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Avanço do IBC-Br em julho reforça nossa expectativa de melhora da atividade econômica
O IBC-Br, proxy mensal do PIB, registrou alta de 0,4% na passagem de junho para julho, ajustado para os
efeitos sazonais, conforme divulgado há pouco pelo Banco Central. O resultado ficou acima das expectativas
dos analistas de mercado, de 0,1%. Na comparação interanual houve alta de 1,4%. O resultado positivo do
indicador em julho reforça nossa expectativa de um ligeiro crescimento do PIB neste terceiro trimestre.
Esperamos ainda uma aceleração da atividade econômica no quarto trimestre consistente com nossa
projeção de uma expansão de 0,7% do PIB neste ano.

Atividade

IBGE: setor de serviços recuou na passagem de junho para julho
Após três meses de crescimento, o volume de serviços prestados às famílias e empresas caiu 0,8% entre
junho e julho, descontada a sazonalidade, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços divulgada ontem pelo
IBGE. Na comparação interanual, a queda foi de 3,2%, maior do que a retração esperada pelo mercado, de
1,9%. A retração foi espalhada entre as categorias, com destaque para a queda marginal de 2,0% do volume
de serviços profissionais, administrativos e complementares e de 2,1% dos serviços de atividades turísticas,
já ajustado para os efeitos sazonais. O segmento de serviços prestados às famílias foi o único com variação
positiva (0,9%), na mesma base de comparação. A receita nominal, por sua vez, ficou praticamente estável
na margem, e registrou alta de 1,9% em relação a julho de 2016.

Anatel: segmento de telefonia móvel seguiu em desaceleração em julho, puxado pelas linhas de pré-
pagos
O número de linhas móveis em operação no Brasil alcançou 242 milhões em julho, o equivalente a um recuo
de 0,1% em relação a junho, de acordo com os dados divulgados pela Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. O resultado foi explicado pelo
comportamento das linhas pré-pagas, que recuaram 0,7% na mesma base de comparação, ao passo que as
linhas pós-pagas avançaram 1,0%. Já na comparação com o mesmo mês de 2016, a queda chegou a 4,1%,
decorrente da retração de 10,2% das linhas pré-pagas e do crescimento de 10,1% das linhas pós-pagas.
Diante da melhora marginal das condições do mercado de trabalho, esperamos que a demanda por serviços
de telefonia móvel aponte alguma recuperação nos meses à frente. Acreditamos que o desempenho das
linhas pós-pagas permanecerá melhor do que o das pré-pagas.

Destaques do dia

o Avanço do IBC-Br em julho reforça nossa expectativa de melhora da atividade econômica.

o Volume de serviços prestados recuou 0,8% na passagem de junho para julho, segundo o IBGE

o Número de linhas de telefonia móvel seguiu em queda em julho, puxado pelas linhas pré-pagas.

o Vendas de material de construção recuaram em agosto, conforme dados da Abramat.

o Cenário segue benigno para inflação, apesar do avanço do IGP-10 em setembro.

o Fluxo cambial registrou saídas líquidas de US$ 967 milhões na segunda semana de setembro, refletindo o
saldo negativo da conta financeira

o Dados de atividade de agosto sugerem desaceleração gradual do crescimento da China neste terceiro
trimestre

o Banco Central da Inglaterra manteve os juros e o programa de compra de ativos inalterados
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Abramat: vendas de material de construção recuaram em agosto
As vendas da indústria de material de construção recuaram 1,7% na passagem de julho para agosto,
segundo os dados divulgados ontem pela Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção
(Abramat) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Em relação ao mesmo período de 2016, as vendas
totais recuaram 2,9%, acumulando queda de 7,8% nos últimos 12 meses. Tais informações, juntamente com
os indicadores coincidentes já conhecidos, apontam para a estabilidade da produção industrial em agosto.

Inflação

Cenário segue benigno para inflação, apesar do avanço do IGP-10 em setembro
O IGP-10 subiu 0,39% em setembro, de acordo com os dados divulgados há pouco pela FGV, em linha com
nossa projeção (0,38%) e com a mediana das expectativas do mercado (0,35%). O avanço em relação a
agosto, quando o índice recuou 0,17%, foi explicado tanto pelo avanço dos preços de produtos industriais,
como pela menor deflação dos produtos agrícolas no atacado. O IPA industrial subiu 1,05% neste mês (ante
variação negativa de 0,04% na leitura anterior), refletindo principalmente o avanço do preço do minério de
ferro e a elevação dos preços do diesel nas refinarias. No mesmo sentido, os produtos agropecuários
passaram de uma queda de 1,56% em agosto para outra de 0,94% em setembro. O IPC, por sua vez,
mostrou estabilidade no período, ante alta de 0,34% no mês passado. Por fim, o INCC acelerou, ao passar de
uma elevação de 0,27% para outra de 0,35%. Com esse resultado, o IGP-10 acumula deflação de 1,7% nos
últimos doze meses, ante recuo de 2,0% na leitura anterior. Apesar do avanço em agosto, os preços no
atacado seguem indicando um cenário benigno para os preços ao consumidor nos próximos meses.

Setor Externo

BC: fluxo cambial registrou saídas líquidas de US$ 967 milhões na segunda semana de setembro,
refletindo o saldo negativo da conta financeira
O fluxo cambial registrou saldo negativo de US$ 967 milhões na semana compreendida entre os dias 04 e 08
de setembro, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco Central. A conta financeira foi a
responsável por esse resultado, ao encerrar a semana com déficit de US$ 973 milhões. Para tanto, foram
registradas compras de US$ 6,5 bilhões e vendas de US$ 7,5 bilhões. A conta comercial, por sua vez,
manteve-se praticamente zerada, ao apresentar superávit de US$ 6 milhões. Tal equilíbrio se deveu ao
câmbio contratado para exportações em nível semelhante ao contratado para importações, de US$ 2,3
bilhões. Com esse resultado, o fluxo cambial acumula déficit de US$ 1,3 bilhão em setembro e superávit de
US$ 2,9 bilhões no ano.

Internacional

China: Surpresa negativa com os dados de atividade de agosto sugerem desaceleração gradual do
crescimento neste terceiro trimestre
Em direção contrária aos dados de importação divulgados na semana passada, os dados de atividade de
agosto vieram abaixo da expectativa do mercado, sugerindo uma desaceleração gradual do crescimento no
terceiro trimestre. O crescimento da produção industrial desacelerou de 6,4% em julho para 6,0% em
agosto, ficando abaixo também da mediana das expectativas do mercado de 6,6%. Para tanto, vale destacar
a menor produção de energia elétrica, cimento e aço bruto, que mais contribuíram para a desaceleração do
índice total. Na mesma direção, os investimentos em ativos fixos também desaceleraram, acumulando
crescimento de 7,8% de janeiro a agosto, ante crescimento de 8,3% acumulado do ano até julho. O principal
destaque para essa desaceleração dos investimentos em agosto foi o menor ritmo de crescimento dos
investimentos em infraestrutura, com destaque para os investimentos em transporte e construção. Por fim,
as vendas no varejo também ficaram ligeiramente abaixo da expectativa do mercado, refletindo o menor
crescimento das vendas de material de construção, móveis e eletroeletrônicos.
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Dessa forma, o conjunto de dados de agosto sugerem uma desaceleração gradual da atividade econômica
no país no terceiro trimestre, reforçando a percepção de que o governo continua preocupado com o
elevado estoque no setor imobiliário e em reduzir o excesso de capacidade em alguns setores da economia
tradicional.

Reino Unido: Banco Central manteve a taxa de juros estável, em linha com o esperado
Confirmando a expectativa do mercado, o Banco da Inglaterra decidiu manter a taxa de juros em 0,25% em
reunião realizada hoje. A decisão foi tomada por sete votos favoráveis à manutenção e dois votos por uma
alta de 0,25p.p., o mesmo placar da reunião anterior. O programa de compra de ativos foi mantido
inalterado, em decisão unânime. Acreditamos que, apesar da inflação estar em níveis elevados, o Banco da
Inglaterra manterá os juros no nível atual até o final deste ano, refletindo a fraco desempenho da atividade
econômica.

Tendências de mercado

Os mercados acionários operam em baixa nesta quinta-feira. As bolsas asiáticas fecharam o pregão no
campo negativo, após surpresa negativa com os dados de atividade da China. As bolsas europeias operam
sem direção única, enquanto os índices futuros dos Estados Unidos indicam que as bolsas locais devem ter
perdas ao longo do dia. No mercado de divisas, o dólar deprecia ante as principais moedas dos países
desenvolvidos.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo sobem, ainda refletindo o aumento das projeções
para a demanda mundial do produto pelo departamento de energia dos EUA e pela Opep. Os dados dos
estoques nos Estados Unidos, divulgados ontem, mostraram um aumento dos estoques de petróleo, e uma
forte queda dos estoques de gasolina, refletindo os impactos dos furacões na capacidade de refino dos EUA.
As cotações das principais commodities agrícolas sobem, com exceção do açúcar, enquanto os preços dos
metais industriais recuam refletindo os dados mais fracos da atividade chinesa.

No Brasil, o mercado deve reagir ao resultado do IBC-Br, divulgado há pouco pelo Banco Central.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

18:00 Chile Banco Central anunciará decisão de política monetária 2,50% 2,50%

09:30 EUA Índice de preços ao consumidor (ago) 0,3% (m/m)

20:00 Peru Banco Central anunciará decisão de política monetária 3,75% 3,50%
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Indicadores do Mercado

13/09/17
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) (*) 7.84 0.00 -0.09 -5.18

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2.54 0.00 0.16 0.24

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 7.63 -0.02 -0.54 -5.06

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7.59 -0.05 -0.47 -4.58

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3,243.52 0.04 -35.37 304.51

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3,432.64 3.52 -3.78 463.63

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 183.86 3.79 -23.72 -69.61

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3.14 0.29 -1.83 -5.39

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 74,788 0.33 11.03 31.62

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 31,034 0.39 10.94 31.39

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2,498 0.08 2.34 17.46

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 256.76 0.07 2.53 13.08

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19,866 0.45 0.69 18.75

Índice de ações China - Shanghai (**) 3,384 0.14 5.47 11.93

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2.19 0.02 0.00 0.46

Euro - US$/€ (**) 1.19 -0.7 0.5 5.9

Iene - ¥/US$ (**) 110.49 0.3 1.2 7.7

Libra - US$/£ (**) 1.32 -0.5 1.5 0.1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17.75 0.1 -0.5 -7.0

Yuan - RMB/US$ (**) 6.54 0.1 -1.8 -2.1

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 182.88 1.5 3.3 2.3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 55.16 1.6 5.9 17.1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1,324 -0.3 2.8 0.3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 953 0.9 1.9 -1.6

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 339 -0.4 -6.2 6.0

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 142 -0.8 6.4 -5.2
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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