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INTRODUÇÃO

Na primeira quinzena de junho, os principais destaques da economia 
nacional referem-se à queda no nível da atividade econômica; manu-
tenção da taxa Selic em 14,25%; aceleração do IPCA e do IGP-DI; 
queda nas estimativas da safra 2016; redução da produção industrial, 
nas vendas do varejo e no volume de serviços; superávit na balança 
comercial; aumento da inadimplência das empresas. No cenário 
externo destacam-se o Banco Mundial reduziu a projeção de cres-
cimento global; queda na geração de emprego nos Estados Unidos; 
aumento do PIB e da produção da zona do euro; estabilidade das 
importações chinesas; desaceleração do investimento chinês.

PIB caiu em relação ao 1º trimestre de 2015

O Produto Interno Bruto (PIB) apresentou variação negativa de 0,3% na comparação entre o 
primeiro trimestre de 2016 e o quarto trimestre de 2015, levando-se em consideração a série 
com ajuste sazonal. É o quinto resultado negativo consecutivo nesta base de comparação. 
Na comparação com igual período de 2015, houve contração do PIB de 5,4% no primeiro 
trimestre do ano, oitava queda seguida nesse tipo de comparação. No acumulado dos quatro 
trimestres terminados no primeiro trimestre de 2016, o PIB registrou queda de 4,7% em 
relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores, a maior da série histórica, iniciada 
em 1996. Em valores correntes, o PIB atingiu R$ 1,47 trilhão no primeiro trimestre de 2016. 
Já no acumulado nos quatro trimestres encerrados em março de 2016, totalizou R$ 5.943,3 
bilhões, sendo R$ 5.088,3 bilhões referentes ao valor adicionado (VA) a preços básicos e R$ 
855,1 bilhões aos impostos sobre produtos líquidos de subsídios (IBGE, 01/06/2016). 
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PIB baiano sinalizou retração no primeiro trimestre

Na Bahia, no primeiro trimestre de 2016, o nível de atividade econômica teve retração de 
3,7% em comparação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados da Superinten-
dência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).  Na série com ajuste sazonal, compa-
ração do primeiro trimestre de 2016 com o trimestre imediatamente anterior, a variação em 
volume foi de -1,2%. Em relação a divulgação dos resultados dos grandes setores no primeiro 
trimestre de 2016 ante o mesmo período do ano anterior, observa-se retrações de 6,5% na 
agropecuária, 5,2% na indústria e 2,8% nos serviços (SEI, 03/06/2016).

Copom mantém juros em 14,25% pela sétima vez 
consecutiva

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decidiu manter a Selic inalterada 
em 14,25%. Os juros estão parados desde o final de julho de 2015. É a sétima vez seguida 
que o Copom mantém eles nesse patamar, o maior desde agosto de 2006. O comunicado 
diz que “o Comitê reconhece os avanços na política de combate à inflação, em especial a 
contenção dos efeitos de segunda ordem dos ajustes de preços relativos. No entanto, consi-
dera que o nível elevado da inflação em doze meses e as expectativas de inflação distantes 
dos objetivos do regime de metas não oferecem espaço para flexibilização da política mone-
tária.” A decisão foi por unanimidade e sem viés e a ata será divulgada em 16 de junho. A 
próxima reunião está marcada para os dias 19 e 20 de julho. A manutenção já era esperada. 
A avaliação do mercado era que a inflação ainda não caiu o suficiente para permitir um corte 
(EXAME, 08/06/2016).

Aceleração do IPCA, maior taxa para mês de maio desde 
2008

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de maio apresentou variação de 
0,78% e superou o índice de abril (0,61%) em 0,17 p.p. Foi a taxa mais elevada para os meses 
de maio desde 2008 (0,79%). Assim, o acumulado no ano (4,05%) foi inferior aos 5,34% 
registrados em igual período de 2015. O acumulado nos últimos doze meses (9,32%) ficou 
pouco acima dos 9,28% relativos aos doze meses imediatamente anteriores. Em maio do 
ano passado o IPCA foi de 0,74%. A taxa de água e esgoto, do grupo Habitação (1,79%), se 
destacou pela alta de 10,37%, constituindo-se no item de maior contribuição individual no 
mês, com 0,15 p.p. Isto ocorreu diante da pressão exercida pela região metropolitana de São 
Paulo. Entre os índices regionais, se destacou Fortaleza (0,99%) com o maior, e em sentido 
contrário Goiana apresentou o menor índice 0,28%. A região metropolitana de Salvador 
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acelerou para 0,78% em maio. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) (IBGE, 08/06/2016).

Aumento do IGP-DI impulsionado por produtos 
agropecuários

O IGP-DI registrou elevação de 1,13% em maio, conforme divulgado pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). A aceleração em relação ao mês anterior, quando havia subido 0,36%, refletiu, 
em grande medida, a alta de 1,14% para 3,31% dos produtos agropecuários no atacado. 
Destaque para a soja, que passou de uma elevação de 3,0% para 14,0%. Os preços indus-
triais também registraram aceleração, de uma deflação de 0,07% para uma alta de 0,71%. 
Com isso, o IPA saltou de 0,29% para 1,49% no período. Por fim, o IPC subiu de 0,49% para 
0,64% (FGV, 07/06/2016).

IBGE prevê safra de grãos 6,5% menor que a de 2015

A quinta estimativa de 2016 para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas tota-
lizou 195,9 milhões de toneladas, 6,5% inferior à obtida em 2015 (209,4 milhões de toneladas). 
Em termos absolutos são 13,5 milhões de toneladas inferiores ao obtido na safra anterior. Na 
comparação com a avaliação de abril, a queda é de 4,6%, sendo a estimativa de produção 
menor em 9,5 milhões de toneladas. A estimativa da área a ser colhida é de 57,7 milhões de 
hectares, acréscimo de 0,2% frente à área colhida em 2015 (57,6 milhões de hectares), variação 
absoluta positiva de 105.923 hectares. Em comparação à informação de abril, variou negativa-
mente 1,4%, com redução de expectativa da colheita de 817.746 hectares. O arroz, o milho e a 
soja são os três principais produtos deste grupo, que, somados, representaram 92,5% da esti-
mativa da produção e responderam por 87,4% da área a ser colhida. Em relação ao ano anterior, 
houve acréscimo de 2,7% na área da soja e reduções de 0,4% na área do milho e de 9,1% na 
área de arroz. No que se refere à produção, as avaliações são negativas: de 0,4% para a soja, de 
11,6% para o arroz e de 14,1% para o milho, quando comparadas a 2015 (IBGE, 09/06/2016).

Conab reduz projeções de safras de soja e milho do Brasil 
em 2015/2016

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) reduziu projeções para as safras 2015/16 de 
soja e milho do Brasil com a estatal deixando de esperar uma produção recorde da oleaginosa 
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na atual temporada. A safra de soja 2015/16 deverá atingir 95,6 milhões de toneladas, ante 
96,9 milhões de toneladas na projeção de maio, e também abaixo dos 96,2 milhões de tone-
ladas produzidas na temporada anterior. Já a previsão da safra total de milho 2015/16 foi 
reduzida para 76,2 milhões de toneladas, ante 79,9 milhões de toneladas em maio, com 
problemas climáticos como estiagens prolongadas e altas temperaturas atingindo a primeira 
e a segunda safras do cereal durante o ciclo vegetativo, afirmou a Conab. A produção de 
milho representará queda de 10% ante 2014/15, quando a safra total do cereal somou 84,67 
milhões de toneladas. A primeira safra do cereal deverá totalizar 26,23 milhões de toneladas, 
ante 27 milhões na projeção de maio, enquanto a segunda safra foi estimada em 50 milhões 
de toneladas, ante 52,9 milhões na previsão de maio (REUTERS, 09/06/2016).

Produção industrial do Brasil teve uma pequena variação 
em abril

Em abril de 2016, a produção industrial nacional teve ligeira variação positiva (0,1%) frente 
a março, na série com ajuste sazonal, após avançar 1,4% em março. Na série sem ajuste 
sazonal, em relação a igual mês do ano anterior, a indústria recuou (-7,2%), vigésima sexta 
taxa negativa consecutiva nesse tipo de comparação, mas menos elevada do que a observada 
em março (-11,5%). Assim, o índice acumulado no ano recuou (-10,5%), assim como o acumu-
lado nos últimos doze meses (-9,6%), que praticamente repetiu a taxa de março de 2016 
(-9,7%) quando mostrou sua perda mais intensa desde outubro de 2009 (-10,3%). Dentre os 
ramos pesquisados 11 dos 24 apresentaram avanço, destaque: Produtos alimentícios (4,6%) 
e coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (4,0%), com o primeiro apon-
tando a segunda alta consecutiva e acumulando nesse período crescimento de 10,9%; e 
o último eliminado parte do recuo de 6,7% verificado em março. Em sentido contrário se 
destacaram, veículos automotores, reboques e carrocerias (-4,5%) e produtos farmoquímicos 
e farmacêuticos (-10,9%) (IBGE, 02/06/2016).

Produção industrial cresceu em 5 de 14 localidades 
pesquisadas

A produção industrial subiu em apenas cinco dos 14 locais pesquisados pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE) entre março e abril. Os avanços foram verificados em 
Pernambuco, de 10,2%; São Paulo, de 2,6%; Minas Gerais, de 2,4%; Goiás, de 0,8%; e Rio 
de Janeiro, de 0,7%. No geral, a indústria subiu 0,1% no período, com ajuste sazonal. Na 
comparação de abril com igual mês de 2015, 13 dos 15 locais pesquisados apresentaram 
resultados negativos, sobressaindo Espírito Santo (-21,9%) e Amazonas (-21,3%). Quanto ao 
acumulado nos 12 meses encerrados em abril, 13 dos 15 locais pesquisados mostraram taxas 
negativas. As exceções ficaram com Pará, com alta de 4,1%, e Mato Grosso, com crescimento 
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de 3,6%, enquanto no geral a indústria diminuiu 9,6%. Nos outros nove locais pesquisados 
houve queda na produção industrial, com destaque para o recuo do Amazonas, de 13,5%. As 
demais taxas negativas foram assinaladas por Rio Grande do Sul (-3,6%), Bahia (-2,5%), Santa 
Catarina (-2,2%), Ceará (-2,1%), Espírito Santo (-1,4%), Região Nordeste (-1,3%), Pará (-0,5%) 
e Paraná (-0,5%) (VALOR, 08/06/2016).

Queda na produção de veículos

A produção nacional de veículos, exceto máquinas agrícolas, somou 175.309 unidades em maio, 
conforme pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos (Anfavea). O recuo de 3,3% 
na margem, descontada a sazonalidade, refletiu a queda registrada em todas as categorias. 
A produção de ônibus exibiu retração de 18,6%, seguida por automóveis (-3,5%), comerciais 
leves (-2,1%) e caminhões (-0,9%). As vendas ao mercado interno apresentaram leve melhora, 
com alta de 0,9% em relação a abril. Com exceção de caminhões, que apresentaram recuo 
de 8,2%, as vendas de ônibus, comerciais leves e automóveis subiram 17,9%, 1,4% e 1,0%, 
respectivamente. As exportações também apontaram desempenho positivo, com alta de 13,1% 
no mês. Com isso, os estoques alcançaram 236.400 unidades, o equivalente a uma retração de 
5,6% na margem, marcando o nono mês consecutivo de retração (ANFAVEA, 07/06/2016).

Produção de aço bruto recua para 12,3 m de toneladas no 
ano

A produção brasileira de aço bruto atingiu 12,3 milhões de toneladas entre janeiro e maio de 
2016, montante que representa recuo de 13,2% ante o mesmo período de 2015, de acordo 
com dados divulgados pelo Instituto Aço Brasil (IABr). Segundo o instituto, as vendas internas 
somaram 6,7 milhões de toneladas, retração de 18,4% na mesma base de comparação, enquanto 
o consumo aparente (indicador que mede a produção interna mais importações e exclui expor-
tações) de aço totalizou 7,4 milhões de toneladas, redução de 25,4% (ESTADÃO, 08/06/2016).

Vendas do varejo crescem e reverte o resultado de março

Em abril de 2016, na série com ajuste sazonal, o comércio varejista nacional apresentou varia-
ções positivas de 0,5% em volume de vendas e de 1,2% para receita nominal. O resultado de 
abril veio após recuo no volume e na receita nominal de 0,9% e de 0,2%, respectivamente, 
em março. Na série sem ajuste sazonal, em relação a abril de 2015, o volume de vendas do 
varejo recuou 6,7%, 13º taxa negativa consecutiva nesse tipo de comparação. Com isso, o 
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varejo acumulou queda de 6,9% nos quatro primeiros meses do ano. Já o acumulado nos 
últimos 12 meses, com recuo de 6,1%, mantém a trajetória descendente iniciada em julho 
de 2014. Para a receita nominal de vendas, as taxas prosseguem com variações positivas: 
5,2% frente a abril de 2015, 4,8% no acumulado no ano e de 3,2 % nos últimos 12 meses. 
Para o comércio varejista ampliado (varejo e mais as atividades de veículos, motos, partes e 
peças e de material de construção), a variação em relação a março de 2016 foi de -1,4% para 
o volume de vendas e de -0,4% para a receita nominal, ambas na série com ajuste sazonal. 
Em relação a abril de 2015, o volume de vendas recuou 9,1% e a receita nominal recuou 
0,4%. No que tange às taxas acumuladas, as variações foram de -9,3% no ano e de -9,7% nos 
últimos 12 meses para o volume de vendas. Já para receita nominal, as taxas foram de -0,6% 
e -2,0%, respectivamente (IBGE, 14/06/2016).

Setor de serviços recua em abril

O volume de serviços prestados no país caiu 4,5% em abril, na comparação com o mesmo 
período de 2015, informa o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi a 13ª 
queda consecutiva e a maior para o mês desde o início da pesquisa, em 2012. No ano, o 
volume do setor recuou 4,9% e, em 12 meses, diminuiu 4,6%. Todos os segmentos do setor 
ficaram no vermelho: serviços prestados às famílias (-3%), serviços de informação e comuni-
cação (-3%), serviços profissionais, administrativos e complementares (-5,4%), transportes, 
serviços auxiliares dos transportes e correio (-6,5%) e outros serviços (-3,3%). O agregado 
especial das atividades turísticas registrou retração (-3,6%). A queda do setor foi puxada 
pelo segmento de transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio, que representou 
quase metade (2 pontos percentuais) do recuo de 4,5%. Serviços de informação e comuni-
cação (-1,1 ponto), serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,0 ponto) e 
serviços prestados às famílias e outros serviços (-0,2 ponto, cada), completam a lista. O IBGE 
também informou que a receita nominal do setor de serviços cresceu 0,4% em abril, ante um 
ano antes, após retração de 0,4% em março e alta de 2% em fevereiro. A taxa acumulada no 
ano da receita nominal foi 0,5% e, em 12 meses, de 0,6% (VALOR, 15/06/2016).

Venda de material de construção recua e setor piora 
projeção

Um novo recuo das vendas de materiais de construção em maio levou a Abramat, associação 
que representa os fabricantes, a rever a expectativa de queda nas vendas para 8% em 2016 
ante previsão anterior de recuo de 4,5%. As vendas caíram 8,4% em maio na comparação 
anual, informou a associação, levando a uma queda de 14,6% nos cinco primeiros meses de 
2016, em relação ao mesmo período um ano antes. Comparadas com o mês anterior, as vendas 
em maio aumentaram 5,3%. No entanto, a melhora frente a abril não é suficiente para uma 
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retomada no curto prazo. Para a entidade, nos próximos meses a tendência é de continuidade 
de queda do indicador. O resultado de maio foi pressionado pela indústria de materiais de 
base, cujo recuo foi de 10,8% em relação ao mesmo mês de 2015. Mas em comparação com 
abril, houve crescimento de 6,1%. Nos materiais de acabamento, houve recuo anual de 4,8% 
em maio, mas crescimento de 4,1% sobre abril. O nível de emprego no setor caiu 10,2% e 
recuou 0,9% quando comparado com abril (REUTERS, 08/06/2016).

Balança tem superávit de US$6,437 bi, melhor maio desde 
1989

A balança comercial registrou em maio superávit de US$ 6,437 bilhões, o melhor resultado 
para o mês da série histórica, que tem início em 1989. As exportações alcançaram US$ 17,571 
bilhões e as importações, US$ 11,134 bilhões. O resultado ficou acima das projeções do 
mercado, segundo pesquisa AE Projeções com 27 instituições. As previsões apontavam para 
um saldo positivo em maio entre US$ 4,290 bilhões e US$ 5,800 bilhões. Na quarta semana 
do mês, 23 a 29 de maio, o superávit foi de US$ 1,888 bilhão, com exportações de US$ 3,970 
bilhões e importações de US$ 2,081 bilhões. Na quinta semana do mês (30 a 31), o saldo 
comercial ficou positivo em US$ 558 milhões, com vendas externas de US$ 1,626 bilhão 
e importações de US$ 1,067 bilhão. No acumulado de janeiro a maio de 2016, o superávit 
comercial atingiu US$ 19,681 bilhões, o melhor resultado para o período desde 1989. O valor 
igualou o resultado de todo o ano de 2015. As exportações somaram US$ 73,513 bilhões no 
período e as importações totalizaram US$ 53,832 bilhões (ESTADÃO, 01/06/2016).

Aumento dos pedidos de falência em maio

Segundo a Boa Vista SCPC, os números de falências e recuperações judiciais bateram níveis 
alarmantes e não há perspectiva de melhora. Os pedidos de falência aumentaram 34% em 
maio em relação ao mesmo mês do ano anterior, como mostram dados divulgados. Em relação 
a abril, o aumento foi de 9%. Com esse resultado, o total de pedidos de empresas falimen-
tares aumentou 27,5% no acumulado do ano (CORREIO DA BAHIA, 03/06/2016).

Mais da metade das empresas brasileiras está inadimplente

O número de companhias inadimplentes chegou a 4,4 milhões em abril, de um total de cerca 
de 8 milhões em operação no Brasil, mostraram dados da Serasa Experian, que revelam o 
tamanho da crise econômica que o país enfrenta. O número de companhias negativadas 
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– cujas dívidas somam 105,6 bilhões de reais – é o maior já registrado pela entidade desde 
que começou a medição em 2015. Em junho de 2015, eram 3,8 milhões de empresas inadim-
plentes. Em média, depois de 60 dias com débitos em atraso, a empresa já é negativada nos 
birôs de crédito, segundo a entidade. O estudo mostra que 45,2% das empresas inadim-
plentes são comerciais (comércio de bebidas, vestuário, veículos e peças, eletrônicos, entre 
outros), 45% são de serviços (bar, restaurante, salões de beleza, turismo, entre outros) e 
8,9% indústrias (REUTERS, 10/06/2016).

ECONOMIA INTERNACIONAL

BM reduz projeção de crescimento global para 2,4% em 
2016

O débil crescimento das economias avançadas, os baixos preços das matérias-primas e os 
menores fluxos de capital provocarão um crescimento global menor que o esperado, que o 
Banco Mundial (BM) situou em 2,4% para 2016. O número é inferior ao 2,9% projetado pelo 
BM em seu relatório semestral anterior de “Perspectivas Econômicas Globais”, publicado no 
último mês de janeiro. A instituição internacional considera agora que o preço médio do barril 
de petróleo será de US$ 41 em 2016, abaixo do US$ 51 antecipado seis meses atrás. Brasil e 
Rússia seguirão como principais lastros das economias emergentes com forte dependência 
das exportações de matérias-primas e aprofundarão suas recessões ao longo de 2016, com 
contrações de 4% e 1,2%, respectivamente. Por sua parte, os gigantes asiáticos continuarão 
com sólidos ritmos de crescimento. A China, apesar de sua transição para um modelo mais 
centrado na demanda interna, registrará uma expansão em 2016 de 6,7%; enquanto a Índia 
avançará 7,6% (EXAME, 07/06/2016).

Queda na geração de emprego dos Estados Unidos

As contratações nos Estados Unidos diminuíram em maio para o menor nível em mais de 
cinco anos, um sinal de que os empregadores no país estão cautelosos depois de a economia 
doméstica mal ter se expandido nos três primeiros meses de 2016. O Departamento do 
Trabalho americano mostrou que foram adicionados 38 mil empregos à economia no mês 
passado, o menor resultado desde setembro de 2010. A taxa de desemprego caiu de 5% 
para 4,7%, a mais baixa desde novembro de 2007. Essa taxa recuou por um motivo - quase 
meio milhão de desempregados americanos pararam de buscar emprego e não são contabili-
zados como desempregados. Em maio, a indústria fechou 10 mil vagas, o setor de construção 
eliminou 15 mil empregos e as empresas de serviços temporários cortaram 21 mil postos. A 
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greve de funcionários da Verizon pesou no setor de telecomunicações, que perdeu mais de 
37 mil posições (VALOR, 03/06/2016).

PIB da zona do euro cresce 1,7%

O Produto Interno Bruto (PIB – a soma de todas as riquezas produzidas pelos países) da zona do 
euro cresceu 0,6% no primeiro trimestre de 2016, em comparação aos últimos três meses de 
2015. O aumento, quando comparado ao primeiro trimestre de 2015, é de 1,7%. É o que informa 
documento publicado pelo Eurostat, escritório estatístico da União Europeia. A chamada zona 
do euro inclui Bélgica, Alemanha, Estônia, Irlanda, Grécia, Espanha, França, Itália, Chipre, Letônia, 
Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Áustria, Portugal, Eslovênia, Eslováquia e Finlândia. 
Já o PIB da União Europeia, que envolve, além dos países da zona do euro, Bulgária, República 
Tcheca, Dinamarca, Croácia, Hungria, Polônia, Romênia, Suécia e Reino Unido, acusou expansão 
- entre janeiro e março deste ano - de 0,5%. Quando comparado ao primeiro trimestre de 2015, 
o percentual sobe para 1,8% (AGÊNCIA BRASIL, 07/06/2016).

Produção industrial na zona do euro cresce 1,1% em abril

A produção industrial nos 19 países da zona do euro cresceu 1,1% em abril em relação a março, 
segundo a agência europeia de estatísticas Eurostat. Em março, houve queda de 0,7%. Já 
entre os 28 países da Europa, o crescimento foi de 1,3%. Em março, houve queda de 0,5%. Na 
comparação anual, entre abril de 2015 e abril de 2016, a produção industrial cresceu 2% na 
zona do euro e 2,5% entre os países da Europa. O aumento mensal na zona do euro foi puxado 
pela produção de bens de consumo duráveis (2,3%), bens de capital (1,9%), bens de consumo 
não durável (1,6%), bens intermediários (0,4%) e energia (0,3%). Os países com maior cres-
cimento foram Irlanda (6,7%), Portugal (6,4%), Estônia (5,9%) e Hungria (5,4%). As maiores 
quedas foram na Croácia (-2,8%), Lituânia (-2,7%) e Letônia (-2%) (GLOBO, 14/06/2016).

Inflação na China desacelera em maio

A inflação desacelerou em maio na China graças à queda dos preços dos alimentos, que 
haviam subido com força no inverno, segundo dados oficiais. O índice de preços ao consu-
midor da segunda economia mundial registrou no mês passado um aumento de 2% em 
comparação com o mesmo mês de 2015, depois de ter subido 2,3% em abril e em março. A 
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meta do governo é conter o aumento de preços a 3% neste ano. Em relação a abril, o índice 
inflacionário de maio retrocedeu 0,5% (EXAME, 09/06/2016).

Queda de importações chinesas se estabiliza após 18 meses

As compras externas da segunda economia mundial totalizaram em abril 131,1 bilhões de 
dólares, um retrocesso de 0,4% em relação ao mesmo mês de 2015, informou o governo 
chinês por meio de sua alfândega. A contração mensal foi a 19ª consecutiva, mas a de menor 
magnitude desde outubro de 2014, quando o faturamento das importações caiu 4,6%. A 
queda de faturamento se explica pelos excedentes de produção industrial, conjugados à 
contração do mercado imobiliário e ao crescente endividamento do país. O resultado de maio 
surpreendeu o mercado. Uma surpresa ainda maior considerando-se que em abril o montante 
das importações tinha sofrido uma queda de quase 11%. As exportações caíram 4,1% em 
termos anuais, a 181,1 bilhões de dólares, depois de ter retrocedido 1,8% em abril. Conse-
quentemente, o país obteve um superávit comercial de 50 bilhões de dólares em maio, em 
relação aos 45,5 bilhões em abril. As exportações chinesas registraram retrocessos em oito 
dos dez últimos meses, em consonância com a desaceleração do país, que tem apresentado 
as menores taxas de crescimento econômico dos últimos 25 anos (EXAME, 08/06/2016).

Investimento chinês desacelera a mínima de 15 anos e 
espera-se mais estímulo

O aumento dos investimentos em ativos fixos da China desacelerou para menos de 10% 
pela primeira vez desde 2000 entre janeiro e maio uma vez que o impulso do crescimento 
recorde do crédito parece estar desaparecendo rapidamente, trazendo de volta expecta-
tivas de mais estímulos. Analistas dizem que a forte desaceleração no investimento privado 
poderia colocar em risco a meta de crescimento da China de 6,5 a 7% este ano, a não ser que 
o governo injete ainda mais dinheiro na economia, apesar dos crescentes temores globais 
de que o país já está acumulando dívida demais. Ainda mais preocupante, o investimento de 
empresas privadas desacelerou para mínima recorde, com crescimento de 3,9% contra 5,2% 
entre janeiro e abril e dois dígitos no ano passado. O investimento privado responde por 
60% do investimento total na China. A fraqueza do investimento privado sugere que o cres-
cimento da China é cada vez mais dependente dos gastos do governo através de empresas 
estatais, cujos investimentos subiram 23,3% entre janeiro e maio. Também significa que as 
autoridades podem ter que adotar medidas mais fortes para sustentar a economia se manti-
verem a meta de expansão de 2016 (REUTERS, 13/06/2016).
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EXPECTATIVAS DE MERCADO

De acordo com o relatório Focus do Banco Central do Brasil (BACEN), divulgado em 10 de 
junho, a mediana das projeções do IPCA para 2016 elevou de 7,06% para 7,19%. Para 2017, 
a previsão manteve-se em 5,50%. Em relação ao comportamento do PIB no ano corrente, 
o mercado financeiro passou a previsão de -3,81% para -3,60%. Em 2017, a estimativa de 
crescimento aumentou de 0,55% para 1,00%. As expectativas do mercado, para a primeira 
quinzena de junho 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

27 maio 10 jun. Comportamento 27 maio 10 jun. Comportamento

IPCA (%) 7,06 7,19 ▲ 5,50 5,50 =
IGP-M (%) 7,40 7,95 ▲ 5,63 5,67 ▲
Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 3,63 3,65 ▲ 3,81 3,79 ▼
Meta Taxa Selic – fim do período (% a.a.) 12,88 13,00 ▲ 11,25 11,25 =
PIB (% do crescimento) -3,81 -3,60 ▲ 0,55 1,00 ▲
Produção Industrial (% do crescimento) -6,00 -5,87 ▲ 0,90 0,80 ▼
Conta Corrente (US$ bilhões) -16,62 -15,20 ▲ -14,93 -13,40 ▲
Balança Comercial (US$ bilhões) 50,00 50,52 ▲ 50,00 50,00 =
Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões) 58,64 61,30 ▲ 60,00 60,00 =

Fonte: Boletim Focus, Banco Central, 10/6/2015.


