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Criação de vagas formais em setembro reforça cenário de retomada gradual do mercado de trabalho
Os dados do Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados ontem pelo MTE, apontaram a
criação líquida de 34,4 mil postos de trabalho formais em setembro. Esse resultado veio abaixo da nossa
projeção de 68 mil e, novamente, surpreendeu negativamente o mercado, cuja mediana das expectativas
era de uma criação líquida de 60,5 mil vagas. Descontada a sazonalidade, o resultado representou uma
queda de 40 mil vagas, ante o resultado negativo de 3,9 mil vagas em agosto. O desempenho de setembro
reforça a visão de que a recuperação do mercado de trabalho se dará de maneira gradual, respondendo de
forma defasada à retomada da atividade econômica.

Atividade

RAIS: estoque de empregos formais ficou em 46,1 milhões e total de empresas alcançou 8,2 milhões em
2016
O estoque de empregos formais teve queda de 4,2% entre 2015 e 2016, atingindo 46,1 milhões de vínculos
ativos, segundo o Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS) divulgado ontem pelo Ministério do
Trabalho. Tal resultado, que representou uma redução de 2,0 milhões de vínculos, foi explicado
principalmente pela diminuição dos empregos celetistas (queda de 1,6 milhão). Regionalmente, as maiores
quedas foram verificadas nas regiões Norte (-5,3%) e Nordeste (-5,2%). Já os setores com maior diminuição
dos estoques foram construção civil (queda de 18,0%) e extrativa mineral (retração de 8,0%). Em relação ao
número de estabelecimentos, houve redução tanto no total de empresas declarantes sem empregados, que
passaram de 4,34 milhões para 4,28 milhões, como daquelas com empregados, que foram de 3,97 milhões
para 3,92 milhões. Essa tendência de queda deve a ser revertida ao longo deste ano com a retomada
gradual do mercado de trabalho e da atividade econômica.

Inflação

FGV: IGP-M desacelerou na segunda prévia de outubro
O IGP-M subiu 0,30% na segunda prévia de outubro, de acordo com os dados divulgados há pouco pela FGV.
O ligeiro recuo em relação à primeira prévia, quando o índice avançou 0,32%, foi explicado principalmente
pela desaceleração dos preços industriais no atacado, dada a deflação mais intensa do minério de ferro. Em
contrapartida, o IPA agrícola avançou de 0,36% para 0,60% nessa divulgação. O IPC, por sua vez, subiu
0,24% no período, enquanto o INCC avançou 0,11%. Esse resultado reforçou nossa expectativa de ligeira
desaceleração do IGP-M em outubro, com a queda do preço do minério compensando a aceleração dos
preços dos produtos agrícolas.

Destaques do dia

o Criação de vagas formais em setembro reforça cenário de retomada gradual do mercado de trabalho

o Estoque de empregos formais ficou em 46,1 milhões e total de empresas alcançou 8,2 milhões em 2016,
segundo a RAIS

o IGP-M desacelerou na segunda prévia de outubro

o Arrecadação federal surpreendeu positivamente, com alta de 8,7% em setembro

o Banco Central do Chile manteve a taxa de juros em 2,5% a.a. e sinalizou preocupação com a convergência
da inflação para a meta
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Fiscal

Receita: arrecadação federal surpreendeu positivamente, com alta de 8,7% em setembro
A arrecadação somou R$ 105,6 bilhões em setembro, uma alta real de 8,7% na comparação com o mesmo
período do ano passado. Esse resultado superou a mediana das projeções de mercado, de receitas de R$
104,0 bilhões. No ano, as receitas cresceram 2,4% em termos reais. Vale destacar que aquelas ligadas a
emprego e renda mostraram nova melhora no mês passado, em linha com o sugerido pelos indicadores de
atividade já divulgados. A recuperação da atividade, que esperamos que ganhe tração nos próximos
trimestres, deve manter a arrecadação federal em recuperação. Neste ano, projetamos déficit primário de
R$ 159 bilhões, que é também a meta fiscal do governo.

Internacional

Banco Central do Chile manteve a taxa de juros em 2,5% a.a. e sinalizou preocupação com a convergência
da inflação para a meta
O Banco Central do Chile (BCCh) manteve a taxa básica de juros em 2,5% a.a. em reunião de política
monetária realizada ontem, confirmando nossa expectativa e a do mercado. No comunicado divulgado após
a decisão, a autoridade monetária adotou um tom mais preocupado com a recente desaceleração da
inflação, dando destaque para o fato dos últimos dados de inflação terem ficado abaixo do esperado, o que
pode retardar sua convergência para a meta. Ademais, o BCCh destacou que o cenário externo continua
favorável, com melhora no crescimento mundial sem pressões inflacionarias significativas. Tal fato tem
elevado a cotação do cobre e consequentemente valorizado a moeda doméstica. Por fim, o BCCh reforçou
seu compromisso de conduzir a inflação para o centro da meta (3,0%) no horizonte de 24 meses. Diante
desse cenário, aumenta a probabilidade de que a autoridade monetária volte a cortar a taxa básica de juros
no início de 2018, caso a atividade econômica decepcione mais uma vez diante da inflação abaixo da meta,
o que está em linha com nossa expectativa de estabilidade da taxa básica de juros até o primeiro trimestre
de 2018.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários encerram a semana em alta. As bolsas asiáticas fecharam o pregão no campo
positivo, com exceção de Shanghai, cujo índice se manteve praticamente estável. As bolsas europeias se
recuperam, 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 do discurso de J. Yellen esta noite.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo recuam, à espera dos dados semanais sobre a
perfuração de novos poços nos EUA. As cotações das commodities agrícolas são negociadas em alta, com
exceção do milho, enquanto os preços dos metais industriais avançam.

No Brasil, o destaque será a divulgação do IPCA-15 de outubro, para o qual projetamos uma elevação de
0,37%, refletindo a saída da deflação nos preços de alimentos. Além disso, a CNI divulgará seu índice de
expectativa do consumidor referente ao mês de outubro.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: IPCA-15 (out) 0,37% (m/m)

- Brasil CNI: Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (out)
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Indicadores do Mercado

19/10/17
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 8,25 0,00 0,00 -5,75

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,10 -0,02 -0,74 -5,07

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 0,44

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 7,33 -0,02 -0,26 -4,60

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7,23 -0,03 -0,16 -4,02

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.314,82 10,58 66,27 291,04

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.471,46 9,20 21,63 303,20

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 174,95 -2,06 -3,63 -92,55

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,17 0,00 1,13 0,04

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 76.283 -0,40 0,41 20,12

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 31.604 -0,37 0,24 20,55

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.562 0,03 2,21 19,48

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 261,95 -0,58 1,87 13,59

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.449 0,40 5,66 26,18

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.370 -0,34 0,40 9,25

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,32 -0,03 0,07 0,57

Euro - US$/€ (**) 1,19 0,6 -1,2 8,2

Iene - ¥/US$ (**) 112,54 -0,3 0,9 8,8

Libra - US$/£ (**) 1,32 -0,3 -2,6 7,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,81 -0,3 5,6 1,5

Yuan - RMB/US$ (**) 6,60 -0,1 0,5 -1,9

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 184,07 0,1 1,5 -6,7

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 57,23 -1,6 3,8 8,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.287 0,5 -1,5 1,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 987 0,2 2,2 0,5

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 349 0,1 0,2 -2,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 138 -0,1 -2,2 -8,9
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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