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Avanço do índice de confiança do setor de construção em setembro reforça expectativa de retomada da
economia
Em linha com os dados preliminares de confiança da indústria, que mostraram uma recuperação em
setembro, os dados da Sondagens da Construção, divulgados hoje pela FGV, também apontaram para uma
melhora da confiança no setor. O índice de confiança do setor de construção registrou alta de 1,4 ponto
para 77,5 pontos na passagem de agosto para setembro. Esse resultado refletiu a melhora tanto do
indicador de situação atual, que passou de 65,1 para 66,2 pontos, como do de expectativas, que subiu 1,8
ponto, para 89,2 pontos. Esse comportamento heterogêneo dos indicadores de confiança em agosto reforça
nossa expectativa de que a retomada da economia acontecerá de forma gradual.

Atividade

Anatel: telefonia fixa ficou estável em julho ao mesmo tempo em que a trajetória de crescimento de
banda se manteve no período
As linhas de telefonia fixa somaram 41,3 milhões em julho conforme divulgado ontem pela Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel). O número representa uma queda de 3,1% em relação a julho de 2016 e
estabilidade comparado a junho deste ano, na série com ajuste sazonal. A acomodação foi influenciada por
problemas de contabilização ocorridas nos meses anteriores e que terão que ser reprocessados – somente
em julho o incremento ocorrido por esse motivo somou 160 mil novas linhas. Por outro lado, o número de
acessos de banda larga atingiu 27,9 milhões em julho, o que corresponde a uma alta de 5,9% na
comparação interanual e de 0,5% em relação a junho deste ano, descontada a sazonalidade. Assim,
respondendo à necessidade de mobilidade, acreditamos que a trajetória de queda na telefonia fixa
observada há alguns anos será mantida nos próximos meses, ao passo que o segmento de banda larga
manterá o desempenho positivo daqui em diante.

Setor Externo

Balança comercial registrou superávit de US$ 1,3 bilhão na quarta semana de setembro, refletindo o bom
desempenho das exportações
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 1,3 bilhão na quarta semana deste mês, de
acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Esse
resultado é equivalente a um superávit de US$ 62,5 bilhões em termos anualizados, levando em conta os
ajustes sazonais. Entre os dias 18 e 22, as exportações somaram US$ 4,8 bilhões, superando as importações,
que alcançaram US$ 3,5 bilhões. Na comparação com as médias diárias do mesmo período de 2016, houve
crescimento de 24,3% dos embarques e de 19% das compras externas. O crescimento das exportações foi
explicado pelo aumento das vendas das três categorias de produtos: básicos (36,5%), manufaturados
(18,1%) e semimanufaturados (13,9%). Em relação às importações, cresceram os gastos principalmente com
equipamentos eletroeletrônicos e com químicos, de 35,2% e 31,3%, nessa ordem. Assim, a balança
comercial acumulou superávit de US$ 3,8 bilhões no mês e de US$ 51,9 bilhões no ano.

Destaques do dia

o Avanço do índice de confiança do setor de construção em setembro reforça expectativa de retomada da
economia.

o Telefonia fixa ficou estável em julho ao mesmo tempo em que a trajetória de crescimento de banda se
manteve no período, segundo dados da Anatel.

o Balança comercial registrou superávit de US$ 1,3 bilhão na quarta semana de setembro, refletindo o bom
desempenho das exportações.

o Emissões líquidas da dívida pública federal atingiram R$ 33 bilhões em agosto.
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Fiscal

Tesouro: emissões líquidas da dívida pública atingiram R$ 33 bilhões em agosto
As emissões da dívida pública federal somaram R$ 51 bilhões em agosto, enquanto os resgates atingiram R$
18 bilhões, fazendo com que emissões líquidas ficassem em R$ 33 bilhões, de acordo com os dados
divulgados ontem pelo Tesouro Nacional. O estoque da dívida pública chegou a R$ 3,4 trilhões no mês. Vale
notar que observamos entrada de estrangeiros na dívida pública (R$ 2,31 bilhões) em agosto, o que não
acontecia desde abril. Ainda assim, a participação dos estrangeiros na dívida caiu para 12,7%, percentual
inferior aos 15,7% observados em agosto do ano passado. Quanto à composição da dívida, atualmente
34,8% da dívida pública federal é representada por títulos prefixados, ao passo que 29,7% são ligados ao
índice de preços, 31,9% atrelados à taxa flutuante e apenas 3,6% relacionados ao câmbio.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta terça-feira. As bolsas asiáticas fecharam o
pregão com leves ganhos, com exceção de Tóquio, cujo índice recuou 0,3% pressionado pelas ações das
empresas de tecnologia. As bolsas europeias operam sem direção única, enquanto os índices futuros dos
Estados Unidos indicam que suas bolsas devem ter ganhos ao longo do dia. No mercado de divisas, o dólar
ganha valor ante as principais moedas dos países desenvolvidos, à espera do discurso de J. Yellen.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo apresentam leve recuo, após altas significativas nesta
segunda-feira, influenciadas pelos resultados da última reunião da Opep e pelas tensões em torno do
plebiscito de independência do Curdistão, que poderia afetar o fornecimento do produto. As cotações das
principais commodities agrícolas recuam, com exceção do café e do trigo, enquanto os preços dos metais
industriais sobem.

Na agenda doméstica, serão divulgados os dados do setor externo de agosto. Projetamos um superávit em
conta corrente de US$ 0,8 bilhão e investimento direto no país positivo em US$ 6,3 bilhões.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

10:30 Brasil BCB: Transações Correntes (ago) + US$ 0,8 bilhão

11:00 EUA Confiança do consumidor - Conference Board (set) 120,0

13:00 EUA Fed: Discurso de J. Yellen

- Argentina Banco Central anunciará decisão de política monetária 26,25% 26,25%
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Indicadores do Mercado

25/09/17
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 0,00 -4,71

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 0,27

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 7,55 0,00 -0,33 -4,67

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7,31 0,04 -0,51 -4,33

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.267,00 -0,59 53,68 287,26

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.455,00 -9,54 114,59 431,29

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 202,13 -1,06 5,29 -64,59

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,16 1,11 0,02 -2,60

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 74.443 -1,26 4,74 26,83

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 30.880 -1,33 4,73 26,92

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.497 -0,22 2,19 15,34

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 258,26 0,15 2,55 11,49

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.398 0,50 4,86 21,75

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.342 -0,33 0,30 10,14

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,22 -0,03 0,05 0,60

Euro - US$/€ (**) 1,18 -0,9 -0,6 5,5

Iene - ¥/US$ (**) 111,73 -0,2 2,2 10,6

Libra - US$/£ (**) 1,35 -0,3 4,5 3,9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,92 1,0 1,8 -9,4

Yuan - RMB/US$ (**) 6,62 0,5 -0,4 -0,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 184,61 1,0 6,8 1,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 59,02 3,8 12,6 28,6

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.307 1,1 1,1 -2,3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 971 -1,3 3,4 1,7

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 354 0,1 4,4 5,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 144 0,9 3,5 -5,2
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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