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Surpresa baixista com o IPCA-15 de setembro reforçou cenário favorável para a inflação 
O IPCA mostrou alta de 0,11% em setembro, segundo os dados divulgados ontem pelo IBGE. O resultado 
veio abaixo da nossa projeção (0,16%) e da mediana das expectativas do mercado (0,13%). A desaceleração 
em relação a agosto, quando o índice registrou alta de 0,35%, refletiu principalmente a redução dos preços 
de alimentos e habitação. O primeiro grupo intensificou a queda de 0,65% registrada em agosto, recuando 
0,94% este mês, influenciado pela maior deflação dos alimentos in natura. Já os preços de habitação 
passaram de uma alta de 1,0% para outra de 0,3%, com desaceleração dos preços de energia elétrica, dada 
a dissipação dos efeitos das bandeiras tarifárias dos meses anteriores. No mesmo sentido, os gastos com 
saúde e cuidados pessoais passaram de uma alta de 0,7% para outra de 0,1% no período. Com isso, o IPCA-
15 acumulou elevação de 2,56% nos últimos doze meses, abaixo dos 2,68% observados na leitura anterior. 
Para o IPCA fechado do mês, esperamos uma variação em torno de zero. 
 
Atividade 

FGV: avanço da confiança do consumidor e da indústria aponta para retomada gradual da economia 
Os dados das Sondagens do Consumidor e da Indústria, divulgados há pouco pela FGV, apresentaram um 
avanço da confiança em setembro. O índice de confiança do consumidor subiu 1,4 pontos, atingindo 82,3 
pontos na série com ajuste sazonal. O movimento refletiu principalmente o a elevação de 2,2 pontos do 
índice de expectativas, que atingiu 91,1 pontos, enquanto o componente de situação atual se manteve 
praticamente estável. Já a confiança da indústria apresentou ligeira alta de 0,1 ponto na divulgação 
preliminar deste mês, atingindo 92,3 pontos. Para isso, o componente de expectativas avançou 0,7 ponto, 
enquanto o índice de situação atual recuou 0,4 ponto. Esses resultados reforçam nossa expectativa de 
retomada gradual da atividade econômica nos próximos trimestres. 
 
Caged: criação de vagas formais em agosto apontou que a recuperação gradual do mercado de trabalho 
Os dados do Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados ontem pelo MTE, registraram a 
criação líquida de 35,5 mil postos de trabalho formais em agosto. Esse resultado surpreendeu 
negativamente o mercado, cuja mediana das expectativas era de uma criação de 54 mil vagas.  O saldo 
positivo foi puxado principalmente pelo setor de serviços, com a criação de 23,3 mil vagas no período. 
Descontada a sazonalidade, o resultado representou uma queda de 3,9 mil vagas ante resultado positivo de 
0,3 mil vagas em julho. O desempenho de agosto reforça a visão de que a recuperação do mercado de 
trabalho se dará de maneira gradual, já que as admissões ainda levarão algum tempo para crescer, 
respondendo de forma defasada à retomada da atividade econômica. 
 

Destaques do dia 

o Surpresa baixista com o IPCA-15 de setembro reforçou cenário favorável para a inflação. 

o Avanço da confiança do consumidor e da indústria aponta para retomada gradual da economia. 

o Criação de vagas formais de emprego em agosto apontou que a recuperação do mercado de trabalho 
será gradual. 

o Vendas de medicamentos desaceleraram na margem em agosto, mas seguem trajetória de alta em 
relação ao ano passado. 

o Demanda por transporte aéreo doméstico de passageiros cresceu em agosto, segundo a Abear. 

o Surpresa positiva com o PMI da Área do Euro em setembro reforçou o cenário de crescimento robusto da 
economia do bloco neste terceiro trimestre. 

o Economia argentina cresceu em ritmo forte no segundo trimestre. 
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Sindusfarma: vendas de medicamentos desaceleraram na margem em agosto, mas seguem trajetória de 
alta em relação ao ano passado 
As vendas da indústria farmacêutica recuaram 0,6% entre julho e agosto, conforme os dados divulgados 
ontem pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma) e 
dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Na comparação com agosto do ano passado, as vendas subiram 
9,2%, acumulando alta de 5,3% no ano. A expansão neste ano tem ocorrido principalmente pela venda de 
produtos genéricos, que acumulam alta de 12,5% nos primeiros oito meses do ano. Apesar dessa 
desaceleração na margem, mantemos visão positiva para as vendas de medicamentos nos próximos meses. 
 
Abear: demanda por transporte aéreo doméstico cresceu em agosto 
A demanda por transporte aéreo doméstico obteve uma alta de 1,3% em agosto na comparação com julho, 
segundo os dados divulgados ontem pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) e 
dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Por outro lado, a oferta doméstica praticamente não se alterou 
quando comparada com o mês anterior. Na comparação interanual, tanto a demanda quanto a oferta por 
voos domésticos apresentaram crescimento de 5,5% e 3,7%, respectivamente. Em relação aos voos 
internacionais, a demanda recuou 1,4% enquanto a oferta obteve aumento de 0,1% ante julho, também na 
série livre de efeitos sazonais. Por fim, na comparação com agosto do ano passado, tanto a oferta como a 
demanda por voos internacionais apresentaram aumento de 17,9% e 16,3%, respectivamente. Esperamos 
que a demanda por voos domésticos e internacionais cresça neste ano, acompanhando a retomada da 
massa de salários, da atividade econômica, e da apreciação cambial.  
 
Internacional 
Área do Euro: Surpresa positiva com o PMI de setembro reforçou o cenário de crescimento robusto da 
economia do bloco neste terceiro trimestre 
O índice PMI composto da Área do Euro avançou 1,0 ponto na passagem de agosto para setembro, 
atingindo 56,7 pontos, segundo leitura preliminar divulgada hoje pela Markit. Esse resultado superou a 
expectativa do mercado, de uma queda de 0,1 ponto. Para tanto, destacamos a alta do índice da indústria, 
que passou de 57,4 para 58,2 pontos, intensificando a alta verificada em agosto. No mesmo sentido, o 
índice do setor de serviços avançou de 54,7 para 55,6 pontos no mesmo período. Regionalmente, o 
resultado do índice composto refletiu o desempenho mais forte da Alemanha e da França, cujos índices 
subiram ambos 2,0 pontos. Esse resultado indica que a atividade na região continua robusta no terceiro 
trimestre, colocando um viés de alta em nossa projeção para o crescimento do PIB da Área do Euro, de alta 
de 0,4% neste trimestre. 
 
Argentina: PIB do segundo trimestre confirmou o forte ritmo de crescimento da economia 
O PIB argentino cresceu 0,7% na passagem do primeiro para o segundo trimestre, de acordo com os dados 
preliminares divulgados ontem pelo Indec. O resultado, que mostrou ligeira desaceleração em relação ao 
crescimento de 1,2% registrado no trimestre anterior, foi impulsionado pelo desempenho do consumo 
privado, que subiu 3,8%, e dos investimentos, que avançaram 8,3%. Já o setor externo contribuiu 
negativamente, com as exportações recuando 7,1% e importações subindo 4,2%. Em relação ao mesmo 
trimestre de 2016, o crescimento foi de 2,7%. Esse resultado reforça nossa expectativa de um crescimento 
robusto da economia argentina, impulsionado principalmente pela demanda doméstica, em linha com nossa 
projeção de uma alta de 2,5% do PIB neste ano. 
 



3 

Boletim Diário 

Tendências de mercado 

Os mercados acionários encerram a semana sem tendência única. As bolsas asiáticas fecharam o pregão no 
campo negativo, com o acirramento das tensões geopolíticas envolvendo a Coreia do Norte e após o 
rebaixamento da nota de crédito da China pela S&P. Já as bolsas europeias operam em alta, após surpresa 
positiva com o índice PMI da região. Por sua vez, os índices futuros dos Estados Unidos indicam que suas 
bolsas devem ter perdas ao longo do dia e, no mercado de divisas, o dólar deprecia ante as principais 
moedas dos países desenvolvidos, com exceção da libra, que deprecia à espera do discurso de Theresa May 
sobre as estratégias do Brexit.  

No mercado de commodities, as cotações do petróleo avançam, à espera da reunião da Opep, onde pode 
ser discutida uma extensão do acordo de cortes de produção. Hoje serão divulgados os dados semanais 
sobre a perfuração de novos poços dos EUA. As cotações das principais commodities agrícolas sobem, 
enquanto os preços dos metais industriais recuam, após o rebaixamento de crédito soberano da China. 

Na agenda doméstica de indicadores, teremos o relatório bimestral de despesas e receitas do Tesouro, e o 
índice de confiança do empresário industrial da CNI.  

Agenda do dia 

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

- Brasil
Tesouro: Relatório bimestral de avaliação de despesas e 

receitas primárias

- Brasil
CNI: Índice de Confiança do Empresário Industrial - ICEI 

(set)
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Indicadores do Mercado 

21/09/17
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 -0,03 -4,86

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,02 0,22

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 7,57 -0,02 -0,47 -4,80

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7,30 -0,07 -0,77 -4,52

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.263,62 8,20 61,10 300,91

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.459,99 9,22 113,69 488,27

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 203,08 12,21 0,64 -80,55

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,14 0,15 -0,85 -2,14

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 75.604 -0,53 10,15 29,47

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 31.369 -0,54 10,10 29,51

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.501 -0,30 2,97 15,60

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 257,64 0,27 2,64 12,30

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.347 0,18 4,92 21,06

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.358 -0,24 2,16 10,97

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,28 0,01 0,09 0,63

Euro - US$/€ (**) 1,19 0,4 1,1 6,7

Iene - ¥/US$ (**) 112,48 0,2 3,2 12,1

Libra - US$/£ (**) 1,36 0,6 5,3 4,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,88 0,6 1,3 -9,4

Yuan - RMB/US$ (**) 6,59 0,2 -1,1 -1,2

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,40 -1,2 6,8 -1,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 56,43 0,2 9,2 20,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.291 -1,7 0,0 -2,8

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 971 0,1 4,1 -0,5

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 350 0,1 0,4 3,0

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 141 0,3 3,6 -7,0
(*) Variações em pontos percentuais 
(**) Variações percentuais 

Equipe Técnica  
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responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de 
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ou a citação por completo da fonte (nomes dos autores, da publicação e do Banco BRADESCO) 

Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos Fernando Honorato Barbosa 

Economistas Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Constantin Jancso / Daniela Cunha de Lima / Ellen 
Regina Steter / Estevão Augusto Oller Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão 
/ Marcio Aldred Gregory / Myriã Tatiany Neves Bast / Priscila Pacheco Trigo / Regina Helena Couto Silva 
/ Thomas Henrique Schreurs Pires 

Estagiários Alexandre Stiubiener Himmestein / Camila Medeiros Tanomaru / Felipe Yamamoto Ricardo da Silva / 
Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer 

economiaemdia.com.br 


