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INTRODUÇÃO

A primeira quinzena de julho teve como destaques na conjuntura 
nacional a desaceleração do IPCA e o avanço do IGP-DI; manutenção 
do aumento das taxas de juros do mercado; estabilidade na produção 
industrial; queda nas vendas do varejo e no volume de serviços; esti-
mativa de queda na safra de grãos; redução nas vendas de materiais 
de construção; aumento do consumo de energia elétrica; queda nas 
vendas de veículos; queda nos preços de imóveis; superávit na balança 
comercial nacional; anúncio de recursos para safra 2016/2017; 
previsão de otimismo no mercado de trabalho.

No cenário internacional os destaques foram: aumento da geração 
de empregos nos EUA; crescimento nas vendas no varejo na zona do 
euro; queda nas exportações e importações da China.

Desaceleração do IPCA em junho

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do mês de junho apresentou variação 
de 0,35%, menos da metade da taxa de 0,78% de maio. Com isto, o primeiro semestre do ano 
fechou em 4,42%, bem abaixo dos 6,17% registrados em igual período de 2015. Na ótica 
dos últimos doze meses, o índice desceu para 8,84%, enquanto se situava em 9,32% nos 
doze meses imediatamente anteriores. Em junho de 2015, o IPCA registrou 0,79%. Sete dos 
nove grupos de produtos e serviços pesquisados mostraram desaceleração na taxa de cresci-
mento, na passagem de maio para junho. Apenas Transportes (-0,53%), cuja queda foi menos 
intensa, e Comunicação (0,04%) apresentaram resultados superiores aos de maio. Sobre 
os índices regionais, o maior foi registrado na região metropolitana de Belo Horizonte, com 
0,66%, pressionado pela taxa de água e esgoto (5,57%), que refletiu o reajuste de 13,90% 
vigente desde 13 de maio, além da revisão na estrutura tarifária praticada pela empresa 
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de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da região. Além disso, as contas de 
energia elétrica aumentaram 3,26%, tendo em vista o reajuste de 3,78% no valor da tarifa 
em vigor desde 28 de maio. O menor índice foi o de Porto Alegre, com queda de 0,02%. 
Salvador apresentou variação mensal de 0,33% em junho menor que o apresentado em maio 
(0,83%) (IBGE, 08/07/2016).

Avanço do IGP-DI em junho

A alta dos preços dos produtos agropecuários no atacado acelerou com força e o Índice 
Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) subiu 1,63% em junho, contra avanço de 
1,13% em maio, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O Índice de Preços ao Produtor 
Amplo (IPA-DI) registrou alta de 2,10% em junho, após avançar 1,49% em maio. O índice 
responde por 60% do IGP-DI. No IPA, os preços dos produtos agropecuários subiram 
5,58%, contra alta de 3,31%, no mês anterior. Somente o feijão teve alta de 58,72% em 
junho, depois de subir 7,34% em maio. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI), por sua 
vez, subiu apenas 0,26%, depois de ter avançado 0,64% no mês anterior. O IPC-DI mede 
a evolução dos preços às famílias com renda entre um e 33 salários mínimos mensais 
e corresponde a 30% do IGP-DI. O destaque no IPC ficou, segundo a FGV, para o grupo 
Alimentação, cuja alta desacelerou a 0,07% de 0,77%, com destaque para o item frutas. 
Ainda assim, também no varejo, o feijão subiu muito, com o tipo carioca registrando alta 
de 38,62%, após subir 8,38% no mês anterior. O Índice Nacional de Custo da Construção 
(INCC-DI) também registrou maior pressão em junho ao avançar 1,93%, depois de regis-
trar alta de 0,08% em maio. O índice representa 10% do IGP-DI (FGV, 07/07/2016).

Taxas de juros das operações de crédito continuam subindo

As taxas de juros das operações de crédito voltaram a ser elevadas em junho de 2016, 
sendo esta a sexta elevação no ano e vigésima primeira elevação consecutiva. Das 
seis linhas de crédito pesquisadas, três tiveram suas taxas de juros elevadas no mês 
(juros do comércio, cartão de crédito rotativo e cheque especial), enquanto três delas 
tiveram suas taxas de juros reduzidas no mês (CDC-bancos-financiamento de veículos, 
empréstimo pessoal-bancos e empréstimo pessoal-financeiras). A taxa de juros média 
geral para pessoa física apresentou uma elevação de 0,10 ponto percentual no mês 
(2,80 pontos percentuais no ano) correspondente a uma elevação de 1,26% no mês 
(1,86% em doze meses) passando a mesma de 7,96% ao mês (150,70% ao ano) em maio 
de 2016 para 8,06% ao mês (153,50% ao ano) em junho de 2016 sendo esta a maior 
taxa de juros desde setembro de 2003. A taxa de juros média geral para pessoa jurídica 
apresentou uma elevação de 0,01 ponto percentual no mês (0,20 ponto percentual em 
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doze meses) correspondente a uma elevação de 0,22% no mês (0,28% em doze meses) 
passando a mesma de 4,62% ao mês (71,94% ao ano) em maio de 2016 para 4,63% 
ao mês (72,14% ao ano) em junho de 2016 sendo esta a maior taxa de juros desde 
fevereiro de 2005. Considerando todas as elevações da taxa básica de juros (Selic) 
promovidas pelo Banco Central desde março de 2013, tivemos neste período (março de 
2013 a junho de 2016) uma elevação da Selic de 7,00 pontos percentuais (elevação de 
96,55%) de 7,25% ao ano em março de 2013 para 14,25% ao ano em junho de 2016 
(ANEFAC, 07/07/2016).

Produção industrial apresentou estabilidade em maio

A produção industrial do Brasil mostrou variação nula (0,0%) em maio, frente ao mês 
imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais, após assinalar resultados 
positivos em março (1,4%) e abril (0,2%). No confronto com igual mês do ano anterior, o 
total da indústria apontou queda de 7,8% em maio de 2016, 27ª taxa negativa consecu-
tiva nesse tipo de comparação e mais elevada do que a observada em abril último (-6,9%). 
Assim, no índice acumulado para os cinco primeiros meses de 2016, o setor industrial 
assinalou redução de 9,8%. No acumulado nos últimos 12 meses, com a queda de 9,5% 
em maio de 2016, praticamente repetiu o recuo de 9,6% registrado nos meses de março 
e abril de 2016, quando mostrou a perda mais intensa desde outubro de 2009 (-10,3%). 
Dos 24 ramos pesquisados 12 apontaram taxas positivas, com destaque para o avanço de 
4,8% registrado por veículos automotores, reboques e carrocerias. Outras contribuições 
positivas importantes sobre o total da indústria vieram de perfumaria, sabões, produtos de 
limpeza e de higiene pessoal (3,6%), de indústrias extrativas (1,4%) e de metalurgia (3,4%). 
Por outro lado, entre os ramos que reduziram a produção nesse mês, os desempenhos de 
maior relevância para a média global vieram de produtos alimentícios, que recuou 7,0%, 
e de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-8,2%) (IBGE, 01/07/2016).

Oito das quatorze regiões pesquisadas tiveram redução na 
produção industrial

A produção industrial registrou queda na passagem de abril para maio em oito das 
quatorze regiões pesquisadas, descontada a sazonalidade, conforme os dados divulgados 
pela Pesquisa Industrial Mensal Regional do IBGE. Entre os destaques positivos temos 
o resultado da produção industrial no Amazonas, com elevação de 16,0% na margem, 
revertendo a queda de 13,5% observada em abril. Também merece atenção o avanço 
de 4,4% da atividade industrial no Rio Grande do Sul. Em contrapartida, no Paraná veri-
ficou-se queda de 3,5%. Enquanto a produção total se manteve estável ante abril, na 
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comparação interanual houve um recuo de 7,7%, refletindo a retração em praticamente 
todas as regiões pesquisadas, com exceção do Mato Grosso e do Pará, que registraram 
variações positivas de 14,6% e 7,8%, respectivamente. Já as contrações mais expressivas 
foram observadas no Espírito Santo (-18,9%) e no Paraná (-11,1%), no primeiro caso, impul-
sionado pelo declínio da produção da indústria extrativa, que na comparação com o ano 
anterior diminuiu pelo sétimo mês consecutivo e, no segundo caso, principalmente pela 
redução da fabricação de produtos de minerais não metálicos. A Bahia apresentou variação 
negativa de 2,9% quando comparado com igual mês do ano anterior (IBGE, 08/07/2016).

Queda nas vendas do varejo

Em maio de 2016, o Comércio Varejista nacional registrou variação de -1,0% no volume de 
vendas em relação ao mês imediatamente anterior, na série ajustada sazonalmente. Nesta 
mesma comparação, a variação da receita nominal permaneceu praticamente estável (-0,1%), 
evidenciando uma compensação pela elevação de preços em curso. Nas demais comparações, 
obtidas das séries originais, o varejo nacional apresentou, em termos de volume de vendas, 
decréscimo de 9,0% sobre maio do ano anterior, sendo esse o 14º resultado negativo consecu-
tivo. Com isso, o varejo acumula recuos de -7,3%, nos cinco primeiros meses do ano, e de -6,5%, 
nos últimos 12 meses. Para as mesmas comparações, a receita nominal de vendas apresentou 
variação de 2,2%, 4,2% e de 3,2%, respectivamente. O Comércio Varejista Ampliado, que inclui 
além do varejo as atividades de Veículos, motos, partes e peças e de Material de construção, 
permaneceu em queda sobre o mês imediatamente anterior (-0,4%) pelo terceiro mês conse-
cutivo, na série com ajuste sazonal. No caso da receita nominal a variação foi de 0,6%, voltando 
a ser positiva após duas quedas consecutivas. Em relação a maio de 2016, foram registradas 
variações de -10,2%, para o volume de vendas, e de -2,1%, na receita nominal de vendas. Para 
os resultados acumulados, as taxas foram de -9,5%, no ano, e de -9,7%, nos últimos 12 meses, 
para o volume de vendas, e de -0,9% e -1,8%, para a receita nominal (IBGE, 12/07/2016).

Redução no volume de serviços

Em maio de 2016, o volume do setor de serviços caiu -0,1% em relação a abril, na série com 
ajuste sazonal, após recuar (-1,6%) em abril e subir 1,2% em março. Na série sem ajuste, houve 
queda (-6,1%) em relação a maio de 2015, a maior da série desde novembro de 2015 (-6,4%). 
Os acumulados no ano (-5,1%) e em 12 meses (-4,8%) também recuaram. Na mesma série com 
ajuste, houve altas nos segmentos Serviços profissionais, administrativos e complementares 
(0,7%), Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio (0,5%) e Outros serviços (1,2%). 
Já os Serviços de informação e comunicação caíram (-0,2%) e os Serviços prestados às famílias 
mostraram estabilidade (0,0%). O agregado especial das Atividades turísticas cresceu 0,4% em 
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maio, na comparação com abril. Na série ajustada, a receita nominal em maio cresceu 0,4% em 
relação a abril, enquanto a variação sem ajuste, em relação a maio de 2015, recuou (-0,7%). Os 
acumulados no ano e em 12 meses ficaram em 0,2% e 0,4%, respectivamente (IBGE, 13/07/2016).

Recuo nas vendas de materiais de construção

As vendas de materiais de construção caíram 10,8% em junho na comparação anual, informou a 
Abramat, associação que representa o setor. Assim, no acumulado do ano as vendas caíram 14,3%. 
A Abramat projeta recuo de 8% em 2016. Em relação a maio, o recuo foi de 3,8%. Em junho, a 
indústria de base teve queda de 13,7% na comparação anual e de 3,8% ante maio. Já as vendas de 
materiais de acabamento recuaram 6,5% ante junho de 2015 e 3,6% em relação ao mês anterior. O 
nível de emprego no setor recuou 9,7% em junho, acrescentou a Abramat (REUTERS, 13/07/2016).

Aumento do consumo de energia elétrica no Brasil

O Consumo Nacional de Energia Elétrica atendido pela rede atingiu 38.369 Gigawatts-hora 
(GWh) em maio, 0,8% acima do registrado em igual mês do ano anterior, segundo a resenha 
mensal de maio, elaborada pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE). O consumo residencial 
apresentou crescimento de 3,5%, refletindo sobretudo o aumento de 7,4% no Sul.  Apesar 
do avanço em dois meses seguidos, o consumo do comércio e serviços ainda mostra desem-
penho fraco, registrando alta de apenas 0,6% em maio, contra igual mês do ano anterior. O 
consumo industrial segue registrando queda, dessa vez de 3,2%, com as maiores retrações 
sendo observadas no Nordeste (-5,1%) e no Sudeste (-4,3%), mas, com intensidades menores 
que as exibidas nos meses anteriores. No ano, o consumo total acumula queda de 2%, em 
razão das classes industrial e comercial. Entre as regiões, somente Norte (3,1%) e Centro-
-Oeste (2,2%) mostram taxas positivas no período (EPE, 01/07/2016).

Estimativa de queda na safra de grãos 2015/2016

A produção brasileira de grãos da safra 2015/2016 deve chegar a 189,3 milhões de tone-
ladas, com um decréscimo de 8,9% ou 18,5 milhões de toneladas inferior ao resultado 
anterior, que foi de 207,7 milhões de toneladas. Os números estão no boletim do levanta-
mento da safra de grãos, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). 
Em relação à pesquisa anterior (196,49 milhões de toneladas), houve diminuição de 7,2 
milhões de toneladas, ou 3,7%.  Espera-se para a safra 2015/2016 na Bahia uma área (em 
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mil ha) de 2.926,8 equivalente a uma variação negativa de 6,7%. Já a produção esperada 
(em mil t) do estado é de 5.741,3 e variação negativa de 28,9% (CONAB, 07/07/2016).

Vendas de veículos caíram no primeiro semestre

As vendas de veículos zero-quilômetro tiveram queda de 25,43% no primeiro semestre 
de 2016 na comparação mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados pela 
Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). Entre janeiro e 
junho deste ano, foram emplacadas 983.599 unidades de carros de passeio, comerciais leves 
(picapes e utilitários), caminhões e ônibus – 335.354 a menos do que nos seis meses iniciais 
de 2015. Foi o pior desempenho do setor em dez anos. Levando em consideração somente 
os dados de junho, a retração é de 19,16% em relação ao mesmo período do ano passado. O 
número de veículos comercializados passou de 212.516 para 171.792. A estimativa da Fena-
brave é que em 2016 ocorra uma queda de 15,04% nas vendas totais na comparação com 
2015, sendo -20% para automóveis e comerciais leves; -5% para motocicletas; -23% para 
caminhões; e -8,5% para implementos rodoviários (FENABRAVE, 05/07/2016).

Preços de imóveis registra queda real no país 

O preço médio do metro-quadrado permaneceu estável no primeiro semestre de 2016. 
Neste período, a variação foi de apenas 0,03% já entre maio e junho, o índice FipeZap 
também mostrou estabilidade. Considerando-se os últimos doze meses, o Índice FipeZap 
também se manteve praticamente estável (-0,02%). Com isso, tem-se o menor resultado 
do Índice em toda a sua série histórica, considerando essa base de comparação. Tendo 
em vista que a inflação esperada para o período é de 8,88%, o preço médio anunciado 
do m2 apresentou queda real de -8,17%. De fato, é importante enfatizar que todas 
as cidades brasileiras que compõem o Índice FipeZap registraram variação inferior à 
inflação esperada nos últimos 12 meses, sendo que no caso das cidades de Rio de 
Janeiro, Recife, Niterói e Distrito Federal, houve queda nominal. Salvador apresentou 
variação no ano e em 12 meses de 0,55% e 1,17%, respectivamente, com preço médio, 
do metro-quadrado, equivalente a R$ 4.748 (FIPE, 05/07/2016).

Saldo da balança comercial registrou superávit em junho 

De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Desenvolvimento e 
Comércio Exterior (MDIC), o mês de junho encerrou com superávit de US$ 3,974 bilhões. 
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Para tanto, as exportações somaram US$ 16,743 bilhões – resultado 18,6% inferior a junho 
de 2015, quando consideradas as médias diárias de cada mês. Por categoria de produto, a 
maior retração se deu entre os produtos básicos, com recuo de 21,7% no período, princi-
palmente devido aos embarques de petróleo em bruto (-36,2%), minério de cobre (-32,2%), 
café em grão (-26,3%) e soja em grão (-24,6%). Em seguida, destaca-se a contração de 21% 
das vendas de produtos manufaturados, puxada por óleos combustíveis (-51,6%), autopeças 
(-33,1%), óxidos e hidróxidos de alumínio (-31,0%), motores para veículos e partes (-26,1%) 
e laminados planos (-24,6%). Por fim, as exportações de semimanufaturados cresceram 
3,7%, com destaque para açúcar em bruto (+53,6%), ouro em forma semimanufaturada 
(+24,6%) e óleo de soja em bruto (+14,7%). A conta de importações, por sua vez, somou 
US$ 12,770 bilhões, o que representa recuo de 19,3% na comparação com junho de 2015 
pelo critério das médias diárias. As quedas mais fortes concentraram-se em combustíveis e 
lubrificantes (-49,7%), bens de consumo (-30,2%) e bens intermediários (-19,9%), enquanto 
cresceram as compras de bens de capital (+24,4%). Dessa forma, no ano, a balança comer-
cial brasileira acumulou superávit US$ 23,635 bilhões e deve terminar 2016 com saldo 
positivo de US$ 52,5 bilhões (MDIC, 04/07/2016).

Queda no comércio exterior baiano em junho

As exportações baianas registraram queda de 23,4% em junho, alcançando US$ 499,8 milhões. 
O valor também é menor que os US$ 704,7 milhões registrado em maio. No semestre, as expor-
tações baianas alcançaram US$ 3,42 bilhões, uma redução de 3,1% sobre igual período do ano 
passado. As importações em junho também reverteram tendência de alta registrada nos últimos 
dois meses e registraram queda de 38,2%. Elas totalizaram US$ 444 milhões, contra US$ 718,2 
milhões em igual mês de 2015. No semestre, as importações baianas somaram US$ 3,09 bilhões, 
o que representa uma redução de 32,9% ante o primeiro semestre do ano anterior. As quedas 
nas exportações, em junho, foram puxadas por soja, menor embarques físicos de derivados de 
petróleo (60,5%), metais preciosos (-56,6%) e produtos metalúrgicos (-6,2%). Já as importações 
foram impactadas negativamente pelos bens de consumo, cuja retração foi de 71,6%, seguido 
por combustíveis e lubrificantes (- 63,4%) e bens intermediários (-32,2%). As informações foram 
apuradas pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (Sei), autarquia da 
Secretaria do Planejamento (Seplan) (SEI, 06/07/2016).

BB anuncia recursos para a safra 2016/2017

O Banco do Brasil anunciou que vai disponibilizar crédito de R$ 101 bilhões para a safra 
2016/2017. O crédito rural para produtores e cooperativas soma R$ 91 bilhões. Outros R$ 10 
bilhões serão destinados a empresas da cadeia do agronegócio. O crédito disponibilizado pelo 
Banco do Brasil é parte do Plano Agricultura e Pecuário 2016/2017 do governo federal, que 
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destinará R$ 185 bilhões de crédito aos produtores rurais brasileiros investirem em custeio e 
comercialização. De acordo com o Ministério da Agricultura, o plano vigora de 1º de julho de 
2016 a 30 de junho de 2017 (G1, 05/07/2016).

Mercado de trabalho sinaliza otimismo

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) da Fundação Getúlio Vargas subiu 2,8 pontos 
em junho de 2016, alcançando 82,2 pontos, o maior nível desde abril de 2014 (83,0 pontos). 
O resultado sinaliza uma tendência de arrefecimento das taxas negativas de evolução do 
total de pessoal ocupado na economia brasileira durante os próximos meses. O Indicador 
Coincidente de Desemprego (ICD) recuou 1,9 ponto em junho, para 97,6 pontos, após subir 
3,9 pontos em maio. Com o resultado, o indicador retorna ao nível de outubro de 2015. Na 
métrica de médias móveis trimestrais, houve relativa estabilidade em junho. A evolução do 
indicador nos últimos meses sugere redução no ritmo de alta da taxa de desemprego em 
relação ao ano passado. Os componentes que mais contribuíram para a alta do IAEmp em 
junho foram os indicadores que medem o ímpeto de contratações nos próximos três meses e 
a situação dos negócios para os próximos seis meses, ambos da Sondagem de Indústria, com 
variações de 8,7 e 7,6 pontos, respectivamente. Em relação ao ICD, todas as classes de renda 
do consumidor contribuíram para a queda do indicador, com destaque a dos consumidores 
que auferem renda mensal entre R$ 2.100,00 e R$ 4.800,00, cujo Indicador de percepção de 
facilidade de se conseguir emprego (invertido) recuou 4,9 pontos (FGV, 06/07/2016).

Meta para o déficit primário para 2017 foi definida em 
R$ 139 bilhões 

O governo anunciou a meta para o déficit primário do governo central, que ficou em R$ 139 
bilhões para 2017. Considerando o resultado dos governos regionais e das empresas estatais, 
o setor público deverá apresentar resultado negativo de R$ 143 bilhões no ano que vem. Na 
nova previsão, o governo já considera que estará em vigor a PEC que limita o crescimento do 
gasto total, que não deverá apresentar aumento real em relação ao resultado deste ano. Para as 
receitas, com a expectativa de crescimento do PIB de 1,2%, o governo ainda espera queda real da 
arrecadação de receitas recorrentes. No entanto, com aumento da expectativa para concessões e 
vendas de ativos, a receita total deve crescer em termos nominais no ano que vem, levando a um 
déficit de R$ 139 bilhões. Em relação a meta deste ano, que representa quase 2,7% do PIB, a nova 
meta para 2017 implica uma melhora de 0,6 p.p. do PIB (EXAME, 08/07/2016).
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ECONOMIA INTERNACIONAL

Aumento da geração de empregos surpreende EUA

Os Estados Unidos tiveram um grande aumento da criação de empregos em junho, dissipando assim as 
preocupações com a fragilidade do mercado de trabalho, que havia paralisado os mercados e conduzido 
à manutenção da política monetária. Em junho foram criados 287.000 empregos, o melhor resultado 
mensal desde outubro, após a quase estagnação em maio. Segundo as estimativas do governo, revi-
sadas em baixa, as empresas apenas criaram 11.000 novos empregos em maio (contra 38.000 estimados 
anteriormente). A média mensal de novas contratações passou para 147.000 no segundo trimestre 
desse ano. No primeiro trimestre havia sido de 196.000 e em 2015 de 229.000 (EXAME, 08/07/2016).

Vendas no varejo crescem na zona do euro

O volume de vendas no varejo subiu 0,4% tanto na zona do euro como na União Europeia no 
mês de maio, informou a agência de estatísticas Eurostat. O resultado sucede o avanço de 0,2% 
na região da moeda comum europeia e de 0,6% no bloco europeu apurado em abril. O cresci-
mento nas vendas na zona do euro entre abril e maio foi decorrente de uma alta de 0,7% em 
produtos não alimentícios. Os grupos alimentos, bebidas e tabaco e combustíveis automotivos 
ficaram estáveis. No caso da União Europeia, houve elevação de 0,6% em produtos não alimen-
tícios e de 0,4% em alimentos, bebidas e tabaco, enquanto combustíveis automotivos tiveram 
estabilidade. No confronto com maio de 2015, as vendas varejistas registraram crescimento de 
1,6% na zona do euro e de 2,8% na União Europeia (VALOR, 05/07/2016).

Queda nas exportações e importações da China

As exportações da China em junho caíram mais do que o esperado em junho uma vez que a 
demanda global continua fraca e a decisão britânica de deixar a União Europeia gera incer-
tezas para um dos maiores mercados de Pequim. As importações também encolheram mais 
do que o esperado, sugerindo que o impacto das medidas de estímulo ao crescimento na 
segunda maior economia do mundo pode estar se enfraquecendo, após dados favoráveis em 
maio. As exportações caíram 4,8% em junho sobre o ano anterior e tiveram queda de 7,7% 
na primeira metade de 2016, informou a Administração Geral de Alfândega, acrescentando 
que a economia chinesa enfrenta uma crescente pressão e que a situação do comércio será 
adversa neste ano. As importações recuaram 8,4% sobre o ano anterior. Isso resultou em um 
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superávit comercial de 48,11 bilhões de dólares em junho, ante a projeção de 46,64 bilhões de 
dólares. Em maio, o superávit comercial foi de 49,98 bilhões de dólares (REUTERS, 13/07/2015).

Economia chinesa deve crescer 6,6% e precisa de medidas 
de apoio

A economia chinesa vai crescer cerca de 6,6% neste ano e vai precisar de medidas de apoio 
no segundo semestre para conter pressões negativas, de acordo com a Academia de Ciências 
Sociais da China. A previsão de um dos principais institutos de pesquisa do governo chinês 
foi divulgada pelo estatal Shanghai Securities Journal e marcou uma previsão levemente 
mais pessimista que a divulgada em maio, quando o instituto tinha previsto crescimento num 
faixa de 6,6 a 6,8% neste ano (REUTERS, 28/06/2016).

EXPECTATIVAS DE MERCADO

De acordo com o relatório Focus do Banco Central do Brasil (BACEN), divulgado em 08 de julho, 
a mediana das projeções do IPCA para 2016 recuou de 7,29% para 7,26%. Para 2017, a previsão 
passou de 5,50% em 5,40%. Em relação ao comportamento do PIB no ano corrente, o mercado 
financeiro passou a previsão de -3,44% para -3,30%. Em 2017, a estimativa de crescimento 
permaneceu em 1,00%. As expectativas do mercado, para a primeira quinzena de julho 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

24  jun. 08 jul. Comportamento 24  jun. 08 jul. Comportamento

IPCA (%) 7,29 7,26 ▼ 5,50 5,40 ▼
IGP-M (%) 8,47 9,23 ▲ 5,63 5,66 ▲
Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 3,61 3,47 ▼ 3,74 3,53 ▼
Meta Taxa Selic – fim do período (% a.a.) 13,25 13,25 = 11,00 11,00 =
PIB (% do crescimento) -3,44 -3,30 ▲ 1,00 1,00 =
Produção Industrial (% do crescimento) -5,89 -5,80 ▲ 0,80 0,67 ▼
Conta Corrente (US$ bilhões) -15,00 -15,00 = -12,00 -15,09 ▼
Balança Comercial (US$ bilhões) 50,76 50,44 ▼ 50,00 49,88 ▼
Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões) 60,50 63,50 ▲ 60,00 65,00 ▲

Fonte: Boletim Focus, Banco Central, 08/07/2016.
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