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INTRODUÇÃO

Na primeira quinzena de julho, os destaques da conjuntura nacional 
foram: queda na atividade econômica; deflação nos índices IPCA e 
IGP-DI; Indústria registra segunda taxa positiva; crescimento na 
indústria e no varejo; safra recorde para 2017; queda na produção 
de veículos; setor de serviços estável; aumento na produção de 
celulose; recursos do Plano Safra disponíveis; superávit comer-
cial. Na economia internacional os destaques foram: ata do Fed 
sugere tensões crescentes sobre inflação; criação de vagas nos EUA 
acelera acima do esperado; forte aumento da produção industrial da 
Alemanha; Banco Central da China diz que manterá política mone-
tária prudente e neutra.

‘Prévia’ do PIB do Banco Central mostra contração de 0,51% 
em maio

A economia brasileira voltou a registrar tombo em maio deste ano, segundo informações 
divulgadas pelo Banco Central. O chamado Índice de Atividade Econômica do Banco Central, 
o IBC-Br – criado para tentar antecipar o resultado do Produto Interno Bruto (PIB), que é 
divulgado pelo IBGE – teve queda de 0,51% em maio, na comparação com abril. O resultado 
foi calculado após ajuste sazonal. A queda do IBC-Br em maio acontece após um crescimento 
no mês anterior. Neste ano, o indicador registrou expansão em janeiro (0,51%), fevereiro 
(1,35%) e abril (0,15%). Entretanto, recuou em março (-0,46%) e maio deste ano, quando 
reduziu 0,51% (GLOBO, 14/07/2017).
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Luz, transporte e alimentos causam primeira deflação em 
11 anos

O IPCA, índice que mede a inflação para as famílias, registrou -0,23% em junho, o primeiro 
resultado negativo desde junho de 2006 (-0,21%) e a segunda menor taxa desde agosto 
de 1998, quando o índice foi de -0,51%, segundo pesquisa divulgada pelo IBGE. As contas 
de energia elétrica, que em maio haviam subido 8,98%, puxando a elevação do índice de 
inflação a 0,31%, fizeram um movimento contrário em junho, com queda de -5,52%. Isso se 
deveu, principalmente, à passagem da bandeira vermelha para a verde, que significa uma 
redução de R$ 3,00 a cada 100 kWh consumidos. Os combustíveis tiveram queda de -2,84%, 
levando o grupo de Transportes a -0,52%, com destaque para as duas reduções seguidas no 
preço da gasolina, autorizadas pela Petrobras, no final de maio e em junho, além da variação 
de -4,66% no litro do etanol. Já os alimentos, que representam 26% do IPCA, tiveram queda 
de -0,50%, puxada pela alimentação em casa (-0,93%), com redução em todas as regiões 
pesquisadas. Itens importantes, como tomate, batata-inglesa e frutas, tiveram quedas signi-
ficativas nos preços (IBGE, 07/07/2017).

Preços ao consumidor têm primeira deflação em quatro 
anos

O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) recuou mais do que o esperado em 
junho, com a primeira deflação dos preços ao consumidor em quase quatro anos, informou 
a Fundação Getulio Vargas (FGV). No mês passado, o IGP-DI recuou 0,96% após queda de 
0,51% em maio. Os dados mostram que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI) passou a 
cair 0,32% no período, sobre alta de 0,52% antes. Esta é a primeira vez que o IPC-DI recua 
desde julho de 2013, quando houve queda de 0,17%. A principal contribuição para o resul-
tado do IPC foi a queda de 0,74% nos preços do grupo Habitação, após avanço de 1,71% em 
maio, com destaque para o item tarifa de eletricidade residencial. Já o Índice de Preços ao 
Produtor Amplo (IPA-DI) terminou o mês com deflação de 1,53%, sobre queda de 1,1% em 
maio. O índice responde por 60% do IGP-DI. Somente os produtos agropecuários passaram 
a recuar 2,88% em junho, ante queda de 0,72% no mês anterior. O Índice Nacional de Custo 
da Construção (INCC-DI), por sua vez, teve alta de 0,93%, acima dos 0,63% de maio. O INCC 
representa 10% do IGP-DI (REUTERS, 07/07/2017).

Indústria registra segunda taxa positiva

Com o crescimento de 0,8% na passagem de abril para maio, a produção industrial nacional 
registra a segunda taxa positiva consecutiva e acumula um crescimento de 1,9% no período, 
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eliminando a queda de 1,6% observada em março. É o que mostra a Pesquisa Industrial 
Mensal, divulgada pelo IBGE. Todas as atividades econômicas e 17 dos 24 ramos pesqui-
sados tiveram resultados positivos. A principal influência ficou por conta do aumento do 
número de automóveis e caminhões fabricados, o setor teve um avanço de 9,0%, o mais 
elevado desde dezembro de 2016 (10,4%). De acordo com o IBGE apesar dos últimos resul-
tados positivos, a Indústria ainda está 18,5% abaixo do patamar recorde de produção, regis-
trado em junho de 2013. Nos últimos doze meses, a Indústria acumulou recuo de 2,4%. Já o 
acumulado de 2017 teve um acréscimo de 0,5%. No confronto com maio de 2016, a Indús-
tria cresceu 4,0% (IBGE, 04/07/2017).

Indústria cresce em 10 dos 14 locais pesquisados em maio

O crescimento no ritmo da produção industrial nacional, na passagem de abril para maio de 
2017, série com ajuste sazonal, foi acompanhado por dez dos quatorze locais pesquisados, 
com destaque para os avanços mais intensos assinalados por Ceará (5,9%), Bahia (3,6%) e 
Pará (3,1%). Com esses resultados, o primeiro local apontou a segunda expansão conse-
cutiva, acumulando nesse período ganho de 7,3%; o segundo reverteu o recuo de 0,7% 
registrado no mês anterior; e o terceiro eliminou parte da perda de 7,5% acumulada entre 
fevereiro e abril de 2017. Rio Grande do Sul (2,5%), São Paulo (2,5%), Santa Catarina (1,4%), 
Paraná (1,4%), Região Nordeste (1,3%), Goiás (0,8%) e Pernambuco (0,1%) completaram o 
conjunto de locais com aumento na produção nesse mês. Por outro lado, Amazonas (-3,6%) 
apontou o resultado negativo mais acentuado e intensificou a queda de 0,6% verificada no 
mês anterior. As demais taxas negativas foram assinaladas por Espírito Santo (-1,9%), Rio de 
Janeiro (-1,6%) e Minas Gerais (-0,2%) (IBGE, 04/07/2017).

Vendas no varejo ampliado interrompem sequência de 35 
taxas negativas 

Na comparação com maio de 2016, as vendas no varejo ampliado, que incluem os setores 
de automóveis e material de construção, mostraram crescimento de 4,5%, interrompendo 
sequência de 35 taxas negativas consecutivas nessa comparação. Segundo IBGE, esse 
desempenho foi influenciado principalmente pelas vendas de veículos, que, em maio de 
2017, registraram aumento de 4,5%, após uma sequência de 38 meses de taxas negativas 
para a atividade. Vale lembrar que no mês de maio acontece a comemoração do Dia das Mães, 
que é uma data na qual o comércio varejista historicamente alcança taxas positivas. Porém, 
em função da crise, nos últimos dois anos o comércio no mês de maio registrou quedas 
de 4,5% em 2015 e de 9,0% em 2016: Em 2017, maio apresentou um aumento de 2,4%, 
portanto esse resultado é o melhor para o mês nos últimos três anos. Porém, a influência do 
dia das mães em maio de 2017 deve ser relativizada por conta da base de comparação baixa 
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[ano de 2016] e da influência do efeito calendário, com diferença de um dia útil a mais em 
maio de 2017 [22 dias] sobre maio de 2016 [21 dias]. O destaque foi do grupo de atividades 
que tem suas vendas impactadas pelo Dia das Mães: móveis e eletrodomésticos (13,8%); 
tecidos, vestuário e calçados (5,0%); artigos de uso pessoal e doméstico (2,6%); artigos 
farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (3,8%); e equipamentos e 
material para escritório, informática e comunicação (8,8%) (IBGE, 12/07/2017).

Alta na produção do milho mantém previsão de safra 
recorde para 2017

A nova estimativa de safra de grãos para 2017 é de uma colheita de 240,3 milhões de tone-
ladas, superando em 30,1% o que foi obtido em 2016 (184,7 milhões de toneladas). Trata-se 
de um aumento de 55,6 milhões de toneladas, em grande parte devido aos recordes espe-
rados na produção da soja (114,8 milhões de toneladas) e do milho (97,7 milhões de tone-
ladas). É o que mostra o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de junho, que 
o IBGE acaba de divulgar. No mês passado, a estimativa da produção do milho somava 97,7 
milhões de toneladas, com aumento de 0,7% em relação às estimativas de maio. Esse cresci-
mento se deve aos resultados da segunda safra do produto, que deve chegar a 66,8 milhões 
de toneladas. O IBGE espera um aumento significativo na produção agrícola, considerando-
-se que a safra de 2016 foi prejudicada pelas condições climáticas adversas e acabou ficando 
11,9% menor que a de 2015. O instituto também estima que a área a ser colhida chegue a 
61,0 milhões de hectares e seja 7,0% maior que a de 2016 (57,1 milhões de hectares). Entre 
as culturas analisadas, o maior aumento na área colhida em relação a 2016 é esperado para 
o milho: 53,5% (IBGE, 11/07/2017).

Queda na produção de veículos

A produção de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus no Brasil, em junho, caiu 15,4% 
sobre maio, para 212,3 mil unidades, informou a Associação Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores (Anfavea). Na comparação com junho do ano passado, a produção teve 
alta de 15,1%. Já no acumulado dos seis primeiros meses do ano, o setor registrou cres-
cimento de 23,3% no volume produzido sobre o mesmo período do ano passado, a 1,26 
milhão de veículos. O aumento da produção na comparação com 2016 foi apoiado pelas 
exportações. As vendas externas do Brasil em junho de veículos subiram 40,9% sobre um 
ano antes, para 66.059 unidades. No semestre, houve crescimento de 57,2% na comparação 
anual, para 372.563 veículos. Em valores, e incluindo máquinas agrícolas, as exportações do 
Brasil no mês passado somaram 1,37 bilhão de dólares, alta de 54,4% sobre junho de 2016. 
No semestre, o valor somou 7,4 bilhões de dólares, crescimento anual de 53,0%. A venda de 
veículos novos em junho caiu 0,3% sobre maio, mas aumentou 13,5% em relação a junho de 



Radar SEI – 1 a 15 de jul. de 2017

2016, para 195 mil unidades. No semestre, as vendas de veículos subiram 3,7% ante 2016, 
para 1,02 milhão de unidades (REUTERS, 06/07/2017).

Serviços jurídicos e de publicidade crescem em maio, mas 
setor de serviços fica estável

Os serviços jurídicos e de publicidade e propaganda foram os principais responsáveis pelo 
crescimento de 2,4% na atividade de serviços profissionais, administrativos e complemen-
tares, na passagem de abril para maio, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), elabo-
rada pelo IBGE. Apesar da melhora, na comparação com maio de 2015, a atividade ainda 
registra queda de 5,7%. Já os serviços de informação e comunicação, com -0,3%, puxaram o 
resultado para baixo em maio. Assim, com 0,1%, na passagem de abril para maio, o setor de 
serviços como um todo mostrou estabilidade no mês (IBGE, 13/07/2017).

Produção brasileira de celulose sobe em maio

A produção brasileira de celulose subiu 8,1% em maio comparada a igual mês de 2016, para 
1,675 milhão de toneladas, enquanto as exportações do insumo avançaram 18,7%, de acordo 
com dados preliminares divulgados pela entidade que representa o setor, Ibá. Nos cinco 
primeiros meses do ano, a produção brasileira de celulose cresceu 5,3%, para 7,966 milhões 
de toneladas. No mesmo período, as exportações avançaram 4,7%, para 5,482 milhões de 
toneladas. O consumo aparente de celulose caiu 10,5% em maio, para 556 mil toneladas, 
enquanto no acumulado do ano houve aumento de 3,1%, para 2,581 milhões de toneladas, 
também na comparação com 2016. O consumo aparente é a soma da produção e importa-
ções, menos as exportações. Já as vendas no país de painéis de madeira, importante insumo 
para a construção civil, subiram 2,1% em maio, para 530 mil metros cúbicos. No acumulado 
do ano, essas vendas somaram 2,615 milhões de metros cúbicos, queda de 0,4% ano a ano. A 
entidade informou ainda que a produção de papel em maio subiu 2,6% sobre um ano antes, 
para 869 mil toneladas, com as vendas domésticas em alta de 0,2% no período, para 442 
mil toneladas. De janeiro a maio, a produção de papel somou 4,261 milhões de toneladas, 
queda de 0,6% ante o volume apurado no mesmo período de 2016. As vendas domésticas 
do produto caíram 2,3% na mesma base de comparação (REUTERS, 04/07/2017).
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Recursos do Plano Safra 2017/18 estão disponíveis

Os recursos de financiamento do Plano Agrícola e Pecuário 2017/2018, de 190,25 bilhões de 
reais, estão disponíveis a partir de 03 de julho, marcando o início da nova temporada de grãos, 
segundo o Ministério da Agricultura. Os recursos, anunciados em 7 de junho, são para opera-
ções de custeio, comercialização e investimento. Do montante anunciado, 550 milhões de 
reais são do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) e 1,4 bilhão de reais para 
apoio à comercialização. As taxas de juros do plano foram reduzidas em um ponto porcentual 
ao ano para as linhas de custeio e de investimento e em dois pontos percentuais ao ano para 
os programas voltados à armazenagem e à inovação tecnológica na agricultura. No crédito de 
custeio e de investimento, os juros caíram de 8,5% ao ano e 9,5% ao ano para 7,5% e 8,5%, 
à exceção do PCA e do Inovagro, nos quais a taxa foi fixada em 6,5% ao ano. O volume de 
crédito para custeio e comercialização é de 150,25 bilhões de reais, sendo 116,25 bilhões com 
juros controlados e 34 bilhões com juros livres. O montante para investimento saltou de 34,05 
bilhões de reais para 38,15 bilhões, com aumento de 12,0% (REUTERS, 03/07/2017).

Brasil tem superávit comercial recorde para junho

A balança comercial brasileira registrou superávit de 7,195 bilhões de dólares em junho, melhor 
resultado para o mês desde o início da série histórica em 1989, fechando o segundo trimestre 
com saldo positivo de 21,821 bilhões de dólares, informou o Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC). O resultado do mês veio principalmente da expressiva 
alta nas exportações, que avançaram 23,9% na comparação anual, pela média diária, a 19,788 
bilhões de dólares. Com isso, as vendas de produtos brasileiros deram sequência ao comporta-
mento visto nos últimos meses, em parte impulsionadas por melhores preços de commodities 
na comparação com igual período de 2016. As importações também cresceram em junho, mas 
em ritmo bem mais modesto, em meio à recuperação ainda fraca da economia brasileira. A alta 
foi de 3,3% sobre igual mês do ano passado, também pela média diária, a 12,593 bilhões de 
dólares. No acumulado do primeiro semestre, a balança comercial teve um saldo positivo de 
36,219 bilhões de dólares – recorde para o período (REUTERS, 03/07/2017).

ECONOMIA INTERNACIONAL

Ata do Fed sugere tensões crescentes sobre inflação

As autoridades do Federal Reserve mostraram-se divididas sobre o cenário para a inflação 
e como ela pode afetar o ritmo futuro de altas dos juros, de acordo com a ata da reunião de 
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política monetária do banco central dos Estados Unidos em 13 e 14 de junho. Os detalhes do 
encontro, no qual o Fed votou pela alta dos juros, também mostraram que várias autoridades 
queriam anunciar o início do processo de redução da carteira do Fed de Treasuries e títulos 
lastreados em hipotecas até o final de agosto, mas outros queriam aguardar mais um pouco. 
“A maioria dos participantes via a recente fraqueza nesses dados de preços como reflexo 
de fatores idiossincrático ... entretanto, vários participantes expressaram preocupação de 
que o avanço ... pode ter desacelerado e que a recente fraqueza na inflação pode persistir”, 
disse o Fed na ata. A votação por 8 a 1 no mês passado elevou a taxa de juros referencial 
em 0,25 ponto percentual, terceira alta em seis meses, e sinalizou a confiança do Fed na 
economia dos EUA e nos eventuais efeitos inflacionários do emprego baixo. Desde então 
alguns membros, entretanto, têm mostrado crescente preocupação com a dificuldade do 
Fed de levar a inflação de volta a sua meta de 2,0%. Na ata, alguns dos membros também 
disseram que a inflação fraca os deixou menos confortável com a atual trajetória implícita 
de altas dos juros (REUTERS, 05/07/2017).

Criação de vagas nos EUA acelera acima do esperado

A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos em junho ficou acima do esperado e os 
empregadores aumentaram as horas para os trabalhadores, sinais de força do mercado de 
trabalho que podem manter o banco central do país no caminho para a terceira alta dos 
juros neste ano apesar da inflação benigna. A criação de vagas de trabalho fora do setor 
agrícola saltou a 222 mil no mês passado, informou o Departamento do Trabalho. Embora a 
taxa de desemprego tenha subido a 4,4%, sobre a mínima de 16 anos de 4,3%, isso acon-
teceu porque mais pessoas buscaram trabalho, sinal de confiança no mercado de trabalho 
(REUTERS, 07/07/2017).

Forte aumento da produção industrial da Alemanha

A produção industrial da Alemanha cresceu mais do que o esperado em maio, ampliando 
as expectativas de que as indústrias vão sustentar o crescimento da maior economia da 
Europa no segundo trimestre. A produção industrial saltou 1,2% em maio, apontaram dados 
do Ministério da Economia. Esse foi o quinto aumento mensal consecutivo. A alta deveu-se 
principalmente a um aumento na produção de energia e à produção de mais bens de capital 
e de consumo (REUTERS, 07/07/2017).
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Banco Central da China diz que manterá política monetária 
prudente e neutra

O banco central da China informou que continuará a implementar uma política monetária 
prudente e neutra e que manterá estável a liquidez do sistema financeiro do país. O Banco 
do Povo da China adotou uma postura de aperto monetário modesto no início deste ano 
para ajudar a reduzir o explosivo crescimento da dívida, mas injetou liquidez substancial no 
mês passado para evitar uma crise de dinheiro no final do trimestre. O banco central usará 
várias ferramentas de política monetária para manter a liquidez estável e guiará um cres-
cimento razoável na oferta de dinheiro, crédito e financiamento social, disse a autoridade 
monetária em comunicado resumindo a reunião do comitê de política monetária do segundo 
trimestre. O banco central também afirmou que as operações econômicas e financeiras do 
país estão basicamente estáveis, mas que vai monitorar de perto das mudanças nos fluxos 
internacionais de capital. A economia global está se recuperando gradualmente, mas alguns 
emergentes ainda enfrentam desafios e existem “riscos e perigos escondidos” nos mercados 
financeiros internacionais (REUTERS, 04/07/2017).

EXPECTATIVAS DE MERCADO

De acordo com o relatório Focus do Banco Central do Brasil (BACEN), divulgado em 14 de 
julho, a mediana das projeções do IPCA para 2017 reduziu de 3,46% para 3,29%. Para 2018, 
a previsão passou de 4,25% para 4,20%. Em relação ao comportamento do PIB no ano 
corrente, o mercado financeiro reduziu a expectativa de 0,39% para 0,34%. Em 2018, a esti-
mativa de crescimento manteve-se em 2,00%. As expectativas do mercado, para a primeira 
quinzena de julho de 2017, podem ser visualizadas nos dados do Relatório Focus, em parte, 
apresentadas na tabela a seguir.
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Relatório Focus – Expectativas de Mercado

Expectativas do mercado

Mediana – agregado
2017 2018

30 jun. 14 jul. Comportamento 30 jun. 14 jul. Comportamento

IPCA (%) 3,46 3,29 ▼ 4,25 4,20 ▼
IGP-M (%) 0,58 -0,55 ▼ 4,50 4,50 =
Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 3,26 3,24 ▼ 3,40 3,39 ▼
Meta Taxa Selic – fim do período (% a.a.) 8,50 8,00 ▼ 8,25 8,00 ▼
PIB (% do crescimento) 0,39 0,34 ▼ 2,00 2,00 =
Produção Industrial (% do crescimento) 0,66 0,97 ▲ 2,30 2,30 =
Conta Corrente (US$ bilhões) -22,00 -21,70 ▲ -33,80 -33,80 =
Balança Comercial (US$ bilhões) 58,75 60,00 ▲ 46,00 47,78 ▲
Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões) 75,00 75,00 = 75,00 75,00 =

Fonte: Boletim Focus, Banco Central, 14/7/2017.


