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INTRODUÇÃO

Na primeira quinzena de agosto, os destaques da conjuntura nacional 
foram: aumento do IPCA e deflação do IGP-DI; estabilidade da 
produção industrial; aumento na produção de veículos; queda nas 
vendas da indústria de cimento; safra de grãos maior que em 2016; 
avanço nas vendas do varejo pelo terceiro mês seguido; redução 
no faturamento do setor atacadista; aumento nas vagas formais de 
trabalho. Na economia internacional os destaques foram: aumento 
no PIB da Alemanha e do Japão no segundo trimestre; desaceleração 
da economia chinesa.

IPCA aumenta em julho

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do mês de julho ficou em 0,24%, 
após variação de -0,23% em junho. Com isto, o acumulado no ano foi de 1,43%, bem menos 
do que os 4,96% registrados em igual período do ano passado. Em relação aos últimos doze 
meses, o índice foi para 2,71%, menor acumulado em 12 meses desde fevereiro de 1999 
(2,24%). Em julho de 2016, o índice havia registrado variação de 0,52%. Em julho, mesmo 
com o grupo Alimentação e Bebidas, que responde por 25% das despesas das famílias, 
apresentando queda pelo terceiro mês consecutivo (-0,47%), os grupos Habitação (1,64%) 
e Transportes (0,34%) pressionaram para cima o resultado do mês. Com o maior impacto 
individual, 0,20 ponto percentual (p.p.), a energia elétrica (6,00%), do grupo Habitação 
(1,64%), foi o item que mais contribuiu para o resultado de julho. Isso ocorreu devido à 
entrada em vigor da bandeira tarifária amarela, a partir de 01 de julho, representando uma 
cobrança adicional de R$ 2,00 a cada 100 Kwh consumidos. Acrescente-se, ainda, além do 
aumento na parcela do PIS/COFINS, ocorrido na maioria das regiões pesquisadas, o reajuste 
de 7,09% em Curitiba, a partir de 24 de junho, e de 5,15% em uma das concessionárias de 
São Paulo, em vigor desde 04 de julho. No lado das quedas, o destaque ficou com o grupo 
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Alimentação e Bebidas (-0,47%). Na ótica dos índices regionais, os resultados ficaram entre 
os -0,24% registrados em Campo Grande e os 0,49% da região metropolitana de Curitiba 
(IBGE, 09/08/2017).

IGP-DI apresenta quinta deflação consecutiva

O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) recuou pelo quinto mês seguido 
em julho, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV), mas o número veio acima esperado 
diante da forte desaceleração da queda dos preços do atacado e inflação nos preços ao 
consumidor. No mês passado, o IGP-DI recuou 0,30%, após queda de 0,96% em junho. O 
Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI) terminou o mês com queda de 0,67%, sobre 
recuo de 1,53% em junho. O índice responde por 60,0% do IGP-DI. Destacaram-se nesse 
movimento a aceleração dos preços das Matérias-Primas Brutas, que avançaram 0,42%, em 
relação a recuo de 3,60% antes, dado ao movimento dos preços do minério de ferro, da 
soja e da mandioca. Os Produtos Agropecuários tiveram desaceleração da queda a 1,42%, 
sobre recuo de 2,88% antes. Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI) mostrou alta de 
0,38% no período, sobre queda de 0,32% antes, e corresponde a 30,0% do IGP-DI. A prin-
cipal contribuição para o resultado do IPC veio do grupo Habitação, que avançou 1,15%, em 
relação à queda de 0,74%, com destaque para o comportamento do item tarifa de eletri-
cidade residencial. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI), por sua vez, desa-
celerou a alta a 0,30% em julho, abaixo de 0,93% de junho. O INCC representa 10,0% do 
IGP-DI (REUTERS, 08/08/2017).

Produção industrial apresenta estabilidade

Em junho de 2017, a produção industrial nacional mostrou variação nula (0,0%) frente ao mês 
imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais, após dois meses consecutivos 
de crescimento na produção, período em que acumulou ganho de 2,5%, segundo a Pesquisa 
Industrial Mensal (PIM-PF) do IBGE. No confronto com igual mês do ano anterior, o total da 
indústria apontou expansão de 0,5% em junho de 2017, segundo resultado positivo conse-
cutivo, mas menos intenso do que o verificado no mês anterior (4,1%). No índice acumulado 
nos seis primeiros meses de 2017, o setor industrial acumulou acréscimo de 0,5%. A taxa 
anualizada, indicador acumulado nos últimos doze meses, com o recuo de 1,9% em junho 
de 2017, prosseguiu com a redução no ritmo de queda iniciada em junho de 2016 (-9,7%). 
A atividade industrial repetiu em junho de 2017 o patamar registrado em maio último, mas 
teve predomínio de resultados negativos, já que 12 dos 24 ramos pesquisados apontaram 
redução na produção. As principais influências negativas foram assinaladas por veículos 
automotores, reboques e carrocerias (-3,9%), produtos farmoquímicos e farmacêuticos 
(-9,2%) e coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-1,7%), com o primeiro 
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devolvendo parte do avanço de 13,0% acumulado nos meses de abril e maio; o segundo 
intensificando a queda de 7,2% verificada no mês anterior; e o terceiro acumulando perda 
de 4,0% nos dois últimos meses e eliminando o avanço de 1,8% observado em abril último 
(IBGE, 01/08/2017).

Indústria cresce em nove dos 14 locais pesquisados

Mesmo com a variação nula (0,0%) da atividade industrial nacional, na passagem de maio 
para junho de 2017, série com ajuste sazonal, nove dos 14 locais pesquisados mostraram 
expansão na produção, com destaque para Rio de Janeiro (3,1%), Amazonas (2,8%), Pernam-
buco (1,7%) e Minas Gerais (1,6%). Com esses resultados, o primeiro local reverteu parte 
da queda de 3,6% acumulada nos meses de abril e maio; o segundo retomou o crescimento 
após recuar 3,4% no mês anterior; o terceiro apontou a quarta taxa positiva consecutiva, 
registrando nesse período ganhos de 4,8%; e o último eliminou o recuo de 0,2% verificado 
em maio passado. São Paulo (0,8%), Paraná (0,5%), Espírito Santo (0,1%), Ceará (0,1%) e 
Goiás (0,1%) completaram o conjunto de locais com índices positivos em junho de 2017. 
Os locais que obtiveram resultados negativos mais acentuados nesse mês foram a Bahia 
(-10,0%) e a Região Nordeste (-4,0%), com o primeiro eliminando o avanço de 5,1% regis-
trado no mês anterior; e o último voltando a recuar após acumular expansão de 2,8% nos 
meses de abril e maio. As demais taxas negativas foram observadas no Rio Grande do Sul 
(-1,1%), Pará (-0,4%) e Santa Catarina (-0,1%) (IBGE, 08/08/2017).

Aumento da produção de veículos no Brasil

A indústria de veículos do Brasil voltou ampliar exportações em julho na comparação anual, 
renovando recorde de vendas externas no acumulado do ano em meio a um impulso de 
vendas pela América Latina que está ajudando a minimizar um mercado interno que se 
recupera em marcha lenta de quatro anos de quedas. As exportações da indústria cres-
ceram 42,5% sobre julho do ano passado, para 65.722 carros, comerciais leves, caminhões e 
ônibus. O acumulado dos primeiros sete meses do ano foi recorde histórico para o período, 
com exportações de 439.586 unidades, crescimento de 55,3% na comparação anual. Os 
maiores mercados foram Argentina, México, Chile, Uruguai e Colômbia. O recorde anterior 
de vendas externas de janeiro a julho foi cravado há 12 anos, quando o setor exportou um 
total de 420 mil veículos no acumulado dos primeiros sete meses de 2005. As exportações 
ajudaram a puxar a produção do setor, que subiu 5,9% em relação a junho, para 224,8 mil 
unidades. Na comparação com julho do ano passado, a alta foi de 17,9%. No acumulado do 
ano, a produção somou 1,488 milhão de unidades, alta de 22,4% sobre o mesmo período 
de 2016, ficando próxima do recorde para o período ocorrido em 2015, a 1,514 milhão de 
veículos. Já a venda de veículos novos no Brasil caiu 5,2% em julho em relação a junho, para 
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184,8 mil unidades, mas na comparação ano a ano subiu 1,9%. No ano, a venda acumulada 
chega a 1,204 milhão de unidades, alta de 3,4%. A entidade decidiu manter suas estimativas 
de crescimento de vendas de 4,0% em 2017, para 2,133 milhões de veículos, porém, em 
setembro a entidade deverá ajustar a estimativa. O viés para caminhões e ônibus é de corte 
nas estimativas e no caso de veículos leves a perspectiva é de elevação. No acumulado do 
ano até julho, a participação das importações no total de vendas do mercado brasileiro foi 
de 11,0%. O índice deverá passar a subir a partir do início do próximo ano, quando termina 
o programa Inovar Auto, que elevou em 30 pontos percentuais o Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) do setor. A vigência do programa se encerra no fim deste ano e a partir 
de janeiro veículos importados não mais pagarão a sobretaxa (REUTERS, 04/08/2017).

Indústria brasileira de cimento tem queda nas vendas

As vendas totais da indústria de cimento do Brasil em julho caíram 10,7% sobre o mesmo 
período do ano passado, para 4,698 milhões de toneladas, afetadas em parte pelo cenário 
de incerteza que ainda rodeia o cenário político, informou a Sindicato Nacional da Indústria 
de Cimento (Snic), associação que representa o setor. Na comparação com junho, as vendas 
do setor tiveram alta de 5,5%, segundo os dados da entidade (REUTERS, 10/08/2017).

IBGE prevê safra de grãos maior que em 2016

A estimativa de julho de 2017 para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas 
chegou a 242,1 milhões de toneladas, com alta de 31,1% em relação a 2016 (184,7 milhões 
de toneladas), um aumento de 57,4 milhões de toneladas. A estimativa da área a ser colhida 
(61,1 milhões de hectares) subiu 7,1% frente à área colhida em 2016 (57,1 milhões de 
hectares). Em relação às estimativas de junho, a produção cresceu 1,8 milhão de toneladas 
(0,7%) e a área cresceu 74,5 mil hectares (0,1%). São esperados recordes na produção da 
soja (115,0 milhões de toneladas) e do milho (99,4 milhões de toneladas). O arroz, o milho 
e a soja, principais produtos deste grupo, representaram, juntos, 93,6% da estimativa da 
produção e 87,9% da área a ser colhida. Em relação a 2016, houve acréscimos de 2,3% na 
área a ser colhida da soja, de 18,4% na do milho e 4,0% na de arroz. Já a produção subiu 
19,7% para a soja, 16,3% para o arroz e 56,1% para o milho. Na presente avaliação para 
2017, o Mato Grosso liderou como maior produtor nacional de grãos, com uma participação 
de 25,7%, seguido pelo Paraná (17,5%) e Rio Grande do Sul (15,1%), que, somados, repre-
sentaram 58,3% do total nacional previsto. Outros estados importantes na produção de 
grãos foram Goiás (9,8%), Mato Grosso do Sul (7,9%), Minas Gerais (5,9%), São Paulo (3,8%), 
Bahia (3,3%), Santa Catarina (2,9%) e Maranhão (1,9%) que integram também o grupo dos 
dez maiores produtores do País (IBGE, 10/08/2017).
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Vendas do varejo avançam pelo terceiro mês seguido

As vendas no varejo nacional apresentaram avanço de 1,2% em junho, frente a maio de 
2017. Segundo a Pesquisa Mensal do Comércio, essa é a terceira taxa positiva consecu-
tiva nessa comparação. Os setores que contribuíram para o resultado foram os de móveis 
e eletrodomésticos (2,2%), tecidos, vestuários e calçados (5,4%) e outros artigos de uso 
pessoal e doméstico – lojas de departamento, ótica, joalheria e outros (2,7%). Na compa-
ração com igual mês do ano anterior, o comércio varejista avançou 3% em junho de 2017, 
com resultados positivos em todas as atividades pesquisadas. No índice acumulado para 
os seis primeiros meses de 2017, o varejo registrou variação de -0,1% para o volume de 
vendas, ficando próximo à estabilidade frente a igual semestre de 2016. A taxa anualizada, 
indicador acumulado nos últimos doze meses, com recuo de 3,0%, prosseguiu com redução 
no ritmo de queda, iniciada em outubro de 2016 (-6,8%). Por outro lado, a receita nominal 
de vendas do comércio varejista, em junho de 2017, registrou para essas mesmas compara-
ções, respectivamente: 2,4% frente a junho de 2016, 1,9% no acumulado no ano e 3,2% no 
acumulado nos últimos doze meses (IBGE, 15/08/2017).

Setor atacadista prevê queda real no faturamento em 2017

O setor atacadista do país deve fechar 2017 com queda real de até 2,5% no faturamento, após 
revisão de expectativas, segundo a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores 
de Produtos Industrializados (Abad). A estimativa negativa vem após a queda de 1,57% no 
faturamento do atacado no primeiro semestre, em relação a mesmo período do ano anterior, 
segundo a ABAD/FIA-USP. Segundo representante da associação, essa queda talvez não seja 
só devido a uma troca de marcas ou mesmo a uma redução dos negócios no setor, mas a 
própria deflação esteja impactando de alguma forma esses números. A queda na inflação 
também prejudicou a competitividade de algumas empresas, que muitas vezes adquirem 
produtos a preços mais altos que os concorrentes que reabastecem seus estoques mais 
tarde. A conjuntura negativa se traduz também em aumento de 4,9% na inadimplência dos 
atacadistas em junho em relação ao mesmo mês do ano anterior, para 19,2%, de acordo com 
pesquisa divulgada pela Serasa Experian no evento. No entanto, o setor aposta em retomada 
gradual, devido à melhor da perspectiva macroeconômicas e fatores sazonais como as festas 
de fim de ano e a liberação do décimo terceiro salário. Outro ponto que colabora para a tese 
de retomada é a redução de 7,2% na inadimplência dos varejistas no primeiro semestre, em 
relação ao mesmo período de 2016, registrada pela Serasa (REUTERS, 07/08/2017).
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Brasil registra aumento nas vagas formais de trabalho pelo 
quarto mês consecutivo

O Brasil abriu 35,9 mil vagas formais de trabalho em julho, quarto dado mensal positivo 
consecutivo, desempenho impulsionado pela indústria de transformação, segundo os 
dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Minis-
tério do Trabalho. Segundo o Ministério, em julho foram registradas 1.167.770 admissões e 
1.131.870 desligamentos. Nos sete primeiros meses de 2017, a economia brasileira abriu 
103.258 postos formais. No mesmo período do ano passado, houve fechamento de 623.520 
vagas. A indústria da transformação foi o setor que mais abriu postos formais em julho: 
12.594 vagas. Na sequência, também com desempenho positivo, apareceram os setores 
de comércio (10.156), serviços (7.714) e agropecuária (7.055). A construção civil abriu 724 
postos de trabalho, marcando o primeiro resultado positivo do setor após 33 meses de resul-
tados negativos, segundo o Ministério. Por outro lado, os setores de serviços de utilidade 
pública (-1.125 postos), administração pública (-994) e extrativa mineral (-224) tiveram 
desempenho negativo (REUTERS, 09/08/2017).

ECONOMIA INTERNACIONAL

PIB da Alemanha cresce no segundo trimestre

A economia alemã cresceu menos do que o esperado no segundo trimestre deste ano, 
uma vez que o comércio atenuou a expansão geral impulsionada pelos fortes gastos das 
famílias e pelo aumento das despesas do Estado, informou o Escritório Federal de Estatís-
tica. O Produto Interno Bruto (PIB) ajustado sazonalmente da maior economia da Europa 
cresceu 0,6% no trimestre. Mas a taxa de crescimento para o primeiro trimestre foi revisada 
a 0,7%, sobre 0,6%. Os dados não ajustados mostraram que a economia cresceu 0,8% no 
segundo trimestre na comparação anual, bem menos do que a estimativa de 1,9% (REUTERS, 
15/08/2017).

PIB do Japão cresce no segundo trimestre

A economia do Japão cresceu 4,0% no segundo trimestre deste ano, a uma taxa anualizada, 
sexto trimestre consecutivo de expansão liderada pelo consumo privado e despesas de 
capital, segundo dados do governo. O resultado marcou o ritmo mais rápido de crescimento 
desde janeiro a março de 2015. No trimestre anterior, a economia havia crescido 1,5%, 
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mostram os dados do Gabinete de Escritório. Na comparação com o primeiro trimestre, o 
desempenho entre abril e junho mostrou crescimento de 1,0% (REUTERS, 14/08/2017).

Crescimento robusto da China mostra sinais de fadiga

O forte crescimento econômico da China mostrou sinais visíveis de cansaço em julho à medida 
que os custos de empréstimos subiram e o mercado imobiliário esfriou, embora os níveis 
de atividade permanecessem sólidos no geral. A produção industrial, o investimento, as 
vendas no varejo e o comércio externo cresceram menos do que o esperado no mês passado, 
depois que a segunda maior economia do mundo apresentou desempenho surpreendente-
mente forte no primeiro semestre, adicionando combustível para recuperação global. Mas 
os economistas não esperam qualquer desaceleração forte, com o governo interessado em 
garantir a estabilidade antes da remodelação da liderança do Partido Comunista. A produção 
industrial aumentou 6,4% em julho em relação ao ano anterior, o ritmo mais lento desde 
janeiro, segundo dados do governo. Já as vendas no varejo cresceram 10,4% em julho, em 
relação aos 11,0% de junho. Mas enquanto as vendas de carros permaneceram sólidas, as 
montadoras reduziram a produção (REUTERS, 14/08/2017).

EXPECTATIVAS DE MERCADO

De acordo com o relatório Focus do Banco Central do Brasil (BACEN), divulgado em 11 de 
agosto, a mediana das projeções do IPCA para 2017 aumentou de 3,40% para 3,50%. Para 
2018, a previsão manteve-se em 4,20%. Em relação ao comportamento do PIB no ano 
corrente, o mercado financeiro manteve a expectativa em 0,34%. Em 2018, a estimativa de 
crescimento manteve-se em 2,00%. As expectativas do mercado, para a primeira quinzena 
de agosto de 2017, podem ser visualizadas nos dados do Relatório Focus, em parte, apresen-
tadas na tabela a seguir
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Relatório Focus – Expectativas de Mercado

Expectativas do mercado

Mediana – agregado
2017 2018

28 jul. 11 ago. Comportamento 28 jul. 11 ago. Comportamento

IPCA (%) 3,40 3,50 ▲ 4,20 4,20 =
IGP-M (%) -0,59 -0,70 ▼ 4,50 4,44 ▼
Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 3,22 3,19 ▼ 3,37 3,34 ▼
Meta Taxa Selic – fim do período (% a.a.) 8,00 7,50 ▼ 7,75 7,50 ▼
PIB (% do crescimento) 0,34 0,34 = 2,00 2,00 =
Produção Industrial (% do crescimento) 0,83 1,03 ▲ 2,22 2,01 ▼
Conta Corrente (US$ bilhões) -20,00 -20,00 = -33,10 -33,10 =
Balança Comercial (US$ bilhões) 60,00 61,00 ▲ 45,00 48,50 ▲
Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões) 75,00 75,00 = 75,00 76,75 ▲

Fonte: Boletim Focus, Banco Central, 11/8/2017.
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