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Próxima safra nacional de grãos deverá sofrer retração, com possível pressão altista sobre preços de
produtos agrícolas
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou ontem a primeira estimativa da safra 2017/18
de grãos, que está sendo plantada no País. Considerando a média entre o limite inferior e superior, a área
plantada foi estimada em 61,5 milhões de hectares, o que representa uma ampliação de 0,92% ante a safra
anterior. As principais culturas com expansão prevista de área são o algodão (10,5%) e a soja (2,7%). No
sentido contrário, a área plantada de milho deverá sofrer redução de 2,5%. Mesmo com o aumento
generalizado da área plantada, a produção esperada deve alcançar 226,2 milhões de toneladas, recuando
5,2% em relação à safra anterior, considerando o intervalo entre os limites inferior e superior. Isso porque
as estimativas da Conab indicam queda de produtividade, considerando previsão climática e investimento
em tecnologia, entre outros fatores. As estimativas são de redução da produção para todos os grãos. A
produção de soja deve somar 107,1 milhões de toneladas, o que representa um recuo de 6,1%. No caso do
milho, a produção esperada é de 93 milhões, caindo 5,0% ante a safra anterior. As produções de feijão e de
arroz devem sofrer queda de 2,2% e 4,2%, respectivamente. Assim, embora a expectativa seja de aumento
da área plantada em todas as regiões, a diminuição da produtividade deverá levar à redução da produção.
Tal queda da produção esperada para a safra 2017/18 deverá pressionar os preços de commodities ao longo
do próximo ano.

Atividade

Secovi/Embraesp: vendas e lançamentos de imóveis residenciais em alta em São Paulo reforçam cenário
de recuperação do setor neste ano
As vendas de imóveis residenciais novos na cidade de São Paulo atingiram 1.865 unidades em agosto,
conforme divulgado hoje pelo Sindicato da Habitação (Secovi-SP). Os lançamentos totalizaram 1.579 imóveis
no mesmo período, segundo a Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp). Os resultados de
vendas e lançamentos se associam a elevações de 73,0% e 34,2%, respectivamente, na comparação com o
mesmo mês do ano anterior, e acumulam alta de 20,8% e 11,7% entre janeiro e agosto deste ano em
relação ao mesmo período de 2016. Os estoques, por sua vez, foram reduzidos novamente, chegando a
19.630 imóveis residenciais, volume inferior às 24.411 unidades estocadas em agosto do ano passado. Dessa
forma, os indicadores conhecidos hoje reforçam o cenário de recuperação do setor imobiliário, trajetória
que deve ser mantida nos próximos meses.

Destaques do dia

o Safra de grãos de 2017/18 deverá sofrer retração, com possível pressão altista sobre preços agrícolas

o Alta de vendas e lançamentos de imóveis residenciais em São Paulo reforça cenário de recuperação do
setor neste ano

o Indústria paulista abriu 2 mil vagas em setembro, segundo a Fiesp/Ciesp

o Oito das catorze regiões pesquisadas tiveram alta da produção industrial em agosto

o Fluxo pedagiado, vendas de cimento e de papel ondulado apresentaram sinais heterogêneos para a
produção industrial em setembro

o Banco Central da Argentina manteve a taxa de juros em 26,25% com preocupação com resiliência do
núcleo de inflação

o FMI elevou projeções de crescimento para o crescimento da economia mundial e do Brasil
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Fiesp/Ciesp: indústria paulista abriu 2 mil vagas em setembro
Após quadro meses de queda, a geração de emprego industrial no estado de São Paulo registrou saldo
positivo de 2,0 mil postos de trabalho em setembro, de acordo com os dados divulgados ontem pelo sistema
Fiesp/Ciesp. Descontados os efeitos sazonais, o nível do emprego industrial paulista avançou 0,05% na em
relação a agosto. Já na comparação interanual, houve retração de 2,8%. Esse resultado reforça nossa
expectativa de recuperação gradual do mercado de trabalho ao longo dos próximos trimestres,
respondendo de forma defasada à retomada da atividade econômica.

IBGE: oito das catorze regiões pesquisadas mostraram avanço da produção industrial em agosto
Mesmo com o recuo da produção industrial em agosto, houve crescimento em 8 das 14 regiões
pesquisadas, considerando as séries com ajuste sazonal, segundo a Pesquisa Industrial Mensal Regional
divulgada ontem pelo IBGE. Entre julho e agosto, a produção industrial cresceu nos estados do Espírito
Santo (7,5%), Bahia (4,9%), Amazonas (3,2%), Rio de Janeiro (2,4%), Pernambuco (1,8%) e Goiás (0,1%). Em
contrapartida, observou-se retração em São Paulo (-1,4%), Rio Grande do Sul (-1,4%), Minas Gerais (-0,7%),
Pará (-0,7%), Paraná (-0,4%) e Ceará (-0,1%). Na comparação interanual, a maior alta foi verificada no Mato
Grosso (15,8%), impulsionada pela indústria de produtos alimentícios. Projetamos melhora gradual da
produção industrial ao longo dos próximos meses, em função da retomada do consumo das famílias e da
redução da taxa de juros.

Fluxo pedagiado, vendas de cimento e de papel ondulado apresentaram sinais heterogêneos para a
produção industrial em setembro
Os resultados do fluxo de veículos pesados em estradas pedagiadas e o despacho de cimento sinalizam para
uma elevação da produção industrial em setembro, ao passo que as vendas de papelão ondulado recuaram
no mesmo período. O fluxo pedagiado de veículos apresentou alta de 2,2% na passagem de agosto para
setembro na série livre de efeitos sazonais, conforme divulgado ontem pela Associação Brasileira de
Concessionárias de Rodovias (ABCR). Os fluxos de veículos leves e pesados avançaram 3,3% e 0,7%,
respectivamente, também na série dessazonalizada. No mesmo sentido, as vendas de cimento somaram 4,8
milhões de toneladas em setembro, o que representa uma alta de 1,4% em relação a agosto, segundo dados
divulgados ontem pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC) e dessazonalizados pelo Depec-
Bradesco. Em direção contrária, as vendas de papelão ondulado mostraram queda de 1,3% ante o mês
anterior, na série livre de efeitos sazonais, totalizando 299.927 toneladas vendidas em setembro, segundo
os dados divulgados ontem pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO). Apesar da divergência
entre tais resultados, projetamos uma alta entre 0,5% e 1,0% na produção industrial mensal para setembro,
considerando também outros indicadores coincidentes já divulgados.

Internacional

Argentina: BCRA manteve a taxa de juros em 26,25%, mostrando preocupação com a resiliência dos
núcleos de inflação
O Banco Central da Argentina (BCRA) manteve a taxa básica de juros em 26,25%, em linha com a nossa
expectativa e com a mediana das estimativas do mercado. No comunicado divulgado após a decisão, o BCRA
ressaltou que apesar de se observarem os primeiros sinais de desaceleração do índice de inflação, o núcleo
continua mostrando elevada resiliência, além de permanecer em patamar bastante elevado. Segundo o
BCRA a desaceleração dos núcleos de inflação é umas das condições necessárias para a redução da taxa
básica de juros, e portanto esta deveria ser mantida em nível elevado. Por fim, ressaltou que as expectativas
de inflação para 2018 continuam acima do intervalo da meta (8% e 12%). Diante desse cenário, acreditamos
que o BCRA iniciará novo ciclo de redução dos juros apenas após os núcleos de inflação mostrarem sinais
claros de acomodação e as expectativas convergirem para o intervalo da meta, o que só deve ocorrer nas
divulgações de inflação de novembro. Dessa forma, mantemos nossa expectativa de uma redução da taxa
básica de juros apenas no final deste ano, levando-a dos atuais 26,25% para 25,25%.
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FMI elevou as suas projeções para o crescimento do Brasil
O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou para cima suas projeções para o crescimento mundial deste
e do próximo ano. Segundo relatório divulgado ontem pelo Fundo, o PIB mundial deve crescer 3,6% e 3,7%
em 2017 e 2018, nessa ordem, ligeiramente acima das projeções de 3,5% e 3,6% reportadas em julho. Para
os países desenvolvidos, a projeção para a expansão deste ano foi revisada de 2,0% para 2,2%, refletindo
principalmente as expectativas de maior crescimento na Área do Euro, Japão e Canadá. As economias
emergentes, por sua vez, devem avançar 4,6% em 2017 e 4,9% em 2018. Para o Brasil, o FMI elevou suas
projeções de crescimento de 0,3% para 0,7% neste ano e de 1,3% para 1,5% em 2018. Vale ressaltar que
projetamos crescimento mais forte para a economia nacional, de 1,9% para 2017, e 2,8% para 2018.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta quarta-feira. As bolsas asiáticas fecharam o
pregão no campo positivo, com exceção de Hong Kong, cujo índice recuou 0,36%. As bolsas europeias
operam em alta, enquanto os índices futuros dos Estados Unidos indicam que suas bolsas devem ter perdas
ao longo do dia. No mercado de divisas, o dólar perde valor ante as principais moedas dos países
desenvolvidos e emergentes, com exceção da libra, à espera da divulgação da ata da última reunião de
política monetária do Fed.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo avançam, após a Arábia Saudita ter anunciado a
redução das exportações do produto. Hoje serão conhecidos os dados dos estoques de petróleo nos Estados
Unidos. As cotações das principais commodities agrícolas recuam, com exceção do algodão, enquanto os
preços dos metais industriais caem.

Na agenda doméstica, o foco será a divulgação dos dados das vendas do varejo de agosto, para as quais
esperamos avanço de 0,1% no comércio restrito. Apesar da ligeira acomodação em relação aos meses
anteriores, o resultado de agosto não será influenciado diretamente pela diminuição do efeito dos saques
do FGTS (que terminaram em meados de julho) e, caso nossa projeção se confirme, refletirá uma retomada
sustentada do consumo. Além disso, hoje serão divulgados os dados semanais do fluxo cambial.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: Pesquisa Mensal de Comércio (ago) 0,4% (m/m) 0,1% (m/m)

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

15:00 EUA Divulgação da ata do FOMC
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Indicadores do Mercado

10/10/17
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) (*) 7,17 -0,04 -0,68 -5,13

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 0,53

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 7,42 -0,02 -0,24 -4,58

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7,31 -0,04 -0,31 -4,02

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.295,80 11,08 38,42 285,30

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.465,01 3,14 21,66 337,67

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 186,66 0,73 4,58 -84,23

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,18 -0,27 3,01 -0,86

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 76.897 1,55 5,22 24,69

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 31.870 1,49 5,01 25,01

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.551 0,23 3,62 17,89

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 262,35 0,02 3,81 14,40

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.824 0,64 8,03 23,51

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.383 0,26 0,53 10,99

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

Euro - US$/€ (**) 1,18 0,6 -1,9 6,0

Iene - ¥/US$ (**) 112,45 -0,2 4,3 8,5

Libra - US$/£ (**) 1,32 0,5 0,1 6,8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,83 0,9 6,3 -0,5

Yuan - RMB/US$ (**) 6,58 -0,6 1,3 -1,9

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,20 2,2 2,0 -7,1

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 56,61 1,5 5,3 6,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.291 0,7 -4,2 2,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 966 -0,1 1,0 1,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 349 -0,1 1,5 1,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 139 0,3 -3,8 -8,6
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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