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INTRODUÇÃO

Na primeira quinzena de junho, os destaques da conjuntura nacional 
foram: aumento do IPCA e deflação do IGP-DI; crescimento do PIB 
nacional e baiano; recuperação na margem da produção industrial; 
safra de grãos maior que a de 2016; aumento nas vendas do varejo; 
crescimento no setor de serviços; superávit recorde na balança comer-
cial. Na economia internacional os destaques foram: aumento nos 
preços mundiais de alimentos; projeções positivas de crescimento para 
Alemanha e França no segundo semestre; previsão de crescimento da 
China e solidez dos indicadores econômicos de maio desse país. 

Conta de energia faz inflação dobrar em maio

Influenciada pelo aumento nas contas de energia elétrica, a inflação de maio foi a 0,31%, mais 
que o dobro da taxa de 0,14% de abril. Sem o desconto aplicado em abril, que compensou a 
cobrança indevida do Encargo de Energia de Reserva (EER), as contas de energia elétrica de 
maio subiram 8,98%, sendo responsáveis por 0,29 p.p. (ponto percentual) do índice do mês. 
Segundo o IBGE, não se trata de uma aceleração na taxa de crescimento dos preços, mas uma 
reversão do desconto aplicado no mês anterior. Por outro lado, os grupos Alimentação e Bebidas 
e Transportes caíram em maio, ajudando a conter a taxa. Esses grupos respondem por cerca da 
metade do índice. No grupo Alimentação, a queda de 0,35% foi puxada pelos alimentos consu-
midos em casa. O aumento da oferta dos produtos agrícolas vem influenciando os preços. Já 
no caso dos Transportes, que caíram 0,42%, o maior impacto veio de passagens aéreas, que 
ficaram 11,81% mais baratas em maio. Em maio de 2016, a inflação ficou em 0,78%. De lá para 
cá, setembro foi o mês que registrou a menor variação, 0,08%. Entre abril e maio de 2017, o 
índice subiu 0,17 ponto percentual, passando de 0,14% para 0,31% (IBGE, 09/06/2017).
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IGP-DI tem deflação em maio

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) variou -0,51%, em maio. A 
variação registrada em abril foi de -1,24%. Em maio de 2016, a variação foi de 1,13%. A taxa 
acumulada em 2017, até maio, é de -1,63%. Em 12 meses, o IGP-DI acumula alta de 1,07%. 
O IGP-DI de maio foi calculado com base nos preços coletados entre os dias 1º e 31 do mês 
de referência. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) registrou variação de -1,10%, em 
maio. Em abril, a taxa foi de -1,96%. O índice relativo a Bens Finais apresentou variação de 
0,25%. No mês anterior, a taxa de variação foi de 0,39%. O principal responsável por este 
movimento foi o subgrupo alimentos in natura, cuja taxa passou de 3,74% para 0,62%. O 
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) registrou variação de 0,52%, em maio, ante 0,12%, no 
mês anterior. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) registrou, em maio, taxa de 
variação de 0,63%, acima do resultado do mês anterior, de -0,02% (FGV, 07/06/2017).

Depois de oito trimestres de queda, PIB sobe 1,0%

No primeiro trimestre de 2017, o Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu 1,0% em relação 
ao quarto trimestre de 2016, na série com ajuste sazonal. Esta foi a primeira alta do PIB 
nessa comparação, depois de oito trimestres consecutivos de queda. Nessa mesma compa-
ração, a Agropecuária cresceu 13,4 e, segundo o IBGE, este setor foi o principal responsável 
pela alta do PIB em relação ao trimestre anterior. Ainda em relação ao trimestre anterior, 
o setor de Serviços (0,0%) ficou estável e a Indústria cresceu 0,9%. Para o IBGE, a alta da 
Indústria também contribuiu para a recuperação do PIB no primeiro trimestre de 2017. Na 
série com ajuste sazonal, essa foi a maior taxa do setor desde o segundo trimestre de 2013. 
Comparado ao primeiro trimestre de 2016, o PIB recuou 0,4% e, no acumulado dos quatro 
trimestres, teve queda de 2,3%. Em valores correntes, o PIB no primeiro trimestre de 2017 
chegou a R$ 1,6 trilhão. Já a taxa de investimento recuou para 15,6% e ficou abaixo da 
observada no mesmo período de 2016 (16,8%), enquanto a taxa de poupança subiu para 
15,7%, superando os 13,9% observados no mesmo período de 2016 (IBGE, 01/06/2017).

Economia baiana cresce 0,3% no primeiro trimestre de 
2017

De acordo com dados analisados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais 
da Bahia (SEI), o Produto Interno Bruto baiano cresceu 0,3%, na comparação com o quarto 
trimestre de 2016, considerando a série livre de influências sazonais. Já na comparação com o 
primeiro trimestre de 2016, o indicador apontou recuo de 1,1%. O desempenho do PIB baiano 
no primeiro trimestre de 2017 foi influenciado particularmente pelos bons números do setor 
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agropecuário. De acordo com os cálculos realizados, a agropecuária baiana registrou expansão 
de 30,0% no valor adicionado no primeiro trimestre de 2017. Essa expansão é resultado do 
bom desempenho em culturas tradicionais e que tem grande peso na atividade econômica 
baiana, a exemplo da soja, a qual aponta expansão de 50% na produção, assim como nas 
culturas de milho 60% e feijão 70%. Já o setor industrial ainda sente os efeitos do baixo dina-
mismo da economia brasileira, a qual tem se refletido de forma severa na Bahia. No primeiro 
trimestre, este setor apontou retração de 6,6%, com destaque para o recuo de 21,4% no setor 
de extração mineral, particularmente pela queda na produção de petróleo e gás; a produção 
de energia elétrica também tem impactado negativamente sobre o setor, onde se verificou 
retração de 8,6% nesse segmento, neste caso, em decorrência dos problemas decorrentes 
do baixo nível do reservatório de Sobradinho e, particularmente, pela queda no consumo de 
energia elétrica; a construção civil também registrou taxa negativa (-6,9%), sendo afetada, 
sobretudo, pelo baixo nível na oferta de novos empreendimentos imobiliários; finalmente, o 
segmento de transformação, o de maior peso dentro do setor, o qual também apontou retração 
no primeiro trimestre (-2,7%). O setor de serviços, principal da economia baiana, registrou 
queda de (-0,4%) no primeiro trimestre. Os principais recuos dentro deste setor foram obser-
vados nas atividades de comércio (-0,8%) e administração pública (-0,5%) (SEI, 02/06/2017).

Indústria cresce, mas permanece com características de 
menos dinamismo

A indústria nacional cresceu 0,6% na passagem de março para abril de 2017. É o que mostra 
a Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física, a PIM-PF, divulgada pelo IBGE. Esse, que foi 
o primeiro resultado positivo do ano da produção industrial, ainda não se mostrou suficiente 
para eliminar por completo a queda de -1,3% apresentada entre fevereiro e março de 2017. 
Na comparação entre os meses de abril de 2016 e 2017, a indústria recuou 4,5%, sendo essa a 
queda mais intensa desde outubro de 2016 (-7,5%). Os produtos alimentícios exerceram a maior 
influência negativa (-16,4%), seguidos por coque, produtos derivados do petróleo e biocom-
bustíveis (-7,8%). Ainda de acordo com a pesquisa, nos quatro primeiros meses de 2017, o setor 
industrial acumulou queda de 0,7% e o indicador acumulado nos últimos 12 meses prosseguiu 
com a redução no ritmo de queda, iniciada em junho de 2016 (-9,7%) (IBGE, 02/06/2017).

Menor produção na indústria de alimentos contribui para a 
queda do setor em seis estados

A queda na produção industrial em seis dos 14 estados brasileiros pesquisados pelo IBGE, 
em abril de 2017 frente a abril de 2016, foi determinada em grande parte pela atividade 
de produtos alimentícios. Com retração de 8,1% na produção total, São Paulo mostrou, em 
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abril, a maior redução nesta atividade (- 27,9%), desde o início da pesquisa em 2003. O 
fator decisivo para a queda da indústria de alimentos de São Paulo, e também dos estados 
de Goiás, Paraná e Minas, foi a diminuição na fabricação de derivados de cana-de-açúcar 
((açúcar cristal, VHP e refinado, além do melaço de cana, melado). No Mato Grosso e no 
Pará, a produção industrial encolheu 6,2% e 3,8%, em abril de 2017 frente a abril do ano 
passado, com marcante influência, também, da indústria alimentícia, que teve quedas de 
-9,2% e -14,8%. A redução da indústria alimentícia nesses estados teve relação direta com 
a operação Carne Fraca, da Polícia Federal. A Pesquisa Indústria Mensal Regional mostra, 
também, que a indústria cresceu em cinco dos 14 locais pesquisados, em abril frente a 
março, com destaque para o avanço de 1,2%, em Santa Catarina, de 0,6%, em Pernambuco 
e Ceará e de 0,5% em Minas Gerais (IBGE, 09/06/2017).

IBGE prevê safra de grãos 29,2% maior que em 2016

A quinta estimativa de 2017 para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas 
totalizou 238,6 milhões de toneladas, 29,2% superior à obtida em 2016 (184,7 milhões de 
toneladas). A estimativa da área a ser colhida é de 60,9 milhões de hectares, apresentando 
acréscimo de 6,7% frente à área colhida em 2016 (57,1 milhões de hectares). Em relação 
à informação de abril, a produção e a área aumentaram 2,4% e 0,2%, respectivamente. O 
arroz, o milho e a soja são os três principais produtos deste grupo, que, somados, represen-
taram 93,4% da estimativa da produção e responderam por 87,8% da área a ser colhida. 
Em relação ao ano anterior, houve acréscimo de 2,1% na área da soja, de 17,2% na área do 
milho e de 3,9% na área de arroz. No que se refere à produção, ocorreram acréscimos de 
18,5% para a soja, 14,7% para o arroz e 52,3% para o milho. Na presente avaliação para 
2017, o Mato Grosso liderou como maior produtor nacional de grãos, com uma participação 
de 25,6%, seguido pelo Paraná (17,9%) e Rio Grande do Sul (15,3%), que, somados, repre-
sentaram 58,8% do total nacional previsto. Outros estados importantes na produção de 
grãos foram Goiás (9,7%), Mato Grosso do Sul (7,7%), Minas Gerais (6,0%), São Paulo (3,5%), 
Bahia (3,2%), Santa Catarina (2,8%) e Maranhão (1,9%) que integram também o grupo dos 
dez maiores produtores do País (IBGE, 08/06/2017).

Vendas no varejo registraram crescimento em abril

Em abril de 2017, o comércio varejista nacional registrou taxas de 1,0% em volume de 
vendas e de 1,3% em receita nominal, frente ao mês imediatamente anterior, após ajuste 
de influências sazonais. O resultado para o volume de vendas compensou parte da queda de 
1,6% acumulada nos dois meses anteriores. Com isso, a variação da média móvel trimestral 
ficou praticamente estável (-0,2%), tanto para o volume quanto para a receita nominal de 
vendas. Na série sem ajuste sazonal, o confronto com abril de 2016 mostrou crescimento 
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de 1,9% para o total do comércio varejista, acumulando nos quatro primeiros meses do 
ano, em termos de volume de vendas, queda de 1,6%. O indicador acumulado nos últimos 
doze meses, com recuo de 4,6%, registrou a menor taxa desde janeiro de 2016 (-5,3%). Para 
a receita nominal de vendas, os mesmos indicadores prosseguem com variações positivas 
de: 3,4% frente a abril de 2016, 1,5% no acumulado no ano e de 3,4 % nos últimos doze 
meses. Em relação ao comércio varejista ampliado, que inclui, além do varejo, as atividades 
de Veículos, motos, partes e peças e Material de construção, o avanço em relação a março 
de 2017 foi de 1,5% para o volume de vendas e de 2,3% para a receita nominal, ambas na 
série com ajuste sazonal. Em relação a abril de 2016, o varejo ampliado variou -0,4% para 
o volume de vendas e 0,7% na receita nominal. No que tange às taxas acumuladas, as varia-
ções foram de -1,8% no ano e de -6,3% nos últimos 12 meses para o volume de vendas, 
já para receita nominal as taxas foram de 0,3% e -0,4%, respectivamente. Na passagem 
de março para abril, na série com ajuste sazonal, as vendas no varejo subiram em 14 das 
27 Unidades da Federação em relação ao mês imediatamente anterior. Os maiores avanços 
foram registrados em São Paulo (8,2%), Goiás (4,1%), Acre (3,6%) e Amazonas (2,6%). As 
maiores taxas negativas são de Tocantins (-10,3%), Rondônia (-2,4%) e Sergipe (-2,0%), 
enquanto o Rio de Janeiro (-0,1%) ficou praticamente estável. Na comparação com abril de 
2016, o aumento do volume de vendas no varejo alcançou 13 das 27 Unidades da Federação, 
com destaques, em termos de magnitude de taxa, para Santa Catarina (24,5%) e Amazonas 
(9,9%).  Na participação na composição da taxa do comércio varejista o destaque foi de 
Santa Catarina (24,5%) e São Paulo (1,7%) (IBGE, 13/06/2017).

Setor de serviços cresceu em abril

No mês de abril, o setor de serviços apresentou um crescimento de 1,0% no volume de 
serviços prestados frente ao mês anterior (série com ajuste sazonal), após ter registrado 
recuo de 2,6% em março (revisado) e crescimento de 0,2% em fevereiro. No confronto 
com abril de 2016, o setor apontou retração de 5,6%, a maior para o mês de abril, acom-
panhando as retrações de 5,2% em março e de 5,3% em fevereiro. Com esses resultados, a 
taxa acumulada no ano ficou em -4,9% e, em 12 meses, -5,0%. A receita nominal em abril 
registrou variação positiva de 0,5% em relação a março (série com ajuste) e na comparação 
com mesmo mês do ano anterior (sem ajuste sazonal) ficou em -0,4%. A taxa acumulada no 
ano ficou em 0,6% e, em 12 meses, 0,0%. Os resultados regionais do setor de serviços em 
abril, com ajuste sazonal, mostram que as maiores variações positivas de volume, em relação 
a março, foram registradas no Paraná (2,4%), Rio Grande do Sul (2,2%) e São Paulo (2,0%). 
As maiores variações negativas foram observadas no Rio Grande do Norte (-6,6%), Rondônia 
(-6,0%) e Alagoas (-4,6%). Quanto aos resultados na comparação com igual mês do ano 
anterior, Paraná não registrou variação (0,0%) e as demais Unidades da Federação regis-
traram variações negativas, sendo que as maiores foram registradas em Roraima e Amapá 
(ambas com -16,8%), Rondônia (-16,2%) e Mato Grosso do Sul (-13,4%) (IBGE, 14/06/2017).
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Balança comercial registrou superávit recorde de US$ 29 
bilhões de janeiro a maio

A balança comercial brasileira acumula superávit de US$ 29 bilhões de janeiro a maio deste 
ano. O saldo positivo é o maior para o período desde o início da série histórica, em 1989. 
Em maio, a balança teve superávit de US$ 7,661 bilhões, recorde mensal. Os dados foram 
divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. No mês de maio, as 
exportações brasileiras ficaram em US$ 19,792 bilhões, superando os US$ 12,131 bilhões em 
importações. As exportações cresceram 7,5% em relação a maio de 2016 segundo o critério 
da média diária, que leva em conta o valor negociado por dia útil. Em relação a abril deste 
ano, houve queda de 8,4%. As importações, por sua vez, cresceram 4% na comparação com 
maio do ano passado e caíram 7,4% em relação a abril deste ano, também segundo o critério 
da média diária (AGÊNCIA BRASIL, 01/06/2017).

ECONOMIA INTERNACIONAL

Preços de alimentos no mundo sobem em maio

Os preços globais dos alimentos subiram em maio em relação ao mês anterior após três meses 
de declínio, e a conta de importação de alimentos deverá crescer em 2017, informou a agência 
de alimentos das Nações Unidas. Maiores valores para todos os produtos alimentares, exceto o 
açúcar, elevaram os preços nos mercados internacionais 10 por cento acima do mesmo mês do 
ano passado, segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). 
O aumento dos custos de transporte e os maiores volumes de importação devem elevar o custo 
de importar alimentos para mais de 1,3 trilhão de dólares em 2017 mundialmente, disse a FAO. 
Este seria um aumento de 10,6 por cento em relação à conta de importação de 2016, apesar da 
ampla estabilidade em mercados abastecidos por grandes suprimentos de trigo e milho e maior 
produção de oleaginosas. O índice de preços dos alimentos da FAO, que mede as mudanças 
mensais para uma cesta de cereais, oleaginosas, produtos lácteos, carne e açúcar, foi calculada 
em 172,6 pontos em maio, alta de 2,2 por cento em relação a abril (REUTERS, 08/06/2017).

Economia alemã continua a crescer no 2° trimestre

A retomada da maior economia da Europa vai continuar no segundo trimestre, ajudado por 
aumentos consideráveis nos gastos privados e estatais e pela expansão da produção indus-
trial, disse o Ministério da Economia da Alemanha em seu relatório mensal. “Em um ambiente 
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global ligeiramente renovado, as exportações alemãs continuam a apontar para cima”, disse o 
ministério, acrescentando que também vê uma continuação da tendência de queda do superávit 
em conta corrente, em evidência desde meados de 2016. A economia alemã cresceu 0,6% nos 
primeiros três meses deste ano ante o trimestre anterior, impulsionada por exportações fortes, 
construção em expansão e maiores gastos das famílias e do governo (REUTERS, 13/06/2017).

BC da França mantém projeção de crescimento do PIB de 
0,5% no 2º trimestre

O banco central da França manteve sua estimativa de crescimento de 0,5% do Produto 
Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre, e projetou aceleração nos setores de serviços e 
construção para junho. A pesquisa de clima de negócios do banco central para a indústria 
teve leitura de 105 pontos, estável em comparação com a de abril, que foi revisada para 
cima a 105 pontos, nível mais alto em seis anos. O indicador de clima de negócios para o 
setor de serviços permaneceu em 101 pontos em maio, estável na comparação com abril. O 
banco central francês acrescentou que os líderes empresariais esperam que os setores de 
construção e serviços melhorem em junho, embora um ritmo mais lento de crescimento seja 
esperado para a produção industrial (REUTERS, 12/06/2017).

FMI eleva previsão de crescimento da China em 2017 de 
novo

O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou sua previsão para o crescimento econômico da 
China em 2017 a 6,7%, o terceiro aumento neste ano, citando “suporte da política monetária, 
especialmente crédito e investimento público em expansão”. Em abril, o FMI aumentou sua 
previsão para este ano para 6,6%, ante 6,5% em janeiro, que já era 0,3 p.p. (ponto percen-
tual) acima da projeção anterior. A economia da China cresceu 6,9% no primeiro trimestre 
de 2017, mais rápido do que o esperado e muito acima da meta do governo de cerca de 6,5% 
para o ano inteiro. O FMI disse que agora espera que o crescimento médio anual da China 
seja de 6,4% de 2018 a 2020. Em abril, o fundo disse esperar que o crescimento de 2018 
seria de 6,2% (REUTERS, 14/06/2017).

Economia da China permaneceu sólida em maio

A economia da China permaneceu sólida em maio, mas a política monetária mais apertada, esfria-
mento do mercado imobiliário e desaceleração do investimento reforçaram a visão de que ela 
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irá perder força gradualmente nos próximos meses. Ainda assim a expectativa é de que Pequim 
alcance sua meta de crescimento anual de 6,5% sem muitos obstáculos, uma boa notícia para 
o presidente Xi Jinping antes da renovação da liderança política neste ano. O crescimento mais 
lento dos investimentos em ativo fixo em maio e a forte desaceleração do início de constru-
ções de moradias indicam o esfriamento que os economistas esperavam, embora o crescimento 
estável da produção industrial e das vendas no varejo, junto com uma retomada nas exportações, 
estejam aliviando o impacto até agora. A produção industrial repetiu a taxa do mês anterior e 
cresceu 6,5% em maio sobre o ano anterior, contra expectativas de ligeira desaceleração, uma 
vez que os gastos do governo em infraestrutura continuam a alimentar a demanda por materiais 
de construção. Mas o aumento dos estoques é um risco. Em abril, o crescimento dos estoques 
industriais acelerou para mais de 10,0%. O crescimento mais fraco do investimento em ativos 
fixo (8,6% de janeiro a maio) foi liderado pelo enfraquecimento no setor imobiliário. As vendas 
no varejo foram mais animadoras, tendo crescido 10,7% em maio sobre o ano anterior, o mesmo 
que em abril e superando as expectativas de analistas (REUTERS, 14/06/2017).

EXPECTATIVAS DE MERCADO

De acordo com o relatório Focus do Banco Central do Brasil (BACEN), divulgado em 16 de 
junho, a mediana das projeções do IPCA para 2017 reduziu de 3,95% para 3,64%. Para 
2018, a previsão passou de 4,40% para 4,33%. Em relação ao comportamento do PIB no 
ano corrente, o mercado financeiro reduziu a expectativa de 0,49% para 0,40%. Em 2018, 
a estimativa de crescimento caiu de 2,48% para 2,20%. As expectativas do mercado, para a 
primeira quinzena de junho de 2017, 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
2017 2018

26 maio 16 jun. Comportamento 26 maio 16 jun. Comportamento

IPCA (%) 3,95 3,64 ▼ 4,40 4,33 ▼
IGP-M (%) 2,14 1,06 ▼ 4,50 4,50 =
Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 3,19 3,24 ▲ 3,33 3,38 ▲
Meta Taxa Selic – fim do período (% a.a.) 8,50 8,50 = 8,50 8,50 =
PIB (% do crescimento) 0,49 0,40 ▼ 2,48 2,20 ▼
Produção Industrial (% do crescimento) 1,30 0,60 ▼ 2,50 2,50 =
Conta Corrente (US$ bilhões) -23,00 -23,50 ▼ -36,95 -35,50 ▲
Balança Comercial (US$ bilhões) 56,20 57,40 ▲ 43,12 45,00 ▲
Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões) 79,00 78,57 ▼ 78,75 78,75 =

Fonte: Boletim Focus, Banco Central, 16/6/2017.
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