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Resultados prévios de vendas de papelão ondulado reforçaram expectativa de queda na produção
industrial em setembro
As vendas de papelão ondulado alcançaram 298.972 toneladas em setembro, de acordo com os dados
prévios divulgados ontem pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO). O resultado reflete um
recuo de 1,9% na margem, na série livre de efeitos sazonais, mais do que devolvendo o avanço de 0,7%
observado na leitura anterior. No mesmo sentido, na métrica interanual, as vendas diminuíram 0,3%. Esses
dados, assim como outros indicadores coincidentes já divulgados, apontam para uma nova queda da
produção industrial em setembro.

Atividade

Em agosto, produção industrial recuou em seis das quinze regiões pesquisadas pelo IBGE, na comparação
com julho
Na passagem de julho para agosto, a produção industrial recuou em seis das quinze regiões pesquisadas, na
série livre de efeitos sazonais, segundo a Pesquisa Industrial Mensal Regional, divulgada ontem pelo IBGE.
Considerando o índice nacional, a produção industrial teve retração de 0,3%, conforme divulgado há poucos
dias, sendo influenciada majoritariamente por quedas nos índices do Amazonas, Pará, Espírito Santo e São
Paulo. Em contrapartida, houve avanços no Mato Grosso, Bahia e Pernambuco, contribuindo para atenuar a
queda no indicador agregado. Quando analisada a variação acumulada desde o início deste ano, onze regiões
obtiveram crescimento, com destaque para o Amazonas (+10,9%). Vale mencionar que, por consequência da
recuperação, ainda que gradual observada ao longo do ano, a produção industrial nacional acumulou
crescimento de 2,5% desde janeiro. Os resultados também se mostram positivos quando analisada a
variação acumulada nos últimos doze meses, na medida em que apenas dois estados (Minas Gerais e Espírito
Santo) registraram taxas negativas. Tais elevações, acrescidas à melhora de outras nove regiões, geraram um
resultado positivo para o índice no Brasil, que chegou a 3,1% de crescimento acumulado nos últimos doze
meses. Desta forma, os dados reportados refletem que a produção industrial segue uma tendência de
retomada muito lenta e em ritmo diferenciado entre as regiões e setores.

Internacional

PIB do Reino Unido ficou estável em agosto, mas acumula crescimento de 0,7% nos últimos três meses
A economia do Reino Unido mostrou estabilidade em agosto, segundo os dados mensais do PIB, divulgados
há pouco pelo ONS, o escritório oficial de estatísticas. Apesar desse desempenho mais fraco, o PIB acumulou
crescimento de 0,7% nos três meses encerrados em agosto, o que indica que o terceiro trimestre deve
mostrar aceleração em comparação com o período imediatamente anterior. Os dados de junho e de julho
foram revisados para cima, com crescimentos de 0,2% e 0,4%, respectivamente. Os resultados mais positivos
reportados nesses dois períodos podem refletir, em alguma medida, os efeitos das temperaturas acima da
média no verão, o que pode ter impulsionado as vendas do varejo e os setores de construção civil e de
serviços. Além disso, os resultados do Purchasing Managers’ Index (PMI) de setembro trouxeram resultados
favoráveis para os setores industrial e de serviços, o que reforça expectativa de maior expansão do PIB no
terceiro trimestre. Em suma, esses resultados são compatíveis com nossa expectativa de expansão de 1,3%
da economia do Reino Unido este ano.
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Tendências de Mercado

O mercado acionário opera predominantemente no campo negativo nesta quarta-feira, com exceção das
bolsas asiáticas, que fecharam o dia em alta, majoritariamente. Os pregões europeus, assim como os índices
futuros norte-americanos, em sua maioria, registram perdas nesta manhã, dado o cenário global instável.
Continuam no radar as preocupações com o orçamento italiano, com as tensões comerciais entre Estados
Unidos e China, além da expectativa de que o Banco Central norte-americano eleve os juros básicos mais do
que o previsto. Essa percepção ficou mais presente a partir do discurso de ontem de John Williams –
presidente regional do FED.

No mercado de câmbio, o dólar não segue tendência única frente às demais moedas. O rand sul-africano
segue se enfraquecendo ante a moeda norte-americana, refletindo a troca do Ministro das Finanças do país.
O iene e o peso mexicano também são destaques negativos. Por outro lado, a krona norueguesa aprecia,
assim como a libra.

Com relação às commodities, o petróleo é cotado com leves altas, diante dos temores relativos à sua oferta,
tanto por conta das sanções norte-americanas contra o Irã, quanto por causa do furacão Michael, que
paralisou cerca de 40% da produção offshore no Golfo do México. A tendência pode ser confirmada com os
dados dos estoques de petróleo nos Estados Unidos, a serem divulgados hoje. Por outro lado, as
commodities agrícolas e as metálicas operam sem sentido único, com destaque para a queda nos preços do
cobre, que diante do dólar mais valorizado torna o metal mais caro – tendendo a diminuir o apetite dos
investidores.

No Brasil, na ausência de indicadores relevantes, o mercado deve seguir a tendência internacional.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     
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3

Boletim Diário

Indicadores do Mercado

09/10/18
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) (*) 7.35 -0.22 -0.85 0.16

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6.52 -0.02 -0.29 -0.84

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7.61 -0.24 -1.06 -0.67

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 5.05 -0.15 -0.76 0.47

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5.41 -0.11 -0.49 0.30

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 229.78 -10.62 -47.15 43.85

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3.71 -1.75 -8.52 16.47

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 86,088 0.00 12.66 13.68

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 35,340 -0.04 12.21 12.54

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2,880 -0.14 0.30 13.19

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 251.57 0.33 -0.15 -4.09

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 23,469 -1.32 5.21 13.43

Índice de ações China - Shanghai (**) 2,721 0.17 0.69 -19.36

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 3.21 -0.03 0.27 0.85

Euro - US$/€ (**) 1.15 0.0 -0.5 -2.1

Iene - ¥/US$ (**) 112.96 -0.2 1.8 0.2

Libra - US$/£ (**) 1.31 0.4 1.7 0.0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19.04 0.5 -1.5 2.0

Yuan - RMB/US$ (**) 6.92 -0.1 1.1 4.6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 200.37 0.6 10.0 19.4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 85.00 1.3 10.6 52.4

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1,187 0.2 -0.7 -7.4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 863 -0.8 3.7 -10.7

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 365 -0.5 2.9 4.3

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 148 -0.2 -1.7 6.7
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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