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Inflação

Agenda do dia

Atividade

Internacional

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

10:30 Bacen: Nota à Imprensa - Setor Externo (jun)
Projetamos superávit em conta corrente de US$ 1,4 
bilhão e investimento direto no país positivo em US$ 
2,0 bilhões.

- Tesouro: Relatório bimestral de Avaliação de Despesas 
e Receitas Primárias

Governo aumentou tributos sobre combustíveis e anunciou contingenciamento
O governo anunciou ontem um aumento dos tributos sobre os combustíveis e um contingenciamento 
adicional do orçamento, em linha com nossa análise de que seriam necessárias medidas adicionais 
para atingir a meta de resultado primário deste ano. O PIS/Confins incidente sobre o litro de gasolina 
passou de R$ 0,38 para R$ 0,79 enquanto o imposto sobre o diesel passou de R$ 0,25 para R$ 0,46. 
Já a alíquota sobre o etanol foi elevada em R$ 0,21. A partir desses aumentos, o governo estima uma 
expansão da arrecadação de R$ 10,4 bilhões, já em 2017. A nota divulgada pelo governo também 
antecipou que o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, a ser divulgado hoje, incluirá 
um contingenciamento adicional de R$ 5,9 bilhões.

CNI: Índice de confiança do empresário industrial recuou em julho
Em contraste com o apontado pela leitura prévia da Sondagem da Indústria da FGV, os dados divulgados 
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresentaram um recuo do Índice da Confiança do 
Empresário Industrial (ICEI) em julho. Descontada a sazonalidade, houve queda de 0,9 ponto em 
relação a junho, refletindo o declínio de 0,9 ponto do componente de situação atual e de 0,8 ponto do 
de expectativas. Vale destacar que em ambos os componentes o recuo foi mais intenso com relação 
à avaliação para a economia do que à avaliação dos negócios da empresa. Tais resultados reforçam 
nossa expectativa de retração do PIB neste trimestre.
 

Surpresa baixista com o IPCA-15 reforçou tendência desinflacionaria em curso
O IPCA-15 registrou queda de 0,18% em julho, abaixo da nossa expectativa (-0,09%) e da mediana do 
mercado (-0,10%), conforme divulgado ontem pelo IBGE. A desaceleração em relação ao mesmo período 
do mês anterior, quando o índice subiu 0,16%, refletiu o recuo de sete de seus nove grupos. Destacamos 
a menor alta em habitação (0,24% ante 0,93% na leitura anterior) e a deflação verificada em transportes, 
de 0,64%, resultante da redução dos preços dos combustíveis. Além disso, a desaceleração sazonal de 
vestuário e a redução dos preços de saúde e cuidados pessoais também contribuíram para o resultado. 
No acumulado em doze meses, o índice cheio desacelerou de uma alta de 3,52% para 2,78%.
 

Draghi: Área do Euro ainda requer elevado grau de acomodação na política monetária
Como esperado, o Banco Central Europeu (BCE) deixou inalteradas as taxas de juros: de refinanciamento 
em 0%, de liquidez (empréstimos) em 0,25% e de depósitos em -0,4%. Com a manutenção das taxas e 
do comunicado da reunião, o destaque foi a entrevista do presidente do BCE, Mario Draghi. A expectativa 
era que ele manteria o tom adotado em discurso recente em Sintra (Portugal), quando seu conforto 
em relação ao crescimento da atividade econômica havia sido interpretado como uma possibilidade de 
redução do programa de afrouxamento quantitativo. No entanto, apesar de reconhecer crescimento 
robusto e amplo da Área do Euro, Draghi ressaltou que tais avanços foram insuficientes para produzir 
uma inflação mais forte. Adicionalmente, qualificou que os preços aos consumidores seguem com 
reajustes contidos e inferiores ao que o BCE gostaria. Neste cenário, reforçou a necessidade de um 
contínuo e substancial grau de acomodação da política monetária, reduzindo a possiblidade de mudança 
dos estímulos.
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Tendências de mercado

Indicadores do Mercado

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

20/07/17 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) (*) 8,35 -0,04 -0,56 -4,76

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,30 0,00 -0,19 -0,08

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 8,53 -0,07 -0,55 -4,10

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 8,34 -0,08 -0,73 -3,80

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.225,31 7,11 78,68 243,67

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.364,46 17,84 104,60 310,06

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 215,56 -5,85 -21,86 -73,83

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,12 -0,91 -6,23 -4,28

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 64.938 -0,37 6,87 14,78

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 27.025 -0,29 6,79 15,34

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.473 -0,02 1,49 13,83

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 257,61 -0,36 -1,46 12,56

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.145 0,62 -0,42 20,76

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.245 0,43 3,34 7,17

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,26 -0,01 0,10 0,68

Euro - US$/€ (**) 1,16 1,0 4,5 5,6

Iene - ¥/US$ (**) 111,91 -0,1 0,4 4,7

Libra - US$/£ (**) 1,30 -0,4 2,7 -1,8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,49 -0,4 -3,9 -6,4

Yuan - RMB/US$ (**) 6,75 -0,1 -0,9 1,0

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 178,40 -0,3 8,7 -6,7

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 49,30 -0,8 7,1 4,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.246 0,3 0,4 -5,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.013 1,4 9,2 -1,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 391 2,2 5,7 15,9

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 125 0,9 -0,8 -19,5

Os mercados acionários encerram a semana em queda. As bolsas asiáticas fecharam o pregão em baixa, 
revertendo os ganhos observados ontem. As bolsas europeias operam no campo negativo, enquanto os índices 
futuros das bolsas dos Estados Unidos operam próximos à estabilidade. No mercado de divisas, o dólar perde 
valor ante as principais moedas dos países desenvolvidos e emergentes, refletindo as incertezas em torno do 
cenário político norte-americano. 

No mercado de commodities, os preços do petróleo avançam, após recuo dos estoques do produto na Arábia 
Saudita pelo terceiro mês consecutivo, e à espera da reunião da OPEP neste fim de semana. Além disso, hoje 
serão conhecidos os dados semanais das perfurações de poços nos Estados Unidos. As commodities agrícolas 
são negociadas sem tendência única, enquanto as cotações dos metais industriais avançam, com destaque 
para a alta do preço do zinco. 

Na agenda doméstica, serão divulgados hoje os dados do Balanço de Pagamentos relativos a junho, para os 
quais esperamos superávit em transações correntes de US$ 1,4 bilhão, enquanto o investimento direto no país 
deve somar US$ 2,0 bilhões. Além disso, o Tesouro divulgará o relatório bimestral de avaliação de despesas e 
receitas primárias.
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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


