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Produção de veículos registrou crescimento em setembro, devido à alta de automóveis e comerciais leves
A produção total de veículos excluindo máquinas agrícolas somou 236.944 unidades em setembro, segundo
os dados divulgados ontem pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). O
resultado equivale a um avanço de 5,7% na margem, descontando os efeitos sazonais, e refletiu as variações
positivas das categorias de automóveis e comerciais leves, com altas de 6,7% e 2,7%, respectivamente. Em
sentido contrário, as produções de ônibus e caminhões registraram recuo de 24,6% e 1,3%, nessa ordem.
As vendas ao mercado interno, por sua vez, avançaram na comparação com agosto, com crescimento de
6,0% na margem, na série dessazonalizada, e com variações positivas nas categorias de automóveis,
comerciais leves e caminhões. Já as exportações tiveram ligeiro aumento de 0,2% em relação ao mês
anterior, também excetuados os efeitos sazonais, mas seguiram fortes em relação ao ano passado, com alta
de 52,2%. Com isso, os estoques apresentaram retração de 1,2% na margem. Dado que os estoques
encontram-se relativamente ajustados, esperamos ligeiro crescimento da produção nos próximos meses,
com impulso das vendas internas e das exportações.

Atividade

Serasa Experian: avanço da atividade do comércio em setembro sugere crescimento das vendas do varejo
no período
O índice de atividade do comércio da Serasa Experian avançou 1,0% na passagem de agosto para setembro,
descontados os efeitos sazonais, conforme divulgado ontem. O crescimento foi disseminado entre os
segmentos varejistas, com destaque para os indicadores de material de construção, e móveis,
eletroeletrônicos e informática, que avançaram 3,3% e 4,1%, nessa ordem. Na comparação interanual, a alta
foi de 3,4%, ainda acumulando declínio de 0,3% neste ano. Dessa forma, o resultado reforça nossa
expectativa de melhora do consumo das famílias, contribuindo para a retomada do crescimento neste ano.

Internacional

EUA: pedidos de bens duráveis de agosto confirmaram forte desempenho dos investimentos no terceiro
trimestre
Os pedidos de bens duráveis nos EUA registraram alta de 2,0% em agosto ante o mês anterior, de acordo
com os dados finais divulgados ontem. O resultado ficou ligeiramente acima da mediana das expectativas do
mercado, que apontava para alta de 1,7%. O componente que exclui vendas de produtos de defesa e
aeronaves, que são mais voláteis, registrou crescimento de 1,1%, ante alta de 1,3% verificada no mês
anterior. Tal resultado dos pedidos de bens duráveis sugere desempenho positivo dos investimentos no
terceiro trimestre, que, somado às demais informações divulgadas até o momento, reforça nossa
expectativa de que a economia do país deve registrar forte crescimento no terceiro trimestre, a despeito
dos efeitos negativos dos furacões dos dois últimos meses. Dessa forma, reforçamos nossa projeção de
crescimento do PIB dos EUA de 2,3% na comparação com o trimestre anterior, em termos anualizados.

Destaques do dia

o Produção de veículos avançou em setembro, em função da alta de automóveis e comerciais leves

o Índice Serasa Experian de atividade sinalizou crescimento das vendas do varejo em setembro

o Expansão dos pedidos de bens duráveis em agosto confirmou forte desempenho dos investimentos nos
EUA no terceiro trimestre
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Tendências de Mercado

Os mercados acionários encerram a semana sem tendência única. Na Ásia, os índices das bolsas de Tóquio e
Hong Kong avançaram 0,3%, enquanto o mercado de Shanghai seguiu fechado por conta do feriado
prolongado chinês. As bolsas europeias operam em queda, em meio aos conflitos em torno do movimento
separatista da Catalunha. Os índices futuros dos Estados Unidos, por sua vez, indicam que suas bolsas
devem recuar ao longo do dia. No mercado de divisas, o dólar ganha valor ante as principais moedas dos
países desenvolvidos e emergentes, e deve reagir à divulgação dos dados de mercado de trabalho dos
Estados Unidos.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo recuam, à espera dos dados semanais sobre a
perfuração de novos poços nos EUA. As cotações das commodities agrícolas apresentam movimentos
distintos, enquanto os preços dos metais industriais sobem.

No Brasil, o mercado de juros deve reagir à divulgação do IPCA de setembro, para o qual projetamos
variação de 0,07%.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: IPCA (set) 0,09% 0,07%

09:30 EUA Variação na folha de pagamentos (set) 80 mil 

09:30 EUA Taxa de desemprego (set) 4,4%
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Indicadores do Mercado

05/10/17
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) (*) 7.19 0.01 -0.65 -5.18

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2.54 0.00 0.00 0.60

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 7.46 -0.01 -0.28 -4.62

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7.35 0.04 -0.44 -4.10

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3,273.80 -7.84 31.05 271.31

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3,451.17 -1.95 66.58 322.73

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 185.58 -1.32 -5.54 -91.61

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3.15 0.61 1.17 -2.09

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 76,618 0.03 6.19 27.16

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 31,745 0.06 5.93 27.36

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2,552 0.56 3.83 18.17

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 262.84 0.28 4.55 13.85

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20,629 0.01 6.41 22.65

Índice de ações China - Shanghai (**) 3,349 0.00 -1.05 11.46

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2.35 0.03 0.29 0.65

Euro - US$/€ (**) 1.17 -0.4 -1.7 4.5

Iene - ¥/US$ (**) 112.82 0.1 3.7 9.0

Libra - US$/£ (**) 1.31 -1.0 0.7 2.9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18.50 1.2 3.3 -3.7

Yuan - RMB/US$ (**) 6.65 0.0 1.7 -0.3

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 182.94 1.7 0.6 -5.8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 57.00 2.2 6.8 9.9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1,270 -0.3 -5.3 0.4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 968 1.0 0.8 1.2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 350 0.4 1.5 0.5

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 140 -0.7 -3.6 -9.2
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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