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IBC-br surpreendeu positivamente e avançou 0,57% na passagem de junho para julho
O IBC-Br, proxy mensal do PIB, avançou 0,57% na passagem de junho para julho, ajustada a sazonalidade,
conforme divulgado há pouco pelo Banco Central. O resultado veio acima do esperado pelo mercado e por
nós (0,20%). Na comparação interanual, houve avanço de 2,56%, superior ao esperado (1,90%). Esse
resultado surpreendeu, mas outros indicadores de atividade divulgados anteriormente indicam um
crescimento do PIB de 0,3% no terceiro trimestre.

Destaques da Semana

No Brasil, destaque para o Copom e o IPCA-15, enquanto dados de atividade na Europa e nos EUA
concentrarão as atenções da agenda externa
Em semana bastante intensa, dados do mercado de trabalho, inflação ao consumidor e decisão de política
monetária serão conhecidos no Brasil. O principal evento será a reunião do Comitê de Política Monetária
(Copom), que ocorrerá na quarta-feira. Esperamos a manutenção do juro básico em 6,50%. Apesar da
depreciação cambial observada ao longo das últimas semanas, em grande medida desencadeada pelo
cenário internacional mais desafiador, as expectativas de inflação se mantiveram ancoradas e os dados de
atividade seguiram moderados. Quanto ao IPCA-15, que será publicado na quinta-feira, estimamos alta de
0,18%, com a continuidade da trajetória de aceleração dos núcleos. Vale destacar também, ainda sem data
definida, a divulgação dos dados de mercado de trabalho formal de agosto, para o qual estimamos
contratação líquida de 70 mil vagas no mês. Na agenda internacional, serão divulgados os dados de atividade
dos EUA para setembro, sendo eles o índice Empire Manufacturing, ainda nesta manhã, e o índice de
atividade do Fed Filadélfia na quinta-feira. Na Área do Euro, o foco será o PMI da indústria e de serviços, que
será divulgado na sexta-feira, tanto para o bloco quanto para a Alemanha. Esses resultados poderão
confirmar a divergência de ritmo de crescimento entre as regiões, com desaceleração na grande maioria dos
países e manutenção da forte expansão nos EUA.

Política Monetária

Mercado ajustou suas projeções para 2018: inflação e câmbio mais pressionados e crescimento mais fraco
De acordo com o Relatório Focus, divulgado há pouco pelo Banco Central, o mercado fez alguns ajustes em
suas projeções macroeconômicas para este ano. A mediana das projeções para o IPCA de 2018 foi ajustada
de uma alta de 4,05% para outra de 4,09%, enquanto que para o ano que vem seguiu apontando para uma
elevação de 4,11%. Já a mediana para o crescimento do PIB foi revisada de 1,40% para 1,36% para este ano,
mantendo-se estável em 2,50% para 2019. As medianas das projeções da taxa de câmbio também foram
ajustadas: de R$/US$ 3,80 para 3,83 neste ano, e de R$/US$ 3,70 para 3,75 para 2019. Por fim, as
expectativas para a taxa Selic permaneceram em 6,50% e 8,00% no final de 2018 e 2019, respectivamente.
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Atividade

Volume de serviços surpreendeu negativamente, registrando queda interanual de 0,3% em julho
O volume de serviços prestados às famílias e empresas recuou 0,3%, na comparação com o mesmo período
de 2017, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada na sexta-feira pelo IBGE. Esse resultado
surpreendeu negativamente o mercado, cuja mediana das expectativas apontava para alta de 1,8%, assim
como a nossa expectativa, de avanço de 2,0%. Contribuíram para esse resultado a retração de dois dos cinco
segmentos do indicador, sendo eles o de serviços profissionais, administrativos e complementares e o de
serviços prestados às famílias. Na comparação com junho, o indicador agregado registrou queda de 2,2%,
descontada a sazonalidade, devolvendo parte da expansão de 4,8% constatada em junho. No mesmo
sentido, a receita nominal caiu 0,5% na margem, enquanto um incremento de 3,7% foi observado na métrica
interanual.

Internacional

Produção industrial e vendas do varejo de agosto sugerem crescimento robusto da atividade norte-
americana no terceiro trimestre
A produção industrial dos Estados Unidos cresceu 0,4% na passagem de julho para agosto, surpreendendo
positivamente as expectativas do mercado (0,3%), e mantendo o mesmo ritmo de crescimento do dado
revisado para cima da leitura anterior, segundo divulgado na última sexta-feira pelo Federal Reserve. Esse
resultado reflete o bom desempenho da produção de veículos e de serviços de utilidades públicas no
período. No mesmo sentido, o setor de mineração manteve o forte ritmo de crescimento dos últimos meses.
Já a utilização da capacidade instalada ficou acima do registrado anteriormente, passando de 77,9% para
78,1% em agosto. Por outro lado, os dados de venda do varejo no país registraram ligeiro crescimento de
0,1% em agosto, frustrando as expectativas do mercado (0,4%) e ficando abaixo do dado revisado do mês
anterior (0,7%), de acordo com os dados divulgados pelo Census Bureau. Para a composição desse resultado,
destacaram-se os desempenhos fracos das vendas de veículos e de vestuário. Porém, como o dado de
vendas do varejo é nominal, vale a ressalva para a contração do subgrupo de vestuário, que dada a forte
deflação registrada nesse grupo de produtos (conforme evidenciado no CPI), em termos reais apresentou
crescimento. Em suma, os indicadores de atividade de agosto continuam sugerindo crescimento robusto da
atividade norte-americana no terceiro trimestre: estimamos um crescimento do PIB em torno de 3,0% na
margem, anualizado.

Inflação da Área do Euro avançou em agosto, mas o núcleo continua comportado
Em agosto, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Área do Euro avançou 2,0% na
comparação com o mesmo mês do ano passado. Esse resultado veio em linha com as expectativas do
mercado e a divulgação preliminar, porém ligeiramente abaixo da taxa observada em julho, de 2,1%. Vale
destacar que tal avanço reflete o efeito base do preço de energia, que impulsiona a elevação do indicador. Já
o núcleo, que exclui os preços de alimentos e energia, avançou 1,0% na comparação interanual, em linha
com a expectativa do mercado e desacelerando em relação à alta de 1,1% observada na leitura anterior.
Dessa forma, o núcleo ainda permanece bem comportado e muito abaixo da meta de 2,0%.

Tendências de Mercado

Nesta manhã, os mercados acionários operam predominantemente no campo negativo, sob um contexto de
perspectivas de negociações entre Estados Unidos e China. Assim, as principais bolsas asiáticas fecharam em
queda, com exceção do índice Nikkei. No mesmo sentido, os índices futuros norte-americanos registram
perdas. Os mercados europeus apresentam resultados mistos, refletindo a notícia de que o governo italiano
está mais comprometido com o controle dos gastos públicos, ainda que com a instabilidade global no radar.

No mercado de câmbio, o dólar deprecia frente às principais moedas dos países desenvolvidos e
emergentes, com exceção do won sul-coreano e do rand sul-africano.
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Com relação às commodities, o petróleo opera em leve alta, com os investidores analisando as condições de
oferta e demanda. Por outro lado, as commodities metálicas iniciam a semana com perdas, por conta da
questão comercial entre EUA e China. Da mesma forma, as commodities agrícolas estão com as cotações em
baixa, com exceção do trigo.

Na agenda doméstica, o mercado deve reagir ao cenário internacional, bem como às projeções contidas no
relatório Focus e ao IBC-Br, divulgados há pouco pelo Banco Central.

Agenda do dia
Horário País Eventos

Previsão 

mercado
Previsão     DEPEC

15:00 Brasil MDIC: Balança comercial (semanal)

09:30 EUA EUA: Índice Empire Manufacturing de atividade (set) 23,1
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Indicadores do Mercado

14/09/18
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) (*) 8.16 -0.01 0.49 0.79

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6.87 0.00 0.20 -0.67

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 8.64 -0.02 0.47 0.34

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 5.80 -0.06 1.03 1.08

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5.95 0.00 0.48 0.83

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 284.38 1.48 38.64 103.19

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 4.17 -0.77 7.94 33.82

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 75,429 0.99 -4.04 1.03

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 31,058 0.91 -4.10 0.15

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2,905 0.03 2.29 16.40

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 254.83 0.36 -1.91 -0.88

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 23,095 1.20 3.30 16.60

Índice de ações China - Shanghai (**) 2,682 -0.18 -3.57 -20.46

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 3.00 0.03 0.10 0.81

Euro - US$/€ (**) 1.16 -0.6 2.5 -2.5

Iene - ¥/US$ (**) 112.06 0.1 0.8 1.7

Libra - US$/£ (**) 1.31 -0.3 2.7 -2.5

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18.89 0.3 0.0 6.9

Yuan - RMB/US$ (**) 6.87 0.4 -0.2 5.0

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 190.48 -0.9 0.0 7.2

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 78.09 -0.1 7.8 40.8

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1,196 -0.5 0.3 -9.7

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 822 -0.2 -5.0 -15.1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 337 0.2 -7.0 -1.4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 151 -0.1 3.8 6.7
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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