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Indicador antecedente de emprego da FGV reforçou expectativa de recuperação do mercado de trabalho
O indicador antecedente de emprego subiu 2,4 pontos na passagem de julho para agosto, atingindo 100,6
pontos na série com ajuste sazonal, segundo dados divulgados há pouco pela FGV. Esse resultado refletiu a
alta de seis dos sete componentes do indicador, com destaque para o avanço de 7,0 pontos do indicador de
situação dos negócios no momento atual, dos serviços, e para a alta de 5,3 pontos do componente de
facilidade de se conseguir emprego nos seis meses seguintes, da sondagem do consumidor. Esse resultado
reforça nossa expectativa de recuperação, ainda que gradual, do mercado de trabalho ao longo dos
próximos meses, reagindo de forma defasada à retomada da atividade econômica.

Setor externo

Balança comercial iniciou outubro com superávit de US$ 1,9 bilhão, refletindo o bom desempenho das
exportações
O saldo da balança comercial brasileira registrou entrada líquida de US$ 1,9 bilhão na primeira semana de
outubro, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços. Esse resultado é equivalente a um saldo positivo de US$ 108 bilhões, em termos anualizados,
levando em conta os ajustes sazonais. Entre os dias 2 e 6 deste mês, as exportações somaram US$ 5,1
bilhões, superando as importações, que alcançaram US$ 3,2 bilhões. Na comparação com as médias diárias
do mesmo período do ano passado, os embarques cresceram 47,6%, enquanto as compras externas tiveram
alta de 11,0%. O forte crescimento das exportações foi explicado pelo aumento das vendas das três
categorias de produtos: básicos (70,8%), semimanufaturados (47,8%) e manufaturados (22,8%). Em relação
às importações, cresceram os gastos principalmente com combustíveis e lubrificantes e com siderúrgicos,
com variações de 57,0% e 39,0%, nessa ordem. Na margem, destacamos a melhora dos embarques de
minérios e metalúrgicos. Assim, o saldo comercial acumulou superávit de US$ 55,2 bilhões no ano.

Internacional

Apesar da surpresa positiva com a produção industrial de agosto, ritmo de crescimento segue moderado
no Reino Unido
A produção industrial do Reino Unido cresceu 0,2% na passagem de julho para agosto, segundo os dados
divulgados hoje pelo órgão de estatísticas do país. Esse resultado, que veio em linha com a mediana das
expectativas do mercado, foi impulsionado pela alta de 0,4% verificada na indústria manufatureira, reflexo
do desempenho mais forte da produção de bens duráveis. No mesmo sentido, a produção do setor de
eletricidade avançou 1,9%, enquanto a produção da indústria extrativa e de mineração pressionaram o
resultado para baixo, com quedas de 2,1% e 2,0%, nessa ordem. Apesar do resultado positivo da produção
manufatureira em agosto, mantemos nossa expectativa de crescimento de 0,3% do PIB na margem no
terceiro trimestre.

Destaques do dia

o Indicador antecedente de emprego da FGV reforçou expectativa de recuperação do mercado de trabalho

o Bom desempenho das exportações explicou superávit de US$ 1,9 bilhão da balança comercial no início de
outubro

o Apesar da surpresa positiva com a produção industrial de agosto, ritmo de crescimento segue moderado
no Reino Unido

o Inflação abaixo da esperada na segunda metade de setembro no México reforça nosso cenário de
convergência do índice de preços para a meta em 2018
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México: inflação abaixo da esperada na segunda metade de setembro reforça nosso cenário de
convergência do índice de preços para a meta em 2018
A inflação da segunda metade de setembro registrou queda de 0,17% contra a primeira quinzena do mês,
segundo os dados divulgados ontem pelo INEGI. O resultado veio abaixo da mediana das expectativas do
mercado, de alta de 0,05%. Essa desaceleração da inflação na segunda metade de setembro foi puxada pela
queda nos preços de alimentos (-2,03%). Além disso, o núcleo de inflação também registrou deflação,
refletindo principalmente as medidas emergenciais tomadas pelas companhias telefônicas e de transporte
público da Cidade do México, que ofereceram serviços gratuitos após o terremoto de 19 de setembro. O
resultado reforça nossa expectativa de desaceleração da inflação nos próximos meses, que deverá convergir
para o intervalo da meta ao longo de 2018.

Tendências de Mercado
Os mercados acionários operam sem tendência única nesta terça-feira. As bolsas asiáticas fecharam o
pregão no campo positivo, com destaque para Tóquio, que avançou 0,64% na volta do feriado. As bolsas
europeias operam em baixa, em meio às tensões envolvendo o movimento emancipatório da Catalunha. Os
índices futuros dos Estados Unidos, por sua vez, indicam que suas bolsas devem ter ganhos ao longo do dia.
No mercado de divisas, o dólar perde valor ante as principais moedas dos países desenvolvidos e
emergentes.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo se recuperam, após a fala de um dos secretários da
Opep nesta manhã, que reforçou os bons resultados dos acordos de corte de produção do grupo. As
cotações das principais commodities agrícolas sobem, com exceção do milho e do trigo, e os preços dos
metais industriais avançam.

Na agenda doméstica, o IBGE divulgará os dados regionais da Pesquisa Industrial Mensal e seu
levantamento da produção agrícola. Além disso, a Conab divulga hoje o primeiro levantamento da safra
2017/2018 de grãos.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: Pesquisa Industrial Mensal - Regional

09:00 Brasil IBGE: Levantamento Sistemático da Produção Agrícola

- Brasil Conab: 1º Levantamento da safra de grãos 2017/2018

- Argentina Banco Central anunciará decisão de política monetária 26,25% 26,25%
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Indicadores do Mercado

09/10/17
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 8,25 0,00 0,00 -6,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,20 0,00 -0,64 -5,03

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 0,50

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 7,44 -0,01 -0,23 -4,53

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7,35 0,00 -0,27 -3,97

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.284,72 -3,84 27,34 277,84

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.461,87 -9,42 18,53 339,85

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 185,93 0,88 3,85 -86,22

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,19 1,06 3,28 -1,03

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 75.727 -0,43 3,62 23,92

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 31.403 -0,43 3,47 24,29

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.545 -0,18 3,38 18,15

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 262,30 0,18 3,79 15,39

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.691 0,00 7,35 22,72

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.374 0,76 0,27 12,30

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,36 0,00 0,31 0,64

Euro - US$/€ (**) 1,17 0,1 -2,5 4,8

Iene - ¥/US$ (**) 112,68 0,0 4,5 9,4

Libra - US$/£ (**) 1,31 0,6 -0,4 5,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,67 0,8 5,4 -3,3

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

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 180,96 0,0 -0,2 -7,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 55,79 0,3 3,7 7,4

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.282 0,8 -4,9 2,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 967 -0,6 1,1 1,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 350 -0,1 1,5 2,9

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 139 0,1 -4,1 -9,1
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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