 29.848 0,40 -2,43 22,02

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.642 -0,20 2,44 20,59

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 257,89 -0,71 -3,42 13,02

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.819 0,41 1,78 23,26

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.318 0,01 -2,31 1,35

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,36 -0,05 -0,01 -0,09

Euro - US$/€ (**) 1,19 -0,1 2,4 11,6

Iene - ¥/US$ (**) 112,17 -0,3 -1,8 -1,7

Libra - US$/£ (**) 1,35 -0,4 1,8 7,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,63 0,0 -2,3 -10,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,62 0,1 0,2 -3,9

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 190,69 1,5 2,7 -0,7

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 63,73 0,3 5,4 18,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.279 0,4 0,1 9,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 994 0,9 1,4 -3,4

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 345 0,9 -1,0 3,9

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 147 2,1 3,1 -2,3
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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