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Eleição presidencial será definida no segundo turno
A apuração do resultado eleitoral, ontem, levou a disputa pela presidência para o segundo turno, marcado
para o dia 28 deste mês. O candidato Jair Bolsonaro (PSL) obteve 49,3 milhões de votos (46% dos votos
válidos), enquanto o candidato Fernando Haddad (PT) obteve 31,3 milhões de votos (29,3% dos votos
válidos). A abstenção foi de 20,3% contra 19,4% na eleição passada. A campanha para o segundo turno terá
início na próxima sexta-feira, dia 12, estendendo-se até o dia 26. Cada bloco terá, nessa segunda etapa da
campanha, direito a 10 minutos diários na TV, divididos em dois tempos de 5 minutos cada.

Destaques da Semana

Na agenda doméstica, as atenções estarão voltadas para o resultado da Pesquisa Mensal de Comércio,
enquanto os dados de atividade da China e de inflação nos Estados Unidos estarão no foco internacional
Nesta semana, as atenções domésticas estarão voltadas para o resultado das vendas no varejo de agosto,
que será divulgado na quinta-feira. Para essa divulgação, esperamos crescimento de 0,7% na margem
(comércio restrito), devolvendo parte das quedas observadas anteriormente. Esse resultado é compatível
com nossa expectativa de crescimento de 0,3% do PIB no terceiro trimestre. Na agenda internacional,
destacamos os dados de atividade da China, inclusive sobre crédito e balança comercial, que devem ser
divulgados ao longo desta semana, trazendo informações adicionais sobre a reação interna após estímulo
acumulados nos últimos meses. Na quinta-feira, serão divulgados os dados de inflação ao consumidor dos
Estados Unidos, cuja importância é acentuada pela confirmação de que o mercado de trabalho local segue
aquecido e pelas declarações do presidente do Fed de que a taxa de juros ainda está um pouco abaixo do
nível neutro.

Política Monetária

Mercado ajustou suas projeções, indicando inflação mais pressionada neste ano
De acordo com o Relatório Focus, divulgado há pouco pelo Banco Central, o mercado fez alguns ajustes em
suas projeções macroeconômicas para este e o próximo ano. A mediana das projeções do IPCA de 2018 foi
ajustada de uma alta de 4,30% para outra de 4,40%, enquanto que para o ano que vem seguiu indicando
uma elevação de 4,20%. Já a mediana para o crescimento do PIB recuou de 1,35% para 1,34%, mantendo-se
em 2,50% para 2019. As medianas das projeções da taxa de câmbio no final de período foram mantidas em
R$/US$ 3,89 e em R$/US$ 3,83 para 2018 e 2019, nessa ordem. Por fim, as expectativas para a taxa Selic
também seguiram inalteradas, em 6,50% e 8,00% no final dos dois períodos, respectivamente.
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o Mercado ajustou suas projeções, indicando inflação mais pressionada neste ano

o Aceleração do IGP-DI de setembro refletiu pressão altista de preços industriais

o Aceleração do IPCA de setembro foi acentuada pelos preços de transportes

o Indicador Serasa Experian de atividade do comércio registrou ligeiro recuo na passagem de agosto para
setembro

o Geração de vagas de emprego nos EUA frustrou em setembro, mas mercado de trabalho local continua
aquecido

o Resultado da produção industrial alemã surpreendeu negativamente, ao recuar 0,3% na passagem de
julho para agosto
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Inflação

Aceleração do IGP-DI de setembro refletiu pressão altista de preços industriais
O IGP-DI de setembro variou 1,79%, ante a alta de 0,68% registrada no mês anterior, conforme divulgado há
pouco pela FGV. Esse resultado veio acima da nossa projeção (1,58%) e do esperado pelo mercado (1,62%),
refletindo principalmente o fortalecimento da alta dos preços de bens industriais. O grupo apresentou
elevação de 2,69%, após ter registrado variação de 0,69% em agosto, com destaque para a aceleração dos
preços do diesel – que apesar de começar a arrefecer na margem, continua trazendo os efeitos do reajuste
anunciado no mês passado – e de alimentos industrializados, sendo os produtos da carne os principais
responsáveis pela alta. O IPA Agrícola por sua vez avançou 2,11% no mês, ante a alta de 1,90% apurada na
leitura anterior, também surpreendendo negativamente. O IPC acelerou de 0,07% para 0,37%, enquanto o
INCC oscilou de 0,15% para 0,23%. Acumulado em doze meses, o IGP-DI registrou elevação de 10,33%. Para
o IGP-10 de outubro, acreditamos que haja descompressão do índice, tanto por conta dos preços de bens
industriais, quanto dos agrícolas.

Aceleração do IPCA de setembro foi acentuada pelos preços de transportes
O IPCA registrou alta de 0,48% em setembro, de acordo com dados divulgados na última sexta-feira pelo
IBGE. O resultado veio acima da nossa projeção e da mediana das expectativas do mercado, ambas em
0,44%. O avanço em relação a agosto, quando o índice registrou deflação de 0,09%, refletiu principalmente a
variação no grupo transportes, que acelerou de -1,22% para 1,69%, por conta, majoritariamente, dos
reajustes nos preços da gasolina – que saiu de uma deflação de 1,86% para uma alta de 3,94% – e do etanol
– que seguiu o mesmo sentido, passando de -4,69% para 5,42%. Além disso, os preços de alimentação
também avançaram, de -0,34% para 0,10%, contribuindo para o resultado geral, com destaque para as altas
nos preços de produtos in natura e de carnes. Com relação ao nosso número, o erro de estimativa ficou
concentrado nesses mesmos grupos. Em sentido contrário, os preços de habitação e vestuário recuaram na
margem, refletindo, no primeiro caso, a desaceleração nos preços de energia elétrica – dada a dissipação dos
reajustes tarifários dos meses anteriores – e, no segundo, a sazonalidade do grupo – diluindo os efeitos da
entrada de nova coleção. Com isso, o IPCA acumulou elevações de 4,53% nos últimos doze meses e de 3,34%
neste ano. Para o próximo mês, esperamos que o movimento de aceleração do indicador se mantenha, com
uma variação em torno de 0,55%.

Atividade

Indicador Serasa Experian de atividade do comércio registrou ligeiro recuo na passagem de agosto para
setembro
Conforme dados divulgados na sexta-feira, o Indicador Serasa Experian de atividade do comércio apontou
ligeiro recuo de 0,1% na passagem de agosto para setembro, já descontados os efeitos sazonais. Esse
resultado sucede a alta de 0,9% registrada na leitura anterior. Os maiores recuos foram observados nos
segmentos de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e informática e de tecidos, vestuário, calçados e
acessórios, enquanto o segmento de supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas permaneceu
próximo à estabilidade. Por outro lado, apenas o segmento de material de construção avançou na margem.
Na comparação interanual, o indicador registrou alta de 6,8%, o que reforça uma tendência de expansão do
comércio, ainda que de forma gradual, e que deve também ser observada na Pesquisa Mensal de Comércio
(PMC), cuja edição de agosto será divulgada na quinta-feira pelo IBGE.
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Internacional

Geração de vagas de emprego nos EUA frustrou em setembro, mas mercado de trabalho local continua
aquecido
O mercado de trabalho norte-americano registrou a criação de 134 mil vagas em setembro, conforme
divulgado na última sexta-feira. Esse resultado frustrou as expectativas de mercado, de 185 mil postos, e
ficou abaixo do dado revisado para cima em 69 mil vagas do mês anterior (270 mil). Setorialmente, vale
destacar os dados negativos de geração de postos nos setores de lazer e hospitalidade – possivelmente
impactado pelo Furacão Florence – e de varejo, cujas mudanças estruturais já têm aparecido nos dados e,
em setembro especificamente, também foi impactado de forma negativa pelas condições climáticas. Já o
nível de desemprego voltou a cair, atingindo 3,7% no período, menor patamar desde dezembro de 1969. Por
fim, os salários registraram ligeira desaceleração (de 2,9% para 2,8%), o que constitui um discreto alívio no
curto prazo, mas diante das condições bastante apertadas do mercado de trabalho representam uma
pressão de preços no médio prazo. Em suma, o fraco desempenho da geração de vagas no mercado de
trabalho norte-americano em setembro parece ter sido, em parte, reflexo do Furacão Florence, indicando
uma reversão temporária da tendência de alta robusta. Ademais, houve revisão de 87 mil vagas nos dois
meses anteriores e o indicador permanece em patamar elevado, sugerindo que a economia norte-americana
mantém-se aquecida. Dessa forma, acreditamos em mais uma alta de juros até o final de 2018 e mais duas
em 2019.

Resultado da produção industrial alemã surpreendeu negativamente, ao recuar 0,3% na passagem de
julho para agosto
A produção industrial da Alemanha recuou 0,3% na passagem de julho para agosto, surpreendendo
negativamente as expectativas do mercado, que apontavam para uma expansão de 0,3%. Para tanto,
destacam-se os recuos de 1,8% e de 4,3% dos setores de construção e minerador, nessa ordem. A variação
de julho foi revisada para baixo, passando de um recuo de 1,1% para outro de 1,3. Além disso, parte desse
movimento da atividade industrial é reflexo de uma mudança na indústria automotiva, que recuou 6,1% na
margem por conta de um período de teste de novos poluentes, o que comprometeu a produção do setor. De
todo o modo, a produção industrial alemã continua fraca no terceiro trimestre, sugerindo um desempenho
modesto do PIB no trimestre, compatível com nossa expectativa de crescimento de 1,9% da maior economia
europeia neste ano.

Tendências de Mercado

Em dia de feriado nacional nos EUA, o volume das negociações nos mercados é menor. Assim, os mercados
acionários operam majoritariamente no campo negativo nesta manhã. Os pregões asiáticos fecharam com
perdas generalizadas, refletindo o mau humor global e a surpresa negativa na divulgação do índice PMI
chinês. No mesmo sentido, os índices futuros norte-americanos são cotados em baixa. Já na Europa, além
dos motivos já citados acima, as preocupações acerca da questão orçamentária da Itália continuam no radar.
Há ainda o receio de que o país perca o grau de investimento junto às agências de classificação de risco.

Com o mercado de Treasuries fechado e com a recente sinalização para alta de juros por parte do Fed, o
dólar se fortalece ante as principais moedas de países desenvolvidos e emergentes. Destaque para a forte
depreciação do rand sul-africano e do renminbi chinês, além da libra e do euro. Por outro lado, o iene
aprecia.

No mercado de commodities, o petróleo é cotado em baixa, por conta do menor volume de negociações e
também pela realização de lucros. No mesmo sentido, as commodities metálicas são cotadas no campo
negativo, enquanto as principais agrícolas são negociadas sem sentido definido.

No Brasil, o mercado deve reagir ao cenário internacional e às projeções contidas no relatório Focus,
divulgado há pouco pelo Banco Central.
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Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

15:00 Brasil MDIC: Balança comercial (semanal)

- EUA Feriado Nacional - Mercados Fechados
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Indicadores do Mercado

05/10/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,50 0,00 0,00 -1,75

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,91 0,08 -0,39 0,74

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,65 0,01 -0,28 -0,71

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 8,24 0,09 -0,58 -0,05

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 5,53 0,04 -0,31 0,90

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,76 0,02 -0,18 0,62

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 243,30 -4,72 -66,49 57,72

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,84 -0,94 -7,43 21,69

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 82.322 -0,76 9,63 7,44

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 33.828 -0,72 9,23 6,56

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.886 -0,55 -0,10 13,07

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 253,75 -0,85 0,38 -3,46

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 23.784 -0,80 5,33 15,30

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.821 0,00 4,33 -15,75

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 3,23 0,05 0,33 0,88

Euro - US$/€ (**) 1,15 0,1 -0,9 -1,6

Iene - ¥/US$ (**) 113,72 -0,2 2,0 0,8

Libra - US$/£ (**) 1,31 0,7 1,6 0,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,83 -1,5 -2,7 1,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,87 0,0 0,6 3,4

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 199,04 0,3 8,0 16,1

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 84,16 -0,5 8,9 47,6

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.201 0,3 0,4 -5,4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 869 1,1 5,3 -10,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 368 0,2 4,7 5,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 149 0,1 -1,1 6,6
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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