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Avanço dos índices de confiança em novembro corrobora cenário de aceleração da atividade econômica
Na mesma direção do resultado preliminar, o índice de confiança da indústria subiu 2,9 pontos na passagem
outubro para novembro, atingindo 98,3 pontos na série com ajuste sazonal. Tal movimento refletiu a
melhora tanto do componente de situação atual, que passou de 95,5 para 97,2 pontos, como das
expectativas, que avançaram 4,2 pontos para 99,4 pontos. O nível de utilização da capacidade instalada
ficou praticamente estável, ao oscilar de 74,3% para 74,2% no período. Já o índice de confiança empresarial,
que agrega as informações dos diferentes setores da economia, avançou 1,5 ponto para 91,8 pontos, com
melhoras nos componentes de situação atual e expectativas. Esse avanço espraiado dos indicadores de
confiança no mês corrobora nossa expectativa de uma aceleração do crescimento do PIB no quarto
trimestre.

Atividade

Abimaq: faturamento da indústria de máquinas e equipamentos cresceu em outubro
O faturamento da indústria de máquinas e equipamentos somou R$ 5.790 milhões em outubro, número que
representa um aumento de 10,0% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados divulgados
ontem pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). Na margem, a alta foi
de 2,9% na série livre de efeitos sazonais, valor que representa o primeiro avanço após 2 meses
consecutivos de baixa. Com relação às exportações e importações, ambas registraram aumento interanual,
com variações de 49,5% e 2,3%, respectivamente. Vale ressaltar que o consumo aparente de máquinas
apresentou queda de 5,3% no mês passado frente ao mesmo período de 2016. Considerando esses
resultados e os demais indicadores já conhecidos, projetamos que a produção industrial tenha ficado
relativamente estável na passagem de setembro para outubro.

IBGE: renda média de todas as fontes no país foi de R$ 2.063 em 2016
O rendimento médio mensal de todas as fontes ficou em R$ 2.063 em 2016, segundo as informações da
PNAD Contínua Anual divulgada ontem pelo IBGE. Regionalmente, o Sudeste apresentou a maior renda
média, R$ 2.461, seguido pelo Centro-Oeste (R$ 2.292), e pelo Sul (R$ 2.249), enquanto o Norte (R$ 1.468)
e o Nordeste (R$ 1.352) mostraram os níveis médios mais baixos de renda. Em relação à composição do
rendimento domiciliar per capita, cuja média ficou em R$ 1.242, 74,8% da massa eram provenientes do
trabalho, 18,7% de aposentadorias e pensões, e 2,2% de alugueis e arrendamentos, enquanto os demais
4,3% adivinham de outras fontes. Ainda sob essa ótica, aposentadorias e pensões tinham maior peso na
massa de renda do Nordeste (23,3%) e do Sul (19,4%). Por fim, os 40% mais pobres da população detinham
10,1% da massa de renda, enquanto os 10% mais ricos recebiam 43,1% do total. A despeito das informações
terem sido coletadas desde 2012, devido a mudanças metodológicas, o IBGE divulgará a comparação dessas
informações com os anos anteriores apenas em 2018.

Destaques do dia

o Avanço dos índices de confiança em novembro corrobora cenário de aceleração da atividade econômica

o Faturamento da indústria de máquinas e equipamentos cresceu em outubro, segundo a Abimaq

o Renda média de todas as fontes no país foi de R$ 2.063 em 2016

o Fluxo cambial apresentou déficit de US$ 1,0 bilhão na quarta semana de novembro, refletindo o saldo
negativo da conta comercial

o Setor público consolidado registrou superávit primário de R$ 4,8 bilhões em outubro

o Índice PMI da China avançou 0,2 ponto em novembro, impulsionado por tecnologia e bens de consumo
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Setor externo

BC: fluxo cambial apresentou déficit de US$ 1,0 bilhão na quarta semana de novembro, refletindo o saldo
negativo da conta comercial
O fluxo cambial registrou saldo negativo de US$ 1,0 bilhão na semana compreendida entre os dias 20 e 24
deste mês, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco Central. As contas financeira e comercial
caminharam no mesmo sentido, sendo esta última a mais relevante para o saldo negativo da semana, ao
apresentar saídas líquidas de US$ 808 milhões. Para tanto, o câmbio contratado para exportações, de US$
2,5 bilhões, foi inferior aos US$ 3,3 bilhões contratados para importações. A conta financeira teve déficit de
US$ 190 milhões, resultado de compras de US$ 8,4 bilhões e vendas de US$ 8,6 bilhões. Com esse resultado,
o fluxo cambial acumula déficit de US$ 3,0 bilhões em novembro e superávit de US$ 7,6 bilhões no ano.

Fiscal

BC: resultado primário do setor público consolidado apresenta um superávit de R$ 4,8 bilhões em
outubro
O resultado primário do setor público ficou positivo em R$ 4,8 bilhões em outubro, conforme divulgado
ontem pelo Banco Central. Os superávits de R$ 5 bilhões das contas do governo central e de R$ 352 milhões
dos governos regionais foram atenuadas pelo déficit de R$ 562 milhões das empresas estatais. Com isso, o
setor público acumulou déficit de R$ 187,2 bilhões nos últimos 12 meses, o que representa 2,88% do PIB. A
dívida bruta do governo geral, por sua vez, atingiu 74,4% do PIB, ante a 73,9% no mês passado. Com as
receitas de concessões que já estão programadas para serem registradas no restante deste ano, o governo
deve cumprir a meta de R$ 159 bilhões para 2017. Em relação à trajetória da dívida, esperamos
deterioração nos próximos meses, encerrando o ano em 76,0%. Com o cumprimento do teto dos gastos nos
próximos anos, a trajetória deve começar a melhorar a partir de 2021.

Internacional

China: índice PMI avançou 0,2 ponto em novembro, impulsionado por tecnologia e bens de consumo
O índice PMI da indústria de transformação da China, divulgado na noite de ontem pelo escritório de
estatísticas do país (NBS), registrou alta de 0,2 ponto para 51,8 pontos em novembro, surpreendendo a
mediana das expectativas do mercado de queda de 0,2 ponto. A alta no componente industrial foi
espalhada entre seus componentes, com destaque para a alta de 1,0 ponto na produção e 0,7 ponto nas
encomendas. Analisando o desempenho industrial pelo tamanho das empresas, destacamos o desempenho
positivo dos índices das empresas consideradas médias e pequenas, com altas de 0,7 ponto e 0,8 ponto
respectivamente, que mais do que compensaram a queda de 0,2 ponto do índice composto pelas grandes
empresas. Setorialmente, a alta do PMI foi principalmente explicada pelo bom desempenho de tecnologia e
bens de consumo, enquanto o setor de mineração continuou no campo contracionista, refletindo a restrição
à produção no período do inverno no país. O indicador de atividade do setor de serviços também cresceu no
período, passando de 54,3 pontos para 54,8 pontos. Em suma, esses resultados corroboram nossa visão de
que a economia chinesa deve manter a trajetória de desaceleração moderada no quarto trimestre,
refletindo a desaceleração do setor de mineração e da indústria pesada (economia tradicional). Entretanto,
parte desse movimento deve ser compensada pelo bom desempenho dos setores de serviços, de tecnologia
e de bens de consumo (nova economia chinesa).

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta quinta-feira. As bolsas asiáticas fecharam o
pregão com perdas, com exceção de Tóquio, que subiu 0,6% impulsionada pelas ações de empresas do setor
financeiro. Já as bolsas europeias operam no campo positivo, mesma direção apontada pelos índices futuros
para as bolsas dos Estados Unidos. No mercado de divisas, o dólar valoriza ante as principais moedas, com
exceção da libra que é negociada na maior cotação em dois meses refletindo o otimismo com o avanço das
negociações do Brexit.
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No mercado de commodities, o petróleo é negociado em alta, refletindo notícias de que os países membros
da Opep e a Rússia anunciarão hoje a extensão do acordo que limita a produção até o final do próximo ano.
As principais commodities agrícolas operam em queda, com exceção do café e do açúcar. Os metais
industriais são negociados em baixa, com destaque para o alumínio, que tem o menor preço em três meses,
em função de cortes menores que o esperado da produção chinesa do metal.

O destaque da agenda doméstica será a divulgação dos dados da PNAD contínua mensal. Nossa expectativa
é que a taxa de desemprego tenha ficado em 12,1% em outubro.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: PNAD Contínua (out) 12,2% 12,1%

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

11:30 EUA Gastos pessoais (out) 0,3% (m/m)

11:30 EUA Rendimento pessoal (out) 0,3% (m/m)
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Indicadores do Mercado

29/11/17
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 7,50 0,00 0,00 -6,50

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,21 0,00 0,04 -4,94

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 0,21

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 7,04 -0,01 -0,20 -5,05

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7,13 0,05 -0,17 -4,48

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.255,74 -14,80 -27,60 271,87

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.352,31 -23,15 -66,85 382,06

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 165,88 -1,23 -12,10 -136,29

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,24 0,95 0,26 -4,39

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 72.700 -1,94 -4,31 19,21

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 30.051 -1,88 -4,45 19,83

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.626 -0,04 1,74 19,11

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 260,61 0,26 -1,60 14,05

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.597 0,49 2,68 23,43

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.338 0,13 -2,31 1,67

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,39 0,06 -0,02 0,10

Euro - US$/€ (**) 1,18 0,1 2,1 11,2

Iene - ¥/US$ (**) 111,93 0,4 -1,5 -0,4

Libra - US$/£ (**) 1,34 0,5 2,1 7,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,56 0,1 -3,0 -10,0

Yuan - RMB/US$ (**) 6,62 0,1 -0,5 -4,2

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 190,90 -0,3 4,0 6,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 63,11 -0,8 4,4 36,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.282 -1,0 1,1 7,9

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 993 -0,1 1,8 -4,8

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 339 0,8 -2,8 0,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 144 0,1 3,6 -4,0
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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