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Recuo do IBC-Br em agosto não altera cenário de retomada da atividade
O IBC-Br, proxy mensal do PIB, registrou queda de 0,38% na passagem de julho para agosto, ajustado para
os efeitos sazonais, conforme divulgado há pouco pelo Banco Central. O resultado ficou abaixo das
expectativas dos analistas de mercado, de queda de 0,25%, e acima da nossa projeção, de queda de 0,7%.
Na comparação interanual houve alta de 1,64%. Esse resultado não altera nossa expectativa de retomada
gradual da atividade econômica, com crescimento do PIB no terceiro trimestre. Esperamos ainda uma
aceleração da atividade econômica no quarto trimestre, consistente com nossa projeção de uma expansão
de 0,9% do PIB neste ano.

Atividade

IBGE: setor de serviços recuou na passagem de julho para agosto
O volume de serviços prestados às famílias e empresas caiu 1,0% entre julho e agosto, descontada a
sazonalidade, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços divulgada ontem pelo IBGE. Na comparação
interanual, a queda foi de 2,4%, inferior à retração esperada pelo mercado, de 2,0%. Tal movimento foi
concentrado na categoria de serviços prestados às famílias, que recuou 4,8% na margem, puxado pela
retração do volume de serviços de alojamento e alimentação. As demais categorias apresentaram variação
positiva, mostrando alguma recuperação ante o mês anterior. A receita nominal, por sua vez, teve queda de
0,6% na passagem de julho para agosto, e registrou alta de 2,0% na comparação interanual. Apesar desse
resultado, mantemos expectativa de retomada da atividade do setor, ainda que de forma gradual.

IABr: produção de aço bruto avançou na passagem de agosto para setembro, com alta de aços longos e
semi-acabados
A produção de aço bruto somou 2,9 milhões de toneladas em setembro segundo dados divulgados ontem
pelo Instituto Aço Brasil (IABr). Tal resultado representou aumento de 1,5% em relação à produção de
agosto, segundo os dados dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. A produção de aços planos registrou
queda de 4,4%, refletindo a redução de 4,7% das vendas internas e de 14,9% das exportações. Em sentido
contrário, a produção de semi-acabados cresceu 8,4%, apesar da retração das vendas e das exportações,
que diminuíram 4,8% e 33,6%, nessa ordem. Por fim, a produção de aços longos apresentou alta de 2,3%,
diante da expansão de 10,4% das vendas internas e 7,9% das exportações. O resultado corrobora nossa
perspectiva de alta da produção industrial em setembro, que será divulgada no início do próximo mês pelo
IBGE.

Destaques do dia

o Recuo do IBC-Br em agosto não altera cenário de retomada da atividade

o Setor de serviços recuou na passagem de julho para agosto, com queda de serviços prestados às famílias
e do volume de alojamento e alimentação

o Produção de aço bruto cresceu em setembro, com alta de aços longos e semi-acabados

o Avanço do IGP-10 de outubro foi explicado pela aceleração dos preços agropecuários

o Discurso de Xi Jinping na abertura do Congresso do Partido Comunista reforçou manutenção da meta de
reformas e condução gradual flexibilização do mercado financeiro

o Produção industrial dos EUA cresceu 0,3% em setembro, devolvendo parte da queda do mês anterior
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Inflação

FGV: aceleração dos preços agropecuários explicou o avanço do IGP-10 em outubro
O IGP-10 subiu 0,49% em outubro, de acordo com os dados divulgados há pouco pela FGV, em linha com a
nossa projeção (0,50%) e com a mediana das expectativas do mercado (0,52%). A aceleração em relação a
agosto, quando o índice avançou 0,39%, foi explicado principalmente pela alta dos produtos agrícolas no
atacado, que passaram de uma deflação de 0,94% para uma alta de 0,88% nessa divulgação. Em
contrapartida, o IPA industrial desacelerou de 1,05% para 0,61% neste mês, refletindo o alívio do preço do
minério de ferro. O IPC, por sua vez, subiu 0,18% no período, após mostrar estabilidade no mês passado.
Por fim, o INCC passou de uma elevação de 0,35% para outra de 0,11%. Com esse resultado, o IGP-10
acumulou deflação de 1,3% nos últimos doze meses, ante recuo de 1,7% na leitura anterior.

Internacional

China: discurso de abertura do Congresso do Partido Comunista mantém meta de reformas e deve
conduzir gradual flexibilização do mercado financeiro
Nesta madrugada teve início o décimo nono Congresso Nacional do Partido Comunista, com o discurso de
abertura do atual presidente, Xi Jinping, que pleiteia continuar no cargo para um segundo mandato (até
2022). Dentre os pontos de seu discurso, é possível destacar: (i) reforma do sistema financeiro, dando mais
flexibilidade para a moeda e para as taxas de juros, além de facilitar o fluxo de capitais para o país; (ii)
reforma econômica, que visa reduzir a alavancagem dos Estados e empresas estatais; e (iii) manutenção da
meta de crescimento de 6,5% até 2020, de tal forma a levar o PIB per capita a ser dobrado até 2020. O
Congresso Nacional deve ocorrer até meados da semana que vem, quando devem ser definidas as próximas
lideranças do país, inclusive com a confirmação de Xi Jinping como presidente por mais 5 anos.

EUA: produção industrial cresceu 0,3% em setembro, devolvendo parte da queda do mês anterior
A produção industrial dos Estados Unidos cresceu 0,3% entre agosto e setembro, de acordo com a série
ajustada sazonalmente e divulgada ontem pelo Federal Reserve. O resultado veio em linha com a mediana
das expectativas do mercado e devolveu parte da queda do indicador registrada no mês anterior (-0,7%). Os
principais responsáveis por esse movimento de alta foram os setores de serviços industriais de utilidade
pública e mineração, com crescimento de 1,5% e 0,4%, nessa ordem. Outro componente que merece
destaque é o setor manufatureiro, com alta de 0,1%, principalmente por conta da expansão da produção de
bens duráveis (1,0%). Já a produção de bens não duráveis teve queda de 0,9%. Por fim, a utilização da
capacidade instalada ficou próxima ao patamar registrado no mês anterior, passando de 75,8% para 76,0%.
Dessa forma, os dados da produção industrial de setembro mostraram que os efeitos dos furacões foram
mais suaves naquele mês do que em agosto. Para as próximas divulgações, esperamos que a produção
industrial continue avançando, em linha com nossa expectativa de crescimento de 2,2% do PIB em 2017.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam em alta nesta quarta-feira. As bolsas asiáticas fecharam o pregão no campo
positivo, à espera da divulgação do PIB Chinês. As bolsas europeias também apresentam alta, enquanto os
índices futuros dos Estados Unidos indicam que suas bolsas devem avançar ao longo do dia. No mercado de
divisas, o dólar ganha valor ante as principais moedas dos países desenvolvidos e emergentes, à espera da
divulgação do livro bege do Fed.

No mercado de commodities, as cotações de petróleo seguem em alta, com o mercado ainda atento às
tensões no Iraque. Hoje serão conhecidos os dados dos estoques deste bem nos Estados Unidos, que devem
ter recuado na última semana, conforme indicado pelos dados do American Petroleum Institute (API). As
commodities agrícolas são negociadas em queda, com exceção do açúcar e do café, enquanto os preços dos
metais industriais sobem.
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No Brasil, o mercado deve reagir ao resultado do IBC-Br de agosto, divulgado há pouco pelo Banco Central.
Na agenda de indicadores, serão conhecidos os dados semanais do fluxo cambial.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

10:30 EUA Construção de novas residências (set)
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Indicadores do Mercado

17/10/17
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) (*) 7,12 -0,03 -0,72 -5,13

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 0,43

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 7,37 -0,02 -0,24 -4,60

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7,26 -0,02 -0,26 -4,08

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.301,69 5,56 59,09 293,93

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.467,15 14,90 34,04 323,60

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 180,91 -0,51 -1,18 -88,78

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,16 -0,39 1,53 -1,38

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 76.201 -0,90 0,59 21,54

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 31.522 -0,91 0,22 21,70

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.559 0,07 2,36 20,36

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 262,74 -0,14 2,56 15,92

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.336 0,38 7,17 26,25

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.372 -0,19 0,55 10,88

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,30 0,00 0,10 0,53

Euro - US$/€ (**) 1,18 -0,3 -1,5 7,0

Iene - ¥/US$ (**) 112,20 0,0 1,2 8,0

Libra - US$/£ (**) 1,32 -0,5 -3,0 8,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,79 -1,3 6,4 -0,5

Yuan - RMB/US$ (**) 6,60 0,1 0,8 -2,1

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 184,24 -0,4 0,2 -5,2

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 57,88 0,1 4,1 12,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.283 -1,3 -2,9 2,3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 985 -0,6 1,7 0,7

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 350 -0,1 -1,3 -1,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 139 -0,4 -1,8 -8,2
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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