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Mercado revisou para cima projeções para o crescimento do PIB e da inflação de 2017
O mercado elevou suas estimativas para o crescimento do PIB e da inflação neste ano, segundo estimativas
coletadas até o dia 20 de outubro e divulgadas há pouco pelo Relatório Focus do Banco Central. A mediana
das expectativas para o crescimento do PIB de 2017 passou de 0,72% para 0,73%, enquanto as projeções
para 2018 foram mantidas em 2,50%. Já a mediana das expectativas para o IPCA para 2017 foi ajustada para
cima, avançando de uma alta de 3,00% para outra de 3,06%, e permaneceu em 4,02% para 2018. As
expectativas para a mediana da taxa Selic mais uma vez não se alteraram, permanecendo em 7,0% para
ambos os anos, e as projeções medianas para a taxa de cambio para o final deste ano passaram de R$/US$
3,15 para R$/US$ 3,16, e ficaram em R$/US$ 3,30 para o final de 2018.

Destaques da Semana

Copom deve reduzir juros para 7,5% e sinalizar diminuição do ritmo de corte
Na agenda doméstica, destacamos a decisão de política monetária a ser conhecida na quarta-feira.
Esperamos corte de 75 b.p. na Selic e sinalização de redução no ritmo para a próxima reunião. Acreditamos
que o cenário benigno para inflação e a retomada gradual da atividade permitirão a continuidade dos cortes
de juros em 50 b.p. e 25 b.p., respectivamente, nas reuniões de dezembro e fevereiro, finalizando o ciclo
com Selic a 6,75% a.a. Além disso, serão divulgados os dados de setembro do resultado do balanço de
pagamentos, na quinta-feira, que deve seguir mostrando grande “folga” nas contas externas, e os dados do
mercado de crédito, na sexta-feira, que devem indicar expansão gradual das concessões. Na agenda
internacional, as primeiras estimativas do PIB do terceiro trimestre do Reino Unido e dos EUA serão
divulgadas na quarta-feira e na sexta-feira, respectivamente. Os indicadores continuarão a apontar para o
forte crescimento global. Esperamos expansão em relação ao trimestre anterior de 0,6% da economia norte
americana e de 0,3% para o PIB do Reino Unido.

Atividade

ABAL: produção de alumínio permaneceu praticamente estável entre agosto e setembro
A produção de alumínio primário atingiu 66,2 mil toneladas em setembro, de acordo com a Associação
Brasileira do Alumínio (Abal). Esse número representa uma queda de 0,02% em relação ao mês anterior, na
série livre de efeitos sazonais, e consiste na terceira baixa consecutiva, após cinco meses de alta. Na
comparação interanual, houve queda de 0,2% em setembro. Entretanto, no ano a produção acumula alta de
1,5% em relação ao mesmo período de 2016. Apesar da queda da produção de alumínio, esperamos que a
produção industrial cresça em setembro.

Destaques do dia

o Mercado revisou para cima projeções para o crescimento do PIB e da inflação de 2017

o Copom deve reduzir juros para 7,5% e sinalizar diminuição do ritmo de corte

o Produção de alumínio permaneceu praticamente estável entre agosto e setembro

o Demanda doméstica por transporte aéreo cresceu em setembro

o Mesmo com avanço do IPCA-15 em outubro, cenário prospectivo de inflação segue favorável

o Vitória dos partidos que apoiam Macri na eleição legislativa argentina deve facilitar aprovação da política
de ajuste fiscal
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Abear: demanda por transporte aéreo doméstico cresceu em setembro
A demanda por transporte aéreo doméstico apresentou alta de 1,5% em setembro em relação ao mês
anterior, segundo os dados divulgados ontem pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) e
dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Na mesma base de comparação, a oferta doméstica diminuiu 0,5%.
Na comparação interanual, a demanda e a oferta por voos domésticos cresceram 6,6% e 2,9%,
respectivamente. Em relação aos voos internacionais, tanto a demanda como a oferta registraram aumento,
de 1,7% e 1,3%, nessa ordem, também na série livre de efeitos sazonais. Por fim, em relação a setembro do
ano passado, a oferta cresceu 18,5% e a demanda apresentou expansão de 17,2%. Esperamos que a
demanda por voos domésticos e internacionais cresça neste ano, acompanhando a gradual retomada da
atividade econômica.

Inflação

IBGE: apesar do avanço do IPCA-15 em outubro, cenário prospectivo de inflação segue favorável
O IPCA-15 registrou alta de 0,34% em outubro, de acordo com os dados divulgados na última sexta-feira
pelo IBGE. O resultado veio abaixo da nossa projeção (0,37%) e da mediana das expectativas do mercado
(0,35%). Em relação ao nosso número, a surpresa foi concentrada nos itens de alimentação. A aceleração
em relação a setembro, quando o índice avançou 0,11%, refletiu principalmente a menor deflação dos
preços de alimentos, que passaram de uma queda de 0,94% para outra de 0,15%. No mesmo sentido, os
preços de habitação avançaram de 0,3% para 0,7%, e os gastos com saúde passaram de 0,1% para 0,5%. No
sentido oposto, os preços de transportes passaram de uma alta de 1,25% para outra de 0,6%, refletindo os
reajustes negativos da gasolina nas refinarias no início de outubro. Com isso, o IPCA-15 acumulou elevação
de 2,7% nos últimos doze meses e 2,25% neste ano. Para o fechado do mês, esperamos uma variação em
torno de 0,47%.

Internacional

Argentina: vitória dos partidos que apoiam Macri na eleição legislativa deve facilitar aprovação da política
de ajuste fiscal
O resultado da eleição legislativa da Argentina foi mais favorável ao governo do que sugeriam as pesquisas
de opinião, sendo que os partidos da base do governo de Maurício Macri passarão a deter quase 42% das
cadeiras para Câmara dos Deputados. Já os partidos de oposição ao governo ficarão com cerca de 36% das
cadeiras nessa casa. No Senado, o partido do governo passa a ter 33% das cadeiras, ao passo que a oposição
terá 15% das cadeiras. Essa vitória do governo deve facilitar a aprovação da agenda de reformas do
presidente Macri para o país, que vinha enfrentando dificuldades diante da composição anterior
desfavorável no Congresso. Outra sinalização que podemos inferir desse resultado da eleição legislativa é
que o governo continua com boa aprovação diante dos eleitores. Vale destacar que a ex-presidente Cristina
Kirchner foi candidata ao Senado pela Província de Buenos Aires e foi eleita, ficando atrás apenas do
candidato governista Esteban Bullrich. De todo modo, o resultado da eleição aumenta as chances da
aprovação da política de ajuste fiscal e de uma continuidade política nas eleições presidenciais de 2019.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários iniciam a semana em alta. Na Ásia, a bolsa de Tóquio avançou 1,1%, após vitória da
coalizão de Shinzo Abe nas eleições do Japão neste fim de semana, a qual sugere cenário de manutenção
dos estímulos monetários e fiscais no país. O índice de Hong Kong recuou 0,6%, enquanto do de Shanghai
subiu 0,1%. As bolsas europeias operam em 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, com destaque para o enfraquecimento do euro
em meio ao conflito separatista na Espanha, que se intensificou neste fim de semana após o governo
anunciar intervenção na Catalunha.
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No mercado de commodities, as cotações do petróleo apresentam ligeiro recuo, em dia de dólar mais forte.
As cotações das commodities agrícolas são negociadas em alta, com exceção do café, enquanto os preços
dos metais industriais avançam.

No Brasil, o mercado de juros deve reagir às projeções contidas no relatório Focus, divulgado há pouco pelo
Banco Central. Na agenda de indicadores, conheceremos o índice de confiança do empresário da CNI
referente ao mês de outubro. Além disso, o Tesouro divulgará o relatório mensal da dívida pública de
setembro.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

15:00 Brasil MDIC: Balança comercial (semanal)

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

(out)

- Brasil Tesouro: Relatório mensal da dívida pública federal (set)
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Indicadores do Mercado

20/10/17
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) (*) 7,11 0,01 -0,73 -5,27

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 0,59

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 7,31 -0,02 -0,27 -4,79

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7,24 0,01 -0,13 -4,09

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.318,04 3,22 62,62 294,38

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.485,90 14,44 35,13 311,69

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 170,50 -4,45 -20,38 -94,41

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,19 0,73 1,92 1,61

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 76.391 0,14 0,51 19,66

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 31.666 0,20 0,41 20,19

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.575 0,51 2,67 20,26

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 262,85 0,34 2,30 13,74

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.458 0,04 5,65 24,50

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.379 0,25 0,38 9,54

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,38 0,07 0,12 0,63

Euro - US$/€ (**) 1,18 -0,6 -0,9 7,8

Iene - ¥/US$ (**) 113,52 0,9 1,2 9,2

Libra - US$/£ (**) 1,32 0,2 -2,3 7,6

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,00 1,1 6,9 2,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,62 0,3 0,6 -1,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 184,12 0,0 -0,5 -4,7

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 57,75 0,9 2,6 12,4

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.277 -0,7 -2,7 0,9

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 979 -0,8 0,9 0,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 345 -1,3 -1,6 -1,9

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 138 0,3 -1,9 -8,3
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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