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Indicadores industriais de outubro sugerem crescimento gradual da produção industrial
Os indicadores industriais divulgados ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostraram
recuperação em outubro, após o fraco desempenho registrado em setembro. O faturamento real aumentou
1,7% em relação ao mês anterior, descontada a sazonalidade. No mesmo sentido, o nível de utilização da
capacidade instalada avançou ligeiramente no período, ao passar de 77,5% para 77,7%. A massa salarial e o
rendimento médio real cresceram 0,3% e 0,9%, nessa ordem. O nível de emprego ficou praticamente
estável no período (avanço de 0,1%), enquanto o número de horas trabalhadas recuou 0,7%. Esses
resultados corroboram nossa expectativa de crescimento gradual da produção industrial nos próximos
meses.

Atividade

Anatel: telefonia fixa manteve trajetória de queda em outubro
O setor de telecomunicações continua com trajetória de retração das linhas fixas. Nesse sentindo, o número
de linhas de telefonia fixa em operação recuou novamente em outubro para 41,0 milhões, conforme
divulgado ontem pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O número representa uma queda de
2,8% em relação ao mesmo mês de 2016, com diminuição de 37 mil linhas das empresas autorizadas e 1,1
milhão de linhas das concessionárias nos últimos doze meses. O resultado reflete o efeito da atividade
econômica fraca e as mudanças de hábito que favorecem a telefonia móvel. Diante da melhora marginal das
condições do mercado de trabalho, esperamos que a demanda por serviços de telefonia aponte alguma
estabilização nos meses à frente.

Internacional

Área do Euro: avanço do PMI em novembro reforçou cenário de crescimento robusto da economia neste
trimestre
O índice PMI composto da Área do Euro avançou 1,5 ponto na passagem de setembro para outubro,
atingindo 57,5 pontos, segundo os dados finais divulgados hoje pela Markit. Esse resultado ficou em linha
com a leitura preliminar. Destacamos o avanço do índice da indústria, que passou de 58,5 para 60,1 pontos.
Já o índice de serviços ficou estável em 56,2 pontos. Esse resultado reforça nossa expectativa de que o
crescimento continuou em ritmo forte no quarto trimestre.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta terça-feira. As bolsas asiáticas fecharam o
pregão no campo negativo, com exceção Shanghai, cujo índice subiu 0,5%. As bolsas europeias operam sem
tendência única, enquanto os índices futuros das bolsas dos Estados Unidos seguem próximos da
estabilidade. No mercado de divisas, o dólar ganha valor ante as principais moedas, com destaque para a
libra, que deprecia após a frustração da expectativa de que ontem pudesse ser alcançando um acordo sobre
a questão da Irlanda.

Destaques do dia

o Indicadores industriais de outubro sugerem crescimento gradual da produção industrial

o Telefonia fixa manteve trajetória de queda em outubro

o Avanço do PMI da Área do Euro em novembro reforçou cenário de crescimento robusto da economia
neste trimestre
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No mercado de commodities, as cotações do petróleo apresentam leve recuo, após forte alta na última
semana. As principais commodities agrícolas operam em baixa, com exceção do milho e da soja, enquanto
os preços dos metais industriais também recuam.

Na agenda doméstica, o destaque será a divulgação da produção industrial de outubro, para a qual
esperamos ligeira alta na margem.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

9:00 Brasil IBGE: Pesquisa Industrial Mensal (out) 0,2% (m/m) 0,3%  (m/m)

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

10:00 Brasil Markit: Índice PMI do setor de serviços (nov)

13:00 EUA Índice ISM do setor de serviços (nov) 59 
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Indicadores do Mercado

04/12/17
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 -5,11

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 -0,05

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 6,98 -0,02 -0,24 -5,26

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7,06 -0,03 -0,24 -4,86

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.258,91 5,52 12,76 315,16

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.341,75 1,29 -3,99 439,02

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 170,64 -0,17 0,56 -141,63

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,24 -0,41 -1,84 -6,67

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 73.090 1,14 -1,12 21,18

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 30.169 1,08 -1,36 21,87

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.639 -0,11 1,99 20,42

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 260,34 0,95 -2,35 14,42

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.707 -0,49 0,75 23,23

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.310 -0,24 -1,84 2,03

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,37 0,01 0,04 -0,01

Euro - US$/€ (**) 1,19 -0,3 2,2 11,3

Iene - ¥/US$ (**) 112,41 0,2 -1,4 -1,0

Libra - US$/£ (**) 1,35 -0,1 3,1 5,9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,61 -0,1 -3,1 -9,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,61 0,3 -0,3 -3,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 188,69 -2,0 -0,7 -3,0

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 62,45 -2,0 0,6 14,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.274 -0,4 0,4 8,4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 999 0,4 2,2 -2,8

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 340 -1,5 -2,5 0,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 148 0,7 3,8 -1,5
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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