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Produção industrial de outubro reforçou cenário de retomada gradual da atividade
A produção industrial cresceu 0,2% entre setembro e outubro, descontados os efeitos sazonais, segundo os
dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) divulgados ontem. O resultado veio em linha com a nossa
expectativa e com a mediana das projeções do mercado, segundo coleta da Bloomberg. Na abertura por
categorias de uso, o crescimento na margem foi explicado pela expansão de 1,1% da produção de bens de
capital e de 1,0% da de bens de consumo. Já a produção de bens intermediários recuou 0,8%, revertendo o
crescimento do mês anterior. Na comparação interanual, a atividade industrial subiu 5,3%, acumulando alta
de 1,9% neste ano. Esse resultado é consistente com nosso cenário de melhora gradual da produção
industrial, impulsionada pela retomada do consumo das famílias e pela redução da taxa de juros.

Atividade

FipeZap: preços de imóveis residenciais registraram leve alta na passagem de outubro para novembro
Os preços nominais de venda de imóveis residenciais registraram leve alta (0,03%) entre outubro e
novembro, considerando 20 municípios brasileiros, conforme pesquisa divulgada ontem pela Fipe em
parceria com a empresa de busca de imóveis Zap. Individualmente, 8 das 20 cidades apresentaram recuo do
preço de venda, com destaque para o Rio de Janeiro - RJ (-0,37%), Contagem - MG (-0,32%) e Santos - SP
(-0,27%). Por outro lado, entre as demais cidades que apresentaram aumento nominal de preço no período,
destacam-se Belo Horizonte - MG (0,54%), Florianópolis - SC (0,48%) e Vitória - ES (0,42%). Apesar do
resultado positivo na margem, observou-se retração de 0,41% do preço médio dos imóveis residenciais nos
últimos 12 meses. Para 2018, esperamos alguma recuperação dos preços, diante da reversão gradual do
mercado de trabalho, redução das taxas de juros e redução dos estoques de imóveis novos pelas
incorporadoras.

Markit: componente de serviços explicou o recuo do PMI composto de novembro
O índice PMI composto recuou 0,6 ponto na passagem de outubro para novembro, chegando a 48,9 pontos,
segundo os dados divulgados ontem pela Markit. A queda foi impulsionada pelo índice de serviços, que
passou de 48,8 para 46,9. O componente da indústria, por outro lado, subiu de 51,2 para 53,5 pontos no
mesmo período, mesmo movimento sugerido pelas sondagens da FGV para o setor. Apesar desse recuo no
índice composto, mantemos cenário de recuperação da atividade econômica, ainda que de forma gradual.

Internacional

EUA: apesar da queda em novembro, ISM continua a sugerir ritmo forte da atividade neste trimestre
O ISM do setor de serviços recuou 2,7 pontos para 57,4 pontos na passagem de outubro para novembro. O
resultado ficou abaixo da expectativa do mercado, de uma queda menos intensa, para 59,0 pontos. A
retração do indicador foi puxada pelos componentes de volume de serviços prestados e de expectativas,
que caíram 0,7 e 2,8 pontos, nessa ordem. Por outro lado, os componentes de novos negócios e de emprego
registraram altas de 1,2 e 0,1 ponto, respectivamente. Vale destacar que apesar da queda no último mês, o
indicador permanece em nível bastante elevado, compatível com nossa expectativa de crescimento do PIB
dos Estados Unidos de 3,0%, em termos anualizados.

Destaques do dia

o Produção industrial de outubro reforçou cenário de retomada gradual da atividade

o Preços de imóveis residenciais registraram leve alta na passagem de outubro para novembro, segundo a
Fipezap

o Componente de serviços explicou o recuo do PMI composto de novembro

o Apesar da queda em novembro, ISM continua a sugerir forte ritmo da atividade dos EUA neste trimestre
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Tendências de Mercado

Os mercados acionários iniciam a semana em queda. As bolsas asiáticas fecharam o pregão no campo
negativo, com destaque para Hong Kong, cujo índice recuou 2.1%. As bolsas europeias também operam em
baixa, mesma direção indicada pelos os índices futuros dos Estados Unidos para o comportamento de suas
bolsas ao longo do dia. No mercado de divisas, o iene ganha valor ante o dólar, e a libra mantém tendência
de depreciação, ainda refletindo a frustração em torno da questão da Irlanda.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo apresentam leve recuo. Hoje será conhecido o
estoque de petróleo dos Estados Unidos, que deve ter subido na última semana, conforme indicado pelos
dados do American Petroleum Institute (API). As commodities agrícolas são negociadas sem tendência única,
enquanto os preços dos metais industriais sobem.

No Brasil, o destaque será a decisão de política monetária do COPOM. Com a manutenção do cenário
benigno de inflação, esperamos redução de 0,5 p.p. na Selic nesta reunião. Assim, a taxa básica de juros
encerrará o ano em 7,0%. Além disso, hoje a Anfavea divulgará os dados do setor automobilístico de
novembro, e o Banco Central divulga o índice de commodities (IC-Br) e os dados semanais do fluxo cambial.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

10:50 Brasil Anfavea: Produção e venda de veículos (nov)

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

12:30 Brasil BCB: Índice Commodities Brasil (IC-Br) (nov)

- Brasil
Serasa Experian: Indicador de atividade do comércio 

(nov)

- Brasil BCB: Anúncio da taxa básica de juros 7,00% 7,00%

11:15 EUA Geração de vagas de trabalho - pesquisa ADP (nov) 188 mil
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Indicadores do Mercado

05/12/17
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 -4.88

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2.54 0.00 0.00 0.06

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 6.95 -0.03 -0.27 -5.08

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7.04 -0.02 -0.26 -4.57

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3,259.28 0.37 13.14 287.89

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3,343.13 1.38 -2.61 410.68

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 166.96 -3.68 -3.13 -149.20

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3.24 -0.08 -2.14 -5.26

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 72,546 -0.74 -1.85 21.25

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 29,958 -0.70 -2.05 21.96

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2,630 -0.37 1.61 19.27

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 260.19 -0.06 -2.40 13.65

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22,622 -0.37 0.37 23.79

Índice de ações China - Shanghai (**) 3,304 -0.18 -2.02 3.09

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2.35 -0.02 0.02 -0.04

Euro - US$/€ (**) 1.18 -0.3 1.9 9.9

Iene - ¥/US$ (**) 112.60 0.2 -1.3 -1.1

Libra - US$/£ (**) 1.34 -0.3 2.8 5.6

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18.77 0.8 -2.3 -8.9

Yuan - RMB/US$ (**) 6.62 0.0 -0.3 -3.8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 187.47 -1.2 -1.9 -6.0

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 62.86 0.7 1.3 14.4

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1,262 -1.0 -0.6 7.5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1,009 1.0 3.2 -3.4

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 340 0.1 -2.4 -2.8

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 148 0.2 4.1 -1.6
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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