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INTRODUÇÃO

A conjuntura econômica nacional, na primeira quinzena de agosto 
destaca queda na prévia do PIB nacional no segundo trimestre; acele-
ração do IPCA; queda do IGP-DI; cesta básica mais cara em Salvador; 
desaceleração do Índice Nacional da Construção Civil; aumento da 
produção industrial; retração no setor de serviços; variação modesta 
do varejo; retração do setor de material de construção; estabilidade 
no consumo de energia elétrica; recorde na produção de petróleo e 
gás; superávit na balança comercial; queda na procura por crédito; 
saldo negativo na poupança. 
Enquanto no panorama internacional destaca-se: aumento do PIB 
alemão, maior atividade empresarial na Zona do Euro; queda nas 
importações chinesas; aumento do PIB do Japão.

Prévia do PIB tem queda no segundo trimestre

A atividade econômica registrou queda no segundo trimestre deste ano. Segundo o Índice 
de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) dessazonalizado (ajustado para o período) 
houve retração de 0,53% no segundo trimestre, comparado com o período de janeiro a março 
deste ano. Em relação ao segundo trimestre de 2015, a queda ficou em 4,37%. Em junho, o 
IBC-Br registrou crescimento de 0,23% na comparação com maio (dado dessazonalizado). No 
primeiro semestre, houve retração de 5,96% e, em 12 meses encerrados em junho, de 5,67% 
(AGÊNCIA BRASIL, 12/08/2016).
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IPCA acelerou em julho

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do mês de julho apresentou variação 
de 0,52% e ficou acima da taxa de 0,35% de junho em 0,17 ponto percentual (p.p.). Com este 
resultado, o acumulado no ano foi para 4,96%, bem menos do que os 6,83% registrados 
em igual período do ano anterior. Considerando os últimos doze meses, o índice situa-se 
em 8,74%, pouco abaixo dos 8,84% relativos aos doze meses imediatamente anteriores. 
Em julho de 2015, o IPCA registrou 0,62%. Com 65% de participação no IPCA do mês, o 
grupo Alimentação e Bebidas registrou a mais elevada variação para os meses de julho desde 
2000, quando a alta atingiu 1,78%. Na região metropolitana de Vitória, os preços chegaram 
a subir 2,06%, seguida por Goiânia, com 1,85% e Belo Horizonte, com 1,61%. Em relação ao 
índice regional, Salvador registrou a maior alta (0,92%) com 0,92%, onde o preço do litro 
da gasolina aumentou 4,86% e o do etanol, 4,41%. O menor índice foi o de Curitiba, com 
0,10%, sob influência da queda de 11,17% no item energia elétrica, que refletiu a redução 
de 13,83% nas tarifas em vigor a partir de 24 de junho (IBGE, 10/08/2016).

IGP-DI caiu 0,39% em julho, com forte queda nos preços de 
produtos agropecuários

O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) caiu 0,39% em julho, sobre 
elevação de 1,63% no mês anterior, movimento influenciado pela forte queda nos preços 
de produtos agropecuários, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de Preços 
ao Produtor Amplo (IPA-DI) caiu 0,81% em julho, após avançar 2,10% em junho. O índice 
responde por 60% do IGP-DI. No IPA, os preços dos produtos agropecuários recuaram 2,01%, 
ante 5,58% de alta em junho, com o principal responsável o subgrupo alimentos in natura, 
cuja taxa passou de 16,07% para -3,09%. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI) teve 
alta de 0,37% no mês passado, depois de ter avançado 0,26% em junho. O IPC-DI mede a 
evolução dos preços às famílias com renda entre um e 33 salários mínimos mensais e corres-
ponde a 30% do IGP-DI. No IPC, a alta em Alimentação foi de 0,39% no mês passado, após 
avanço de 0,07% em junho. Já o grupo Transportes mostrou alta de 0,25%, após queda de 
0,22% em junho. A FGV informou ainda que a alta de preços do Índice Nacional de Custo 
da Construção (INCC-DI) desacelerou a 0,49% no mês passado, frente a 1,93% em junho. O 
índice representa 10% do IGP-DI (REUTERS, 08/08/2016).

Cesta básica ficou mais cara em Salvador

A cesta básica voltou a registrar aumento de preço em Salvador, ficando 3,90% mais cara em 
julho na comparação com junho, quando também apontou alta, de acordo com o Departamento 
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Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). No mês passado, de acordo 
com a pesquisa, a cesta passou a custar R$380,03 contra R$ 365,77 registrados em junho. Em 
julho, a cesta básica de Salvador foi a quinta mais barata, dentre as 27 capitais pesquisadas, 
mostrando que 22 dessas capitais apontaram aumento no preço da ração básica. Dentre os 
produtos que apresentaram crescimento nos preços em Salvador, no mês passado, se desta-
caram: o leite (16,53%), o feijão (12,63%) e a manteiga (10,63%). Em sentido contrário, apenas 
tomate e farinha de mandioca, apresentaram redução nos preços de -1,37% e -0,73%, respec-
tivamente. Essa elevação diminuiu novamente o poder de compra do consumidor soteropoli-
tano que ganha em torno de um salário mínimo (CORREIO DA BAHIA, 05/08/2016).

Índice Nacional da Construção Civil desacelerou em junho

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo IBGE, apresentou variação de 
0,20% em julho, ficando 0,82 ponto percentual abaixo da taxa de junho (1,02%). O acumu-
lado nos últimos doze meses foi para 6,47%, resultado inferior aos 6,99% registrados nos 
doze meses imediatamente anteriores. Em julho de 2015 o índice havia sido 0,69%. O custo 
nacional da construção, por metro quadrado, que em junho fechou em R$ 1.007,75, subiu para 
R$ 1.009,76 em julho, sendo R$ 527,97 relativos aos materiais e R$ 481,79 à mão de obra. 
A parcela dos materiais apresentou queda de 0,11%, enquanto havia registrado aumento 
em junho (0,16%). Já a parcela da mão de obra teve alta de 0,54%, embora tenha recuado 
1,43 pontos percentuais em relação ao mês anterior (1,97%). De janeiro a julho deste ano 
os acumulados foram 2,30% (materiais) e 7,68% (mão de obra), enquanto em doze meses 
acumularam 3,56% (materiais) e 9,83% (mão de obra). O Nordeste (0,48%) ficou com a maior 
variação regional em julho e as demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,06% 
(Norte), 0,06% (Sudeste), 0,19% (Sul) e 0,03% (Centro-Oeste) (IBGE, 10/08/2016).

Produção industrial nacional repete pela quarta vez resul-
tado positivo consecutivo

A produção industrial cresceu 1,1% em junho de 2016 na comparação com o mês imediata-
mente anterior, na série com ajuste sazonal. É o quarto resultado positivo seguido nesse tipo 
de comparação, acumulando crescimento de 3,5% nesse período. Mesmo assim, a indústria 
recuperou apenas parte da perda registrada ao longo de 2015 e ainda encontra-se 18,4% 
abaixo do nível recorde alcançado em junho de 2013. Na comparação com junho de 2015, 
a indústria recuou 6,0% em junho de 2016. É a 28ª taxa negativa consecutiva nesse tipo 
de comparação, mas a menos intensa desde junho de 2015 (-2,5%). No mês em questão, 18 
dos 24 ramos investigados aumentaram sua produção, com destaque para veículos automo-
tores, reboques e carrocerias (8,4%). Outras contribuições positivas importantes vieram de 
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perfumaria, sabões, produtos de limpeza e de higiene pessoal (4,7%), metalurgia (4,7%), 
confecção de artigos do vestuário e acessórios (9,8%), artefatos de couro, artigos para viagem 
e calçados (10,8%), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (4,4%) e produtos de borracha 
e de material plástico (2,4%). A indústria fechou o primeiro semestre com queda de 9,1%, 
frente a igual período do ano anterior, e em 12 meses retraiu 9,8%, maior que a taxa regis-
trada em maio (-9,5%) e o pior resultado desde outubro 2009 (IBGE, 02/08/2016).

Indústria subiu em nove dos 14 lugares pesquisados

A produção industrial aumentou em nove de 14 locais entre maio e junho, na série com ajuste 
sazonal, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As maiores altas ocor-
reram no Rio de Janeiro (5,7%), Santa Catarina (5,4%), Pará (4,9%), Rio Grande do Sul (4,6%) 
e Paraná (3,5%). Ceará (2%), São Paulo (1,5%), Goiás (1,4%) Pernambuco (1,2%) completaram 
o conjunto de locais com índices positivos no sexto mês deste ano. Na média nacional, a 
produção cresceu 1,1% no período. Ainda em junho, Espírito Santo (-9,8%) apontou o resul-
tado negativo mais acentuado, eliminando o crescimento de 5,6% verificado no mês anterior. 
As demais taxas negativas foram assinaladas por Bahia (-1,0%), região Nordeste (-0,3%) e 
Amazonas (-0,3%), enquanto Minas Gerais (0,0%) repetiu o patamar registrado em maio.  
Perante o sexto mês de 2015, a produção da indústria caiu em 11 dos 15 locais pesquisados. 
Já no ano a indústria recuou em 12 das 15 regiões pesquisada (VALOR, 10/08/2016).

Setor de serviços recuou na passagem de maio para junho

Em junho de 2016, o volume do setor de serviços caiu 0,5% em relação a maio, na série com 
ajuste sazonal, após variar 0,2% em maio e -1,3% em abril. Na comparação com junho de 
2015, o setor registrou queda de 3,4%, maior variação negativa para o mês de junho da série, 
iniciada em janeiro de 2012. Com esses resultados, as taxas acumuladas no primeiro semestre 
e nos últimos 12 meses ficaram ambas em -4,9%. Por atividade, em relação a maio de 2016, 
observam-se crescimentos nos segmentos de serviços de informação e comunicação (0,2%) 
e transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio (0,1%). Apresentaram quedas os 
segmentos de serviços prestados às famílias (-0,5%), serviços profissionais, administrativos 
e complementares (-0,4%) e outros serviços (-1,5%). Em relação aos resultados regionais do 
setor de serviços de junho frente a maio, 13 unidades da federação apresentaram queda, 
13 apresentaram crescimento e uma ficou estável. Na comparação com o mês exatamente 
anterior, as maiores variações positivas foram registradas no Rio Grande do Norte (3,0%), 
Paraíba (2,8%) e Alagoas (2,6%). As maiores variações negativas foram observadas no 
Amazonas (-3,6%), Roraima (-3,0%) e Rondônia (-2,6%) (IBGE, 11/08/2016).
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Varejo teve variação modesta em junho

Em junho de 2016, na série com ajuste sazonal, o comércio varejista nacional apresentou 
variações positivas de 0,1% em volume de vendas e de 0,9% para receita nominal. Em relação 
a junho de 2015, o volume de vendas apontou queda de 5,3%, 15º taxa negativa consecutiva 
nessa comparação, porém menos acentuada que as observadas em maio     (-9,0%) e abril 
(-6,9%). Para o acumulado dos seis primeiros meses do ano, a queda foi de 7,0%, menor 
resultado da série. O acumulado nos últimos 12 meses também registrou a maior queda da 
série histórica (-6,7%). Três das oito atividades pesquisadas apresentam variações positivas, 
com destaque para Tecidos, vestuário e calçados  (0,7%) e Outros artigos de uso pessoal e 
doméstico (0,8%), com desempenhos influenciados pelas comemorações das datas festivas 
do mês de junho, seguidos por Livros, jornais, revistas e papelaria (0,6%) (IBGE, 09/08/2016).

Retração do setor de material de construção

Um levantamento divulgado pela Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção 
na Bahia – Acomac-BA, apontou que o segmento de material de construção, no estado, regis-
trou queda de 13% nas transações econômicas no período compreendido entre os meses de 
junho de 2014 a junho de 2016. Essa queda foi provocada pela recessão econômica e pela 
instabilidade política, como afirma o vice-presidente da Associação dos Comerciantes de 
Materiais de Construção na Bahia (Acomac-BA), Alexandre Cohim. Para melhorar os números 
o setor aposta no programa social Cheque Reforma, que está baseado em experiências que já 
aconteceram em estados como Goiás e Pará, e deverá ser lançado ainda este ano, começando 
a valer em 2017. Este programa prevê créditos para famílias com renda de até três salários 
mínimos (R$ 2.640) e possibilita a realização de melhorias e pequenas reformas, a exemplo 
de construção de banheiros, troca de telhado e instalações elétricas (CORREIO DA BAHIA, 
02/08/2016).

Estabilidade no consumo de energia elétrica

O consumo nacional de energia elétrica ficou estável em junho deste ano em relação a junho 
do ano passado (-0,1%), registrando o total de 37.174 Gigawatts-hora (GWh), informou a 
Resenha Mensal publicada pela Empresa de Pesquisa Energética - EPE.  A classe industrial 
retraiu 3,3% e a comercial 2,9%, enquanto a demanda nas residências cresceu 4,6%. Esta é 
a quarta alta seguida no consumo de eletricidade no segmento residencial, puxada principal-
mente pelas baixas temperaturas e pelo afrouxamento nas medidas de redução de consumo 
após o choque tarifário do ano passado. No primeiro semestre de 2016, a demanda nacional 
de energia alcançou 231.502 GWh, queda de 1,7% na comparação com igual período de 2015, 
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em decorrência do cenário econômico adverso, redução do poder aquisitivo, desemprego e 
temperaturas médias mais amenas, o que resultou em forte recuo no consumo industrial 
(-5,3%), declínio moderado de comércio e serviços (-1,5%) e baixo desempenho da demanda 
residencial (+1,2%) (EPE, 02/08/2016).

Recorde da produção de petróleo e gás

A produção total de petróleo e gás natural no Brasil em junho alcançou um recorde, totalizando 
3,210 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), ultrapassando a marca anterior 
de agosto de 2015, quando foram produzidos 3,171 milhões de boe/d, a informação foi divul-
gada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). De acordo com 
a agência, a produção de petróleo foi de aproximadamente 2,558 milhões de barris por dia 
(bbl/d), representando um aumento de 2,9% em relação ao mês anterior e de 6,8% sobre 
o mesmo mês de 2015. A produção de petróleo superou o recorde alcançado em agosto de 
2015, quando foram produzidos 2,547 milhões de bbl/d. A de gás natural totalizou 103,5 
milhões de metros cúbicos por dia (m³/d), superando o recorde anterior de 100,4 milhões de 
m3/d, obtido em dezembro de 2015, o que representa um aumento de 3,7% frente a maio de 
2016 e de 8,4% na comparação com junho de 2015 (EXAME, 02/08/2016)

Balança comercial apresentou forte superávit em julho

A soma das exportações entre janeiro e julho foi US$ 28,23 bilhões superior ao valor das 
importações no mesmo período, resultando, portanto, em um superávit da balança comercial 
brasileira, informou o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Trata-se 
do melhor resultado para os sete primeiros meses de um ano desde o início da série histó-
rica do Ministério da Indústria, em 1989, ou seja, em 28 anos. Até então, o maior saldo para 
este período havia sido registrado em 2006: superávit de US$ 25,19 bilhões. O resultado 
positivo da balança nos sete primeiros meses deste ano também é maior que o superávit 
registrado em todo ano passado (US$ 19,69 bilhões). A melhora do saldo comercial acontece 
principalmente por conta da forte queda das importações. Na parcial de 2016, as exporta-
ções somaram US$ 106,58 bilhões, com média diária de US$ 735 milhões (queda de 5,6% 
sobre o mesmo período do ano passado). As importações, por sua vez, somaram US$ 78,35 
bilhões, ou US$ 540 milhões por dia útil, uma queda de 27,6% em relação ao mesmo período 
de 2015 (GLOBO, 01/08/2016).
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Queda na procura por crédito

A busca por crédito no país diminuiu 6,8% em julho último, na comparação com julho de 
2015, e 5,3% sobre junho último, diz pesquisa do Indicador Serasa Experian da Demanda do 
Consumidor por Crédito. Já no acumulado dos sete primeiros meses do ano, houve alta de 
1,7%. A pesquisa indica que o recuo no movimento em busca por crédito foi mais expressivo 
na faixa de renda até R$ 500 mensais (-6,7%). Por região, o maior declínio em julho sobre 
junho último ocorreu no Sudeste (-6,1%), seguido pelas regiões do Nordeste (-5,6%); Sul 
(-5,0%); Centro-Oeste (-2,9%) e Norte (-2,8%). No acumulado do ano, a demanda do consu-
midor por crédito subiu 4,0% na região Sul, 2,5% no Sudeste e no Centro-Oeste. Foram 
registradas quedas de 3,9% no Norte e de 1,7%, no Nordeste (AGÊNCIA BRASIL, 11/08/2016).

Poupança tem saldo negativo em julho

Os saques na poupança superaram os depósitos pelo sétimo mês seguido. A retirada líquida 
(descontados depósitos) ficou em R$ 1,115 bilhão, em julho, informou o Banco Central (BC). O 
resultado negativo foi, porém, menor do que o do mesmo mês de 2015: R$ 2,453 bilhões. Esta 
também foi a menor retirada líquida registrada neste ano. Desde janeiro do ano passado, o único 
mês em que a poupança teve resultado positivo (mais depósitos do que saques) foi dezembro 
de 2015 (R$ 4,789 bilhões). De janeiro a julho deste ano, a retirada chegou a R$ 43,721 bilhões. 
Os saques na poupança chegaram a R$ 160,853 bilhões, em julho, e a R$ 1,145 trilhão nos sete 
meses do ano, superando os depósitos, que ficaram em R$ 159,737 bilhões e R$ 1,101 trilhão, 
respectivamente. O saldo total nas contas ficou em R$ 641,297 bilhões, em julho, com os rendi-
mentos creditado nas cadernetas no total de R$ 4,189 bilhões (AGÊNCIA BRASIL, 04/08/2016).

ECONOMIA INTERNACIONAL

Economia alemã mostra solidez

O Produto Interno Bruto (PIB) da maior economia europeia aumentou 0,4% entre abril e junho, 
o dobro da estimativa média dos especialistas. O governo e o Bundesbank (banco central) 
acreditam que o crescimento em 2016 será de 1,7%, depois de 1,5% registrado em 2015. 
O ano começou a todo vapor, com um crescimento de 0,7% no primeiro trimestre, graças a 
condições meteorológicas. É esperada, em consequência, uma perda de ritmo, mas esta foi 
descartada, entre outras coisas, pelo dinamismo do comércio exterior. Os gastos dos parti-
culares e o gasto público também contribuíram para o crescimento do segundo trimestre. O 
consumo se viu favorecido pela vitalidade do mercado de trabalho, com o menor índice de 
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desemprego dos últimos 25 anos, e pela alta dos salários, com preços estáveis. O único setor 
que destoa é o da construção, que manteve um sólido crescimento no primeiro trimestre 
graças a um inverno relativamente quente (EXAME, 12/08/2016).

Atividade empresarial cresceu na zona do euro

A atividade empresarial na zona do euro cresceu um pouco mais do que o previsto no mês 
passado, com a região aparentando ter, de forma geral, superado a votação britânica no fim 
de junho para deixar a União Europeia (UE). O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em 
inglês) Composto do Markit para a zona do euro foi de 53,2 em julho, acima da leitura preli-
minar de 52,9 e do dado de junho, de 53,1. O indicador está acima da marca de 50 que separa 
retração de expansão desde meados de 2013. O crescimento, no entanto, permaneceu fraco 
e foi liderado por um avanço na Alemanha, que mascarou a manutenção da estagnação da 
França e o ritmo mais lento na Espanha e na Itália. O PMI de serviços subiu para 52,9 em julho 
após 52,8 em junho e leitura preliminar de 52,7 (EXAME, 03/08/2016).

Importação decepcionante da China em julho sugere enfra-
quecimento da demanda doméstica

As exportações e importações da China caíram mais do que o esperado em julho em um 
início instável para o terceiro trimestre, indicando mais fraqueza na demanda global após a 
decisão britânica de deixar a União Europeia (UE). As importações caíram 12,5% em relação 
ao mesmo período do ano anterior, a maior queda desde fevereiro e indicando que a demanda 
doméstica da China pode estar fraquejando apesar de medidas para estimular o crescimento. 
As exportações caíram 4,4% na comparação anual, informou a Administração Geral de Alfân-
dega, que acrescentou esperar que a pressão sobre as vendas externas comece a diminuir 
em outubro. Isso resultou em um superávit comercial de 52,31 bilhões de dólares em julho, o 
maior desde janeiro, após saldo positivo de 48,11 bilhões em junho (REUTERS, 08/08/2016).

PIB do Japão cresce no 2º trimestre

A economia do Japão cresceu a uma taxa anualizada de 0,2% no trimestre de abril a junho. 
A desaceleração do crescimento decorre de uma queda nas exportações e da redução de 
gastos por parte das empresas. Nos primeiros três meses de 2016, a expansão anualizada da 
economia japonesa, a terceira maior do mundo, foi de 2,0%. No início de agosto, o governo 
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japonês aprovou um pacote de US$ 274 bilhões em estímulos à economia, em meio aos 
esforços para tentar reaquecer a economia do país (ESTADÃO, 15/08/2016).

EXPECTATIVAS DE MERCADO

De acordo com o relatório Focus do Banco Central do Brasil (BACEN), divulgado em 12 de agosto, 
a mediana das projeções do IPCA para 2016 cresceu de 7,21% para 7,31%. Para 2017, a previsão 
passou de 5,20% para 5,14%. Em relação ao comportamento do PIB no ano corrente, o mercado 
financeiro passou a previsão de -3,24% para -3,20. Em 2017, a estimativa de crescimento perma-
neceu em 1,10%. As expectativas do mercado, para a primeira quinzena de agosto de 2016, 
podem ser visualizadas nos dados do Relatório Focus, em parte, apresentadas na tabela a seguir.

Relatório Focus – Expectativas de Mercado

Expectativas do mercado

Mediana – agregado
2016 2017

29 jul. 12 ago. Comportamento 29 jul. 12 ago. Comportamento

IPCA (%) 7,21 7,31 ▲ 5,20 5,14 ▼
IGP-M (%) 8,62 8,06 ▼ 5,70 5,53 ▼
Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 3,46 3,45 ▼ 3,45 3,41 ▼
Meta Taxa Selic – fim do período (% a.a.) 13,50 13,75 ▲ 11,00 11,00 =
PIB (% do crescimento) -3,24 -3,20 ▲ 1,10 1,10 =
Produção Industrial (% do crescimento) -5,95 -5,95 = 0,75 0,75 =
Conta Corrente (US$ bilhões) -15,00 -15,00 = -14,45 -20,00 ▼
Balança Comercial (US$ bilhões) 51,10 50,00 ▼ 50,00 49,84 ▼
Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões) 65,00 65,00 = 65,00 65,00 =

Fonte: Boletim Focus, Banco Central, 12/8/2016.


