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Confiança da indústria recuou em julho, mantendo-se abaixo do nível neutro pela primeira vez em 6
meses
O Índice de Confiança da Indústria (ICI) recuou 0,5 ponto entre junho e julho, alcançando 99,6 pontos,
segundo os dados preliminares da Sondagem da Indústria, divulgados há pouco pela FGV. Essa retração foi
explicada principalmente pela queda de 4,3 pontos do índice de expectativas, que atingiu 100,7 pontos,
embora o componente de situação atual tenha avançado 3,4 pontos, para 98,5 pontos. Cabe registrar que o
nível neutro é de 100 pontos, indicando ligeiro otimismo para as expectativas. No mesmo sentido, o nível de
utilização da capacidade instalada retraiu de 76,2% para 75,9%, na série livre de efeitos sazonais. Vale
destacar que o ICI manteve-se próximo, porém pouco acima do nível neutro, entre fevereiro e junho,
mantendo-se abaixo de 100 pontos nesta leitura. O conjunto de indicadores já conhecidos é compatível com
um quadro de expansão bastante moderada do PIB neste terceiro trimestre.

Atividade

Índice de Confiança do Empresário Industrial registrou ligeiro avanço em julho, mas permaneceu abaixo da
média histórica
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) registrou avanço de 0,6 ponto na passagem de junho
para julho, atingindo 50,2 pontos, de acordo com pesquisa divulgada ontem pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI). Esse resultado ficou ligeiramente acima do nível neutro, de 50 pontos, mas abaixo da média
histórica, de 54,1 pontos, devolvendo parte da queda de 5,9 pontos registrada na leitura anterior. O
movimento refletiu tanto o avanço tanto do componente de condições atuais, que registrou alta de 1,2
ponto e permaneceu abaixo do patamar neutro, em 43,6 pontos, quanto do de expectativas, que teve alta
de 0,3 ponto, atingindo 53,5 pontos, indicando que as percepções quanto ao futuro estão melhorando,
mesmo que gradualmente, após os impactos negativos da paralisação do setor de transportes.

Internacional

Índice do Fed Filadélfia avançou em julho, corroborando cenário positivo da atividade industrial norte-
americana
O indicador de difusão do nível de atividade da indústria avançou 5,8 pontos na margem, atingindo 25,7
pontos em julho, segundo divulgado ontem pelo Fed da Filadélfia. Esse resultado surpreendeu positivamente
as expectativas do mercado (21,5 pontos) e refletiu, sobretudo, a aceleração relativamente a junho dos
componentes de novas encomendas (13,5 pontos), de atividade (5,8 pontos) e de estoques (4,2 pontos), que
mais do que compensou a desaceleração das aberturas de emprego (-13,6 pontos) e de horas trabalhadas (-
10,5 pontos). Refletindo o forte crescimento da atividade doméstica, a abertura de preços pagos avançou
11,1 pontos. Vale ressaltar que a pesquisa atual ainda não captura os possíveis impactos do aumento de
tarifas comerciais, o que ocorreu no início deste mês. Em suma, o desempenho do indicador divulgado
sugere um cenário positivo da atividade industrial norte-americana, em linha com o último resultado da
produção industrial e com a análise reportada pelo Livro Bege, divulgados na terça e quarta-feira,
respectivamente.

Destaques do dia

o Confiança da indústria recuou em julho, influenciada pelo componente de expectativas, segundo FGV

o Índice de Confiança do Empresário Industrial, da CNI, registrou ligeiro avanço em julho, mas permaneceu
abaixo da média histórica

o Índice do Fed Filadélfia avançou em julho, corroborando cenário positivo da atividade industrial norte-
americana
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Tendências de Mercado

Nesta manhã, os mercados acionários operam com tendência de queda, pressionados pelo acirramento das
tensões comerciais após ameaças de ampliação das tarifas de importação feitas por Trump. Em entrevista, o
presidente norte-americano disse que está disposto a aplicar tarifas sobre a totalidade das importações
chinesas. Além disso, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou que a União Europeia poderá
retaliar as eventuais tarifas impostas pelos EUA sobre o setor automobilístico europeu, em resposta às
ameaças anteriores da Casa Branca. Com isso, a maioria dos mercados europeus e os índices futuros dos
Estados Unidos operam no campo negativo. Na Ásia, os mercados encerraram o pregão sem tendência
única, com recuo em Tóquio e avanço nos mercados chineses, impulsionados pelo setor financeiro.

No mercado de divisas, o dólar mostra ligeira depreciação ante as principais moedas dos países
desenvolvidos. As moedas dos emergentes não apresentam tendência única, mas destacamos a depreciação
do Yuan, após o Banco do Povo da China (PBOC) orientar forte desvalorização da divisa.

Em relação às commodities, as cotações do petróleo são negociadas em alta, suportadas pela expectativa de
que a Arábia Saudita deve reduzir as exportações do produto em agosto. Além disso, hoje serão conhecidos
os dados semanais sobre a perfuração de novos poços nos EUA. Com alívio das cotações do dólar, os preços
dos principais metais industriais se recuperam, enquanto as agrícolas avançam, com exceção do café e do
algodão.

No Brasil, o destaque será a divulgação do IPCA-15, que continuará mostrando dissipação dos efeitos da
paralisação no setor de transportes. Esperamos avanço de 0,72% na margem.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado
Previsão     DEPEC

09:00 Brasil IBGE: IPCA-15 (jul) 0,72
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Indicadores do Mercado

19/07/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6.50 0.00 0.00 -3.75

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7.56 -0.01 -0.28 -0.77

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6.74 0.00 -0.30 -1.69

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 8.13 -0.02 -0.43 -0.84

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 5.46 -0.05 0.02 0.32

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5.86 0.00 -0.01 0.47

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 243.23 -1.40 -38.82 21.82

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3.83 -0.46 2.26 21.67

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 77,487 0.16 8.53 18.88

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 31,911 0.15 8.41 17.74

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2,804 -0.40 1.52 13.37

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 260.48 -0.26 1.15 0.75

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22,765 -0.13 2.18 13.70

Índice de ações China - Shanghai (**) 2,773 -0.53 -4.65 -14.19

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2.84 -0.03 -0.06 0.57

Euro - US$/€ (**) 1.16 0.0 0.4 1.1

Iene - ¥/US$ (**) 112.47 -0.3 2.2 0.4

Libra - US$/£ (**) 1.30 -0.4 -1.2 -0.1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19.05 0.8 -7.2 8.5

Yuan - RMB/US$ (**) 6.77 0.8 4.5 0.3

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 191.42 -0.1 -2.4 12.8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 72.58 -0.4 -3.3 46.0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1,224 -0.3 -4.0 -1.4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 846 0.4 -4.8 -15.4

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 351 1.2 -0.7 -8.2

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 143 0.0 1.7 15.4

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