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Avanço dos índices de confiança em setembro corrobora cenário de retomada da economia
Os dados dos Sondagens da FGV referentes a setembro reforçaram a expectativa de retomada da economia.
O movimento positivo foi espraiado, com todos os setores apresentando alta dos índices de confiança. O
índice do segmento de serviços subiu 2,4 pontos entre agosto e setembro, atingindo 85,6 pontos. A melhora
do indicador foi impulsionada pelo componente de situação atual, que subiu 3,2 pontos para 81,5 pontos,
enquanto o de situação atual avançou de 88,3 para 89,9. Já o índice de confiança da indústria registrou alta
de 0,6 ponto para 92,8 pontos, maior do que a indicada pela prévia. Tal elevação refletiu a melhora tanto do
indicador de situação atual, que passou de 90,0 para 90,6 pontos, como do de expectativas, que subiu 0,5
ponto para 94,9 pontos. Esses resultados corroboram nosso cenário de uma retomada da atividade
econômica nos próximos meses.

Atividade

Ibá: produção de papel avançou em agosto, enquanto a produção de celulose caiu no período
A produção brasileira de celulose somou 1,5 milhão de toneladas em agosto, de acordo com os dados
divulgados ontem pela Indústria Brasileira de Árvores (Ibá). O resultado equivale a uma queda de 1,0% ante
julho, na série dessazonalizada pelo Depec-Bradesco. As exportações do produto apresentaram alta de
23,2% na mesma base de comparação. Apesar da disparidade de movimento na margem, nos primeiros oito
meses do ano a produção de celulose acumulou crescimento de 3,6%, e as exportações cresceram 4,9%, na
comparação com o mesmo período de 2016. A produção de papel, no entanto, cresceu 1,5% entre julho e
agosto. Por outro lado, as vendas domésticas de papel e as vendas ao mercado externo apresentaram
queda de 1,5% e 2,0%, respectivamente. Já no resultado acumulado no ano até agosto, a produção de papel
teve alta de 0,4%, com declínio de 0,8% das vendas domésticas e leve alta de 0,6% das exportações. .

FipeZap: preços de venda e locação de imóveis comerciais seguiram em queda em agosto
Os índices de preços de venda e locação de imóveis comerciais seguiram em queda em agosto, conforme
divulgado ontem pela Fipe em parceria com o site Zap Imóveis. Os preços de venda recuaram 0,19% em
termos nominais ante julho, enquanto os de locação apresentaram queda de 0,46% na mesma base de
comparação. Dentre as quatro capitais pesquisadas, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre registraram,
respectivamente, variações negativas de 0,32%, 0,10% e 0,42% nos preços de venda em relação ao mês
anterior, enquanto Belo Horizonte mostrou alta de 0,36%. Dessa forma, o preço de venda acumulou
retração de 3,79% e o de locação de 5,02%, nos últimos doze meses. A gradual recuperação da atividade
econômica deve manter os preços de locação em baixo patamar.
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Abiquim: produção e vendas do setor químico apresentaram ligeira alta em agosto
A produção e as vendas do setor químico avançaram 0,2% na passagem de julho para agosto, conforme os
dados divulgados ontem pela Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) e dessazonalizados pelo
Depec-Bradesco. Na comparação interanual a produção cresceu 1,1% e as vendas caíram 2,8%. Apesar do
crescimento da produção da indústria química no mês passado, considerando os demais indicadores já
conhecidos, esperamos estabilidade da produção industrial no período.

Fiesp/Ciesp: atividade industrial paulista recuou em agosto
O Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria paulista mostrou queda de 0,6% entre julho e agosto,
descontados os efeitos sazonais, conforme divulgado ontem pela Fiesp/Ciesp. Essa retração se deu de forma
disseminada e refletiu o desempenho negativo de 13 dos 18 setores pesquisados. As maiores quedas
ocorreram nos setores de papel e celulose (-2,0%) e alimentos (-1,4%). Na comparação interanual, houve
elevação de 7,8% do indicador, mas o mesmo ainda acumula retração de 1,6% nos últimos doze meses. O
nível de utilização da capacidade avançou de 76,2% para 76,5% entre julho e agosto. Apesar do
desempenho negativo da indústria paulista em agosto, esperamos estabilidade da produção industrial
brasileira no período, levando em conta a sinalização dos indicadores setoriais já conhecidos.

Fiscal

Tesouro: resultado do governo central surpreendeu positivamente em agosto
O governo central registrou déficit primário de R$ 9,6 bilhões em agosto, ficando significativamente abaixo
da expectativa do mercado, de resultado negativo de R$ 15,0 bilhões. Grande parte dessa surpresa é
explicada pela receita de R$ 6 bilhões com a devolução de precatórios ao governo. A receita líquida recuou
0,7% em termos reais no acumulado do ano em relação ao mesmo período do ano passado. As despesas,
por sua vez, registraram alta de 0,3% nessa mesma comparação. Considerando o resultado acumulado até
agosto, para o cumprimento da nova meta proposta deste ano de déficit de R$ 159 bilhões, devemos
observar saldos negativos mensais de aproximadamente R$ 18 bilhões até o encerramento de 2017. Para
esse resultado, ainda teremos a ajuda de receitas não recorrentes esperadas com Refis e concessões.

Internacional

Área do Euro: inflação em setembro ficou abaixo do esperado
O índice de preços ao consumidor da Área do Euro registrou alta de 1,5% em setembro na comparação
interanual, mesma variação registrada no mês anterior, segundo dado preliminar divulgado hoje pela
Eurostat. O resultado ficou ligeiramente abaixo da mediana das expectativas do mercado, de uma alta de
1,6%. Os preços de energia continuaram a pressionar o índice, ao registar alta de 3,9%, enquanto os serviços
mantiveram elevação de 0,5%. Os núcleos, no entanto, apresentaram movimento mais comportado, com o
indicador que exclui energia desacelerando para 1,1% ante alta de 1,2% em agosto, indicando que o cenário
de inflação na Área do Euro ainda permanece favorável. Ainda assim, os últimos dados apontam para um
crescimento robusto da economia do bloco no terceiro trimestre, o que deve levar o Banco Central Europeu
a anunciar o início da retirada dos estímulos monetários na próxima reunião em outubro.

México: apesar da piora no cenário externo, Banco Central do México manteve a taxa básica de juros em
7,0% ao ano
O Banco Central do México (Banxico) manteve a taxa básica de juros em 7,0% a.a. em reunião de política
monetária realizada ontem, confirmando a nossa expectativa e a do mercado. No comunicado divulgado
após a decisão, o Banxico adotou um tom mais preocupado com o comportamento dos preços, ressaltando
que apesar da inflação corrente já mostrar sinais de descompressão, ainda se situa bem acima da meta de
3,0%. Ademais, o Banxico destacou que o cenário de risco piorou desde sua última reunião, refletindo o
cenário externo menos favorável e consequente aumento da volatilidade da moeda doméstica no período,
além dos possíveis efeitos dos terremotos que atingiram o país em setembro sobre abastecimento e preços.
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Contudo, as expectativas de inflação para o próximo ano e para o médio prazo se estabilizaram próximas ao
centro da meta. Diante desse cenário, o Banxico reiterou que o patamar atual da taxa é condizente com a
convergência da inflação para o intervalo da meta no final de 2018, sugerindo que a taxa de juros deve ser
mantida em 7,0% a.a. ao menos até o final deste ano. Desse modo, reforçamos nossa expectativa de que na
ausência de uma surpresa negativa com a renegociação do NAFTA e de uma guinada populista nas eleições
de julho de 2018, existirá espaço para uma flexibilização dos juros no segundo semestre do próximo ano.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários encerram a semana sem direção única. As bolsas asiáticas fecharam o pregão no
campo positivo, com exceção de Tóquio, cujo índice ficou praticamente estável. As bolsas europeias operam
em alta, após surpresa positiva com os dados de emprego da Alemanha. Os índices futuros dos Estados
Unidos, por sua vez, indicam que suas bolsas devem recuar ao longo do dia. No mercado de divisas, o dólar
ganha valor ante as principais moedas dos países desenvolvidos, com exceção do euro, à espera dos dados
de confiança dos Estados Unidos.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo sobem, enquanto o mercado avalia os impactos das
tensões entre o Iraque e o Curdistão no fornecimento do produto. Hoje serão divulgados os dados semanais
sobre a perfuração de novos poços dos EUA. As cotações das principais commodities agrícolas recuam, com
exceção do algodão e do café, enquanto os preços dos metais sobem.

Na agenda doméstica, o destaque será a divulgação dos dados fiscais pelo Banco Central, e da PNAD
Contínua do IBGE, ambos referentes a agosto. Esperamos que a taxa de desemprego tenha atingido 12,8%
no período. Além disso, a Aneel divulgará a bandeira tarifária de outubro.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: PNAD Contínua (ago) 12,7% 12,8%

10:30 Brasil BCB: Nota à Imprensa - Política Fiscal (ago)

- Brasil Aneel: Divulgação de bandeira tarifária (out)

09:30 EUA Rendimento pessoal (ago) 0,2% (m/m)

09:30 EUA Gastos pessoais (ago) 0,1% (m/m)

11:00 EUA
Índice de confiança da Universidade de Michigan (set) - 

final
95,3
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Indicadores do Mercado

28/09/17
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) (*) 7,16 -0,03 -0,68 -5,34

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 0,42

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 7,53 0,00 -0,34 -4,64

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7,29 -0,03 -0,54 -4,29

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.279,47 -1,51 62,33 292,81

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.454,93 -1,70 118,32 389,04

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 203,49 -0,20 6,01 -69,60

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,18 -0,32 0,51 -1,05

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 73.567 -0,31 3,59 23,94

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 30.487 -0,32 3,43 24,01

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.510 0,12 2,69 15,60

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 259,88 0,15 3,77 13,07

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.363 0,47 4,70 23,67

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.340 -0,17 -0,68 11,77

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,31 0,00 0,15 0,74

Euro - US$/€ (**) 1,18 0,3 -1,6 5,1

Iene - ¥/US$ (**) 112,34 -0,4 2,8 11,6

Libra - US$/£ (**) 1,34 0,4 3,9 3,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,16 -0,2 1,6 -6,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,66 0,3 0,7 -0,2

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 182,99 -0,9 5,0 -2,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 57,41 -0,8 10,6 17,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.286 0,1 -1,8 -2,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 960 -0,6 2,6 1,5

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 353 -0,4 4,9 7,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 142 -0,7 1,1 -6,7
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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