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Avanço do IGP-M em setembro foi explicado principalmente pela aceleração dos preços agropecuários
O IGP-M subiu 0,47% em setembro, de acordo com os dados divulgados há pouco pela FGV, em linha com
nossa projeção (0,47%) e com a mediana das expectativas do mercado (0,45%). A aceleração em relação a
agosto, quando o índice avançou 0,10%, foi explicada tanto pela menor deflação dos produtos agrícolas no
atacado, como pelo aumento dos preços de produtos industriais. O IPA industrial subiu 1,0% neste mês
(ante variação de 0,48% na leitura anterior), refletindo principalmente a elevação dos preços do diesel nas
refinarias. No mesmo sentido, os produtos agropecuários passaram de uma queda de 1,61% em agosto para
outra de 0,04% em setembro. O IPC, por sua vez, recuou 0,09% no período, ante alta de 0,33% no mês
passado. Por fim, o INCC, divulgado na última terça-feira, passou de uma elevação de 0,40% para outra de
0,14%. Com esse resultado, o IGP-M acumulou deflação de 1,45% nos últimos doze meses, ante recuo de
1,70% na leitura anterior. Apesar do avanço em agosto, os preços no atacado seguem indicando um cenário
benigno para os preços ao consumidor nos próximos meses.

Atividade

BC: carteira de crédito à pessoa física continuou apresentando desempenho positivo em agosto
O estoque total de crédito no Sistema Financeiro Nacional (SFN) recuou 0,4% na passagem de julho para
agosto, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco Central e dessazonalizados pelo Depec-
Bradesco. Com isso, o estoque total de crédito somou R$ 3,056 trilhões em agosto, o que representa uma
contração de 2,2% nos últimos doze meses. Tal queda refletiu a redução de 1,2% da carteira de pessoa
jurídica, associada à retração do estoque de crédito direcionado, de 2,4% em relação ao mês anterior,
descontados os efeitos sazonais. Já a carteira de pessoa física apresentou expansão de 0,4% no período.
Dessa forma, a relação crédito/PIB chegou a 47,1% em agosto deste ano, menor patamar desde maio de
2012. A taxa de inadimplência com recursos livres ficou praticamente estável em 5,6%, o menor patamar
desde fevereiro de 2016. Para 2017, esperamos expansão de 1,2% do estoque total de crédito,
impulsionada pelo desempenho positivo da carteira de pessoa física.

Abimaq: faturamento da indústria de máquinas e equipamentos permaneceu estável em agosto
O faturamento da indústria de máquinas e equipamentos somou R$ 6.090 milhões em agosto, resultado
praticamente estável em relação a junho em termos nominais, segundo os dados da Associação Brasileira da
Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) divulgados ontem e dessazonalizados pelo Depec-
Bradesco. Na comparação com agosto do ano passado, o faturamento obteve alta de 2,6%, puxada pelo
aumento de 19,9% das exportações. A despeito da expansão da produção de máquinas e equipamentos,
considerando os demais indicadores coincidentes já conhecidos, esperamos que a produção industrial fique
praticamente estável na passagem de julho para agosto.

Destaques do dia

o Aceleração dos preços de produtos agropecuários explicou avanço do IGP-M em setembro

o Carteira de crédito à pessoa física continuou apresentando desempenho positivo em agosto, segundo o
Banco Central

o Sondagem da indústria da CNI apontou para melhora da atividade do setor em agosto

o Faturamento da indústria de máquinas e equipamentos em agosto permaneceu estável

o Fluxo cambial seguiu positivo na quarta semana de setembro, com entradas líquidas de US$ 788 milhões

o Desempenho positivo dos pedidos de bens duráveis nos Estados Unidos aponta para o crescimento dos
investimentos no terceiro trimestre

o Elevação do índice de sentimento econômico na Área do Euro em setembro sugere que o ritmo de
crescimento continuou forte no terceiro trimestre
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CNI: sondagem da indústria apontou para melhora da atividade do setor em agosto
Os dados da sondagem industrial de agosto, divulgados ontem pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI), apontaram para um avanço de 4,3 pontos da produção ante julho, em linha com o sugerido pelos
indicadores coincidentes já conhecidos. O indicador alcançou 54,8 pontos, acima do patamar neutro de 50
pontos. No mesmo sentido, o componente de número de empregados registrou alta de 0,9 ponto, enquanto
os estoques recuaram 1,6 ponto, na mesma base de comparação. Na série dessazonalizada pelo Depec-
Bradesco, o índice de produção subiu 2,3 pontos, enquanto o de números de empregados avançou 0,4
ponto e o de estoques registrou queda de 1,5 ponto. Esses resultados, em linha com os indicadores
divulgados previamente, confirmam nossa expectativa de retomada gradual da economia ao longo dos
próximos trimestres.

Setor Externo

BC: fluxo cambial seguiu positivo na quarta semana de setembro, ao registrar entradas líquidas de US$
788 milhões
O fluxo cambial apresentou saldo positivo de US$ 788 milhões na semana compreendida entre os dias 18 e
22 deste mês, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco Central. As contas comercial e
financeira caminharam no mesmo sentido, sendo essa última a mais relevante para o resultado positivo da
semana, ao registrar superávit de US$ 496 milhões. Para tanto, foram verificadas compras de US$ 10,8
bilhões e vendas de US$ 10,3 bilhões. A conta comercial apresentou saldo positivo de US$ 292 milhões, em
função da contratação de US$ 3,6 bilhões para exportação e de US$ 3,3 bilhões para importação. Com esse
resultado, o fluxo cambial acumula superávit de US$ 2,9 bilhões em setembro e de US$ 7,1 bilhões no ano.

Internacional

EUA: desempenho positivo dos pedidos de bens duráveis aponta para o crescimento dos investimentos
no terceiro trimestre
As encomendas de bens duráveis dos Estados Unidos cresceram 1,7% na passagem de julho para agosto,
revertendo parte da queda de 6,8% registrada em julho, de acordo com os dados preliminares divulgados
ontem pelo Census Bureau. Esse avanço, que veio acima da mediana das projeções do mercado (1,0%),
refletiu principalmente o movimentos das encomendas de aeronaves e suas partes, que avançaram 44,8%
nessa divulgação, após forte queda de 71% em julho. Quanto ao núcleo, que exclui aeronaves e gastos com
defesa, o crescimento foi de 0,8% na mesma base de comparação. Em relação aos embarques, foi registrado
um aumento de 0,3% em agosto, após esse componente ter permanecido praticamente estável nos meses
anteriores. Vale destacar que esse indicador ainda não foi impactado pelos efeitos da temporada de
furações, que devem começar a aparecer nos dados de setembro. Dessa forma, o desempenho positivo do
indicador de encomendas sugere uma alta nos investimentos no terceiro trimestre do ano, corroborando
para nosso cenário de crescimento de 2,1% do PIB no terceiro trimestre.

Área do Euro: elevação do índice de sentimento econômico em setembro sugere que o ritmo de
crescimento continuou forte no terceiro trimestre
O índice de sentimento econômico da Área do Euro subiu 1,1 ponto na passagem de agosto para setembro,
conforme reportado hoje pela Comissão Europeia, atingido 113,0 pontos, o maior nível desde a crise
internacional de 2008. Esse resultado surpreendeu os analistas de mercado, que esperavam uma alta menos
intensa, de 0,1 ponto. No mesmo sentido, o índice de clima das empresas avançou de 1,09 para 1,34 ponto.
O índice de confiança do consumidor, por sua vez, confirmou a leitura preliminar, ao passar de -1,5 ponto
em julho para -1,2 em agosto. Esses dados, em linha com os demais indicadores já conhecidos, sugerem que
o ritmo de crescimento da economia do bloco continuou forte no terceiro trimestre.
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Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam sem direção única nesta quinta-feira. As bolsas asiáticas fecharam o pregão
no campo positivo, com exceção de Hong Kong, cujo índice recuou 0,8%. As bolsas europeias operam em
alta, após surpresa positiva com o índice de sentimento econômico da região. Já os índices futuros dos
Estados Unidos indicam que suas bolsas devem recuar ao longo do dia. No mercado de divisas, o dólar
deprecia ante as principais moedas dos países desenvolvidos, após a forte apreciação dos últimos dias.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo se recuperam, após recuo dos estoques do produto
nos Estados Unidos. As cotações das principais commodities agrícolas recuam, com exceção do açúcar e do
café, enquanto os preços dos metais apresentam movimentos distintos, com avanço do preço do níquel e
queda do cobre.

No Brasil, o mercado deve reagir ao resultado do IGP-M, divulgado há pouco pela FGV. Conheceremos hoje
o resultado primário de agosto, pelo Tesouro, para o qual projetamos um déficit de 17,0 bilhões. Além disso,
a Fiesp divulgará seus indicadores industriais referentes a esse mesmo mês.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

- Brasil Tesouro: Resultado primário do governo central (ago) - R$ 17 bilhões

- Brasil Fiesp/Ciesp: Indicadores industriais - INA e NUCI (ago)

- Brasil CMN: Anúncio da Taxa de Juros de Longo Prazo

09:00 Alemanha Índice de preços ao consumidor (set) - preliminar 0,1% (m/m)

09:30 EUA PIB (2° tri.) - preliminar 3,1% (tri/tri)

15:00 México Banco Central anunciará decisão de política monetária 7,00% 7,00%
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Indicadores do Mercado

27/09/17
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) (*) 7,19 -0,65 -0,65 -5,30

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 0,34

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 7,53 0,00 -0,35 -4,62

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7,32 0,06 -0,50 -4,24

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.280,98 4,62 67,66 301,05

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.456,63 -6,79 116,23 405,03

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 203,69 -1,86 6,85 -76,29

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,19 0,85 1,08 -1,27

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 73.797 -0,70 3,83 26,40

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 30.586 -0,76 3,74 26,41

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.507 0,41 2,62 16,07

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 259,48 0,46 3,03 13,72

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.267 -0,31 4,19 21,48

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.345 0,05 0,41 11,58

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,31 0,07 0,14 0,75

Euro - US$/€ (**) 1,17 -0,4 -1,5 4,7

Iene - ¥/US$ (**) 112,84 0,5 3,2 12,4

Libra - US$/£ (**) 1,34 -0,5 3,9 2,8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,20 1,4 3,3 -6,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,64 0,0 -0,1 -0,4

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,86 0,5 6,0 0,8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 57,90 -0,9 10,5 26,0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.284 -1,0 -0,6 -3,2

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 966 0,2 2,8 1,4

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 354 0,5 4,5 6,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 143 0,3 2,6 -6,3
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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