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Agenda do dia

Fiscal

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: IPCA-15 (jul) -0,09% (m/m)

- CNI: Índice de Confiança do Empresário Industrial - 
ICEI (jul)

- CMN: Reunião Mensal

09:30 EUA: Índice de atividade do Fed Filadélfia (jul) 20,0

09:30 EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal) 245 mil 

11:00 EUA: Indicadores antecedentes (jun) 0,4% (m/m)

Elevação da confiança da indústria em julho aponta para a estabilização da atividade nos 
próximos meses
O índice de confiança da indústria avançou 1,2 ponto para 90,7 pontos entre junho e julho, segundo 
os dados preliminares da Sondagem da Indústria divulgados há pouco pela FGV. Essa elevação, que 
reverteu parcialmente a queda registrada em junho, foi explicada principalmente pelo desempenho do 
componente de expectativas, que avançou de 92,1 para 93,3 pontos, enquanto o índice de situação 
atual passou de 87,0 para 88,4 pontos no período. O nível de utilização da capacidade instalada também 
avançou, ao passar de 74,2% para 74,9%. A melhora desse indicador está em linha com a estabilização 
da atividade industrial vista nos últimos meses. Apesar disso, esperamos ligeira contração do PIB no 
terceiro trimestre.

Abegás: alta do consumo de gás natural em maio foi impulsionada pela demanda destinada à 
geração de energia elétrica
O consumo interno de gás natural chegou a 62,8 milhões de metros cúbicos por dia em maio, segundo 
as informações divulgadas ontem pela Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás 
Canalizado (Abegás). Isso representa uma alta de 2,0% em relação a abril, de acordo com os dados 
dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. A expansão em relação ao mês anterior foi impulsionada pelo 
consumo destinado à geração de energia elétrica, que subiu 2,3%, enquanto o consumo industrial 
recuou 1,7%. 
 

Arrecadação federal atingiu R$ 104,1 bilhões em junho
A arrecadação federal de impostos e contribuições registrou alta de 3,0% em junho em relação ao mesmo 
mês de 2016, já desconsiderados os efeitos da inflação, somando R$ 104,1 bilhões, conforme divulgado 
ontem pela Receita Federal. No mês, chama a atenção o comportamento da arrecadação de IRPJ e 
CSLL, com retração de 1,2% no mesmo período em termos reais, enquanto a arrecadação de IPI subiu 
20,7%. Vale destacar que esse comportamento das receitas está alinhado com o ritmo ainda fraco de 
retomada da atividade econômica, mas já mostra sinais de estabilização. Para este ano, levando em 
conta nossa projeção de estabilidade do PIB, esperamos ligeira alta da arrecadação em termos reais. 
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Setor Externo

Internacional

Tendências de mercado

BC: fluxo cambial registrou saída líquida de US$ 1,8 bilhão na segunda semana de julho
O fluxo cambial registrou saldo negativo de US$ 1,8 bilhão na semana compreendida entre os dias 10 e 14 de 
julho, conforme divulgado ontem pelo Banco Central. As contas comercial e financeira caminharam no mesmo 
sentido, sendo esta última a mais relevante para o saldo negativo da semana, ao apresentar déficit de US$ 1,5 
bilhão. No caso da conta financeira, foram registradas compras de US$ 7,2 bilhões e vendas de US$ 8,8 bilhões. 
A conta comercial, na mesma direção, registrou saldo negativo de US$ 204 milhões, decorrente de US$ 2,9 
bilhões contratados para exportações e US$ 3,1 bilhões para importações. Com esse resultado, o fluxo cambial 
acumula déficit de US$ 2,9 bilhões em julho e superávit de US$ 4,5 bilhões no ano.

Japão: Banco Central confirmou as expectativas e manteve os estímulos monetários
O Banco do Japão decidiu manter a taxa de juros em -0,1% em reunião realizada hoje. Além disso, a autoridade 
monetária anunciou que continuará comprando títulos do governo com o objetivo de manter as taxas de dez anos 
próximas a zero. Essas decisões confirmaram as expectativas do mercado, de manutenção dos estímulos. No 
entanto, as projeções dos membros do comitê mostraram uma revisão para baixo das estimativas de inflação, 
apesar da expectativa de crescimento mais intenso do que o estimado anteriormente. A projeção para a inflação 
para este ano fiscal, que termina em março de 2018, caiu de 1,4% para 1,1% enquanto a para o próximo ano 
passou de 1,7% para 1,5%. Já as projeções para o ano fiscal de 2019 indicam que a inflação atingirá 2,3%, 
refletindo o aumento do imposto sobre o consumo. Sem considerar este efeito, o Banco Central considera que 
a inflação deverá atingir 1,8% em 2019, ainda abaixo da meta de 2,0%.

Os mercados acionários operam em alta nesta quinta-feira. As bolsas asiáticas fecharam o pregão com ganhos, 
com destaque para a alta de 0,6% de Tóquio, impulsionada pelas ações das empresas exportadoras, dado 
o enfraquecimento do iene. As bolsas europeias operam no campo positivo, enquanto os índices futuros das 
bolsas dos Estados Unidos sinalizam que suas ações devem avançar ao longo do dia. No mercado de divisas, 
o dólar ganha valor ante as principais moedas dos países desenvolvidos, após a decisão do Banco Central do 
Japão de manter a taxa de juros em -0,1%, e à espera da decisão do Banco Central Europeu. 

No mercado de commodities, os preços do petróleo avançam, após recuo dos estoques do produto nos Estados 
Unidos. As principais commodities agrícolas são negociadas em alta, com exceção do café e do trigo, enquanto 
as cotações dos metais industriais avançam. 

No Brasil, as atenções do mercado estarão voltadas ao resultado do IPCA-15 de julho, que deve reforçar a 
tendência de desinflação em curso. Projetamos variação negativa de 0,09%, refletindo o recuo dos preços 
de alimentos. Por fim, ainda na agenda de indicadores, a CNI divulgará o Índice de Confiança do Empresário 
Industrial (ICEI) referente ao mês de julho.
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O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os 
dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma 
hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, 
ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o 
BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade 
e uso. A reprodução total ou parcial desta publicação é expressamente proibida, exceto com a autorização do Banco BRADESCO ou a citação por completo da fonte (nomes 
dos autores, da publicação e do Banco BRADESCO).

Equipe Técnica
Fernando Honorato Barbosa – Economista Chefe
Economistas:  Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Constantin Jancso / Daniela Cunha de Lima / Ellen Regina Steter / Estevão Augusto Oller Scripilliti / Fabiana D’Atri 

/ Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Marcio Aldred Gregory / Myriã Tatiany Neves Bast / Priscila Pacheco Trigo / Regina Helena Couto Silva / Thomas Henrique 
Schreurs Pires

Estagiários:     Alexandre Stiubiener Himmestein / Felipe Alves Fêo Emery de Carvalho / Felipe Yamamoto Ricardo da Silva / Gabriela Soares de Faria  / Mariana Silva de Freitas / 
Rafael Martins Murrer

Indicadores do Mercado

(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

19/07/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 10,25 0,00 0,00 -4,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 8,40 0,00 -0,47 -4,73

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,30 0,00 -0,14 -0,16

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 8,60 -0,04 -0,42 -4,07

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 8,42 -0,09 -0,56 -3,77

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.218,19 16,09 66,00 244,43

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.346,62 20,29 68,52 293,57

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 221,41 -0,66 -17,43 -69,51

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,15 -0,22 -4,07 -3,09

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 65.180 -0,24 5,11 14,96

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 27.103 -0,26 5,03 15,44

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.474 0,54 0,83 14,33

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 258,55 0,73 -1,75 14,04

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.021 0,10 -0,23 19,72

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.231 1,36 2,75 6,40

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,27 0,01 0,08 0,72

Euro - US$/€ (**) 1,15 -0,3 3,3 4,5

Iene - ¥/US$ (**) 111,97 -0,1 0,4 5,5

Libra - US$/£ (**) 1,30 -0,1 2,2 -0,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,56 0,5 -2,2 -5,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,75 0,1 -0,8 0,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 178,66 1,8 7,4 -7,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 49,70 1,8 5,9 6,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.242 0,0 -0,2 -6,8

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.000 1,0 6,6 -4,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 383 1,5 1,9 11,9

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 124 0,3 -1,6 -20,2


