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INTRODUÇÃO

A segunda quinzena de junho teve como destaques na conjuntura 
nacional a previsão de queda do PIB pelo Banco Central; ata do 
Copom prevê inflação no centro da meta em 2017; melhora na ativi-
dade econômica; aceleração do IGP-M; aumento na demanda por 
crédito por parte das empresas; queda na circulação de passageiros na 
aviação comercial; aumento da confiança do empresário do comércio, 
da indústria e do consumidor; queda na atividade industrial; déficit 
primário do governo federal; queda real na arrecadação; fechamento 
de vagas formais de trabalho; alta do desemprego no Brasil. 

No cenário internacional os destaques foram: a Argentina anuncia 
extensão do acordo automotivo com Brasil até 2020; queda na 
produção industrial norte-americana; queda nos pedidos de auxílio-
-desemprego nos EUA.

Banco Central prevê queda do PIB este ano

O Banco Central (BC) reduziu levemente a projeção de queda da economia este ano. 
De acordo com o Relatório Trimestral de Inflação, o Produto Interno Bruto (PIB), a soma 
de todos os bens e serviços produzidos pelo país, deve apresentar queda de 3,3%, ante 
a previsão anterior de 3,5%. Em 2015, o PIB recuou 3,8%. Para a produção agropecuária, 
a expectativa é de recuo de 1,1%, ante a expansão de 0,2% estimada no relatório divul-
gado em março. A projeção para a retração da indústria passou de 5,8%, em março, para 
4,6%. A estimativa para o recuo do setor de comércio e serviços em 2016 foi mantida 
em 2,4%. O BC também projeta recuo de 4% para o consumo das famílias e 0,8% de 
queda no consumo do governo. A Formação Bruta de Capital Fixo (investimentos) deve 
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recuar 11,6%. A projeção de crescimento das exportações ficou em 7,5% e de queda 
das importações de bens e serviços chegou a 14% (AGÊNCIA BRASIL, 28/06/2016).

Banco Central disse que inflação deve ficar no centro da 
meta em 2017

O Banco Central reduziu a projeção de inflação para 2017, passando a vê-la no centro 
da meta de 4,5%, ao mesmo tempo em que piorou sua perspectiva de alta dos preços 
para 2016 e reforçando que não há espaço para redução da taxa básica de juros, que 
foi mantida em 14,25% na última reunião do comitê. Ainda segundo a ata do Comitê de 
Política Monetária (Copom), o BC também argumentou que há incertezas no campo fiscal 
e que atrapalham as expectativas. Além disso, O BC informou que, pelo cenário de refe-
rência (dólar constante a 3,60 reais e a Selic em 14,25%), elevou suas estimativas para a 
inflação em 2016 e que ela continua acima do centro da meta, 4,5% pelo IPCA. Para 2017, 
por outro lado, cotou suas contas, projetando que a inflação fique no centro do objetivo 
(REUTERS, 16/06/2016).

Banco Central apontou que a economia foi positiva após 15 
quedas seguidas

A economia brasileira apresentou o primeiro sinal de reação após 15 meses consecu-
tivos de contração nas contas do Banco Central (BC). O Índice de Atividade Econômica 
(IBC-Br) subiu 0,03% em abril, após queda de 0,36% em março, na série com ajuste 
sazonal. No ano, no entanto, a queda é forte, de 5,97%. Nos 12 meses encerrados em 
abril, o IBC-Br aponta retração de 5,41%. Em comparação a abril de 2015, a baixa é de 
4,99% (VALOR, 16/06/2016).

Atividade econômica teve leve melhora em abril

A atividade econômica do país cresceu 0,2% em abril na comparação com março, feitos os 
ajustes sazonais, de acordo com estimativa da Serasa Experian. Seria a segunda alta conse-
cutiva do indicador calculado pela instituição, pois em março houve aumento de 0,1% sobre 
fevereiro. Foi também o melhor resultado desde outubro de 2014, diz a Serasa. Na compa-
ração com o mesmo período do ano passado, a atividade ainda cai de forma expressiva 
(-3,3%), mas menos que em março, quando houve recuo de 5,1%. No acumulado do primeiro 
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quadrimestre, a atividade econômica acumula retração de 4,9% perante os primeiros quatro 
meses do ano passado. Em 12 meses, a queda é de 4,7%, igual à de março (VALOR, 16/06/2016). 

IGP-M acelerou em junho com pressão de agropecuários no 
atacado

Os preços dos produtos agropecuários no atacado pressionaram com força o Índice Geral 
de Preços-Mercado (IGP-M) em junho, que acelerou a alta a 1,69% contra avanço de 0,82% 
em maio, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Segundo a FGV, o Índice de Preços ao 
Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% 
do índice geral, avançou 2,21% no período, após alta de 0,98% no mês anterior. O Índice 
de Preços ao Consumidor (IPC), com peso de 30% no índice geral, por outro lado desace-
lerou a alta a 0,33%, após subir 0,65% em maio. O Índice Nacional de Custo da Construção 
(INCC) subiu 1,52% em junho, contra avanço de 0,19% no mês anterior (FGV, 29/06/2016).

Demanda das empresas por crédito aumentou em maio

A procura das empresas por crédito aumentou 12% em maio na comparação com abril, de acordo 
com o Indicador Serasa Experian de Demanda das Empresas por Crédito. Na comparação com maio 
do ano passado, a demanda cresceu 11,1%. No acumulado do ano, porém, houve recuo de 4,6% 
em relação ao mesmo período do ano passado. A alta foi determinada pelas micro e pequenas 
empresas que tiveram aumento na demanda por crédito de 12,6%. Nas médias empresas, houve 
alta de 0,4%, enquanto as grandes empresas recuaram 0,2% (AGÊNCIA BRASIL, 21/06/2016).

Queda do movimento de passageiros na aviação comercial

O número de passageiros na aviação comercial no Brasil caiu 8,2% entre janeiro e maio, 
o que foi considerado um reflexo da delicada situação econômica do país. De acordo 
com um relatório apresentado pela Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear), 
foram transportados nesse período 36,4 milhões de passageiros, 3,2 milhões a menos 
que no mesmo ciclo do ano anterior. A queda na demanda foi sentida também nas 
operações dessas quatro companhias para o exterior, que nesse período caíram 4,9%. 
Segundo a Abear, ainda mais profunda foi a contração no setor de transporte de mercado-
rias, que durante os primeiros cinco meses deste ano caiu 14,6% (EXAME, 21/06/2016).
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CNI disse que atividade industrial está em queda

A atividade da indústria continuou em queda em maio, mas o recuo foi menos intenso que os veri-
ficados em abril e no mesmo período de 2015, informou a Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), no boletim Sondagem Industrial. O índice de evolução da produção ficou em 45,5 pontos 
em maio contra 42,4 em abril. Há, ainda, melhora nas expectativas do empresariado, principal-
mente em relação à demanda, cujo índice saltou de 47,8 para 51 pontos. Segundo a CNI, as expec-
tativas com relação às exportações se tornaram otimistas. O índice de expectativa de quantidade 
exportada passou de 50,7 para 52,5 pontos. O empresariado também se disse menos pessimista 
quanto ao número de empregados e à compra de matérias-primas. Houve aumento no índice 
de expectativas desses dois indicadores, mas a pontuação permanece abaixo dos 50 pontos. Os 
números mostram também que os estoques de produtos finais da indústria recuaram e perma-
necem no nível planejado pelas empresas. O índice de evolução dos estoques foi a 48,9 pontos, 
indicando queda dos estoques pelo sétimo mês consecutivo. Já a ociosidade no parque industrial 
se manteve elevada: o percentual médio de utilização da capacidade instalada (UCI) permaneceu 
em 64% pelo terceiro mês consecutivo. O valor é dois pontos percentuais inferior ao registrado 
em maio de 2015, acrescentou a CNI (AGÊNCIA BRASIL, 17/06/2016).

Crescimento da confiança do empresário do comércio

Os empresários do comércio paulistano continuam pessimistas como nível de atividade da 
economia. Apesar disso, no mês de maio, o índice de confiança da categoria na economia brasileira 
teve aumento de 1,5% na comparação com abril, revelou o Índice de Confiança do Empresário do 
Comércio (Icec), divulgado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de 
São Paulo (FecomercioSP). Mesmo com a elevação em maio, o índice continua abaixo de 100 pontos, 
o que sinaliza pessimismo do empresariado com a economia. O Icec varia de 0 [pessimismo total] 
a 200 pontos [otimismo total]. Segundo a federação, o índice atingiu 75,9 pontos em maio, o que 
significou queda de 7,2% em relação ao mesmo mês do ano passado (AGÊNCIA BRASIL, 20/06/2016).

Confiança do comércio atinge maior nível desde maio de 2015

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) do Brasil subiu pelo segundo mês seguido em junho 
e atingiu o nível mais alto desde maio do ano passado, de acordo com dados da Fundação 
Getulio Vargas (FGV). O Icom avançou 2,8 pontos e chegou a 73,7 pontos em junho, patamar 
mais elevado desde os 75,3 pontos registrados em maio de 2015. O resultado deriva da 
alta de 3,3 pontos do Índice de Expectativas (IE), para 83,6 pontos, maior patamar desde 
janeiro do ano passado (84,9); e do ganho de 2,4 pontos do Índice da Situação Atual (ISA), 
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para 64,9 pontos. Ele destacou, entretanto, que se os níveis elevados de incerteza política 
permanecerem isso pode dificultar novos avanços da confiança (REUTERS, 30/06/2016).

Confiança da Indústria tem alta em junho

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) registou alta de 4,2 pontos em junho, chegando 
a 83,4 pontos. O índice, medido pela Fundação Getúlio Vargas, registrou elevação em 14 
dos 19 segmentos pesquisados. O Índice de Expectativas teve alta de 7,5 pontos e ficou 
com 85,7 pontos em junho. A variação mensal foi a maior desde janeiro de 2002, quando 
foi verificada uma elevação de 7,6 pontos. O Índice de Situação Atual teve elevação de 2,7 
pontos em junho, ficando com 80,1 pontos. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada 
(NUCI) ficou praticamente estável em junho, crescendo 0,1 ponto percentual em junho 
sobre maio, ficando em 73,9%. O primeiro avanço desde o terceiro trimestre de 2013 
(AGÊNCIA BRASIL, 28/06/2016).

Confiança do consumidor é a maior desde junho de 2015

A melhora na expectativa do consumidor fez subir o Índice de Confiança do Consumidor 
(ICC) em 3,4 pontos entre maio e junho, passando de 67,9 para 71,3 pontos, o maior 
desde junho do ano passado. A constatação é do Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) ao atribuir a alta exclusivamente à melhora das 
expectativas dos consumidores, uma vez que os indicadores que medem a percepção 
sobre a situação atual ficaram estáveis no mês. Em junho, o Índice de Expectativas (IE) 
chegou a avançar 6 pontos, atingindo 77,1 pontos, o maior desde os 81,7 de janeiro 
de 2015. Já o Índice da Situação Atual (ISA), ficou praticamente estável entre um mês 
e outro, ao fechar em ligeira queda de 0,8 ponto percentual, entre maio e junho, atin-
gindo 64,7 pontos (AGÊNCIA BRASIL, 27/06/2016).

Governo central tem pior déficit primário para maio

O governo central (Tesouro, Banco Central e Previdência Social) registrou déficit primário 
de 15,494 bilhões de reais em maio, pior resultado para o mês na série iniciada em 1997, 
diante da profunda queda nas receitas com a economia em retração. Segundo o Tesouro 
Nacional, a receita líquida total caiu 9,9% em maio na comparação com o mesmo mês 
de 2015, em termos reais, a 76,278 bilhões de reais. No acumulado dos cinco primeiros 



Radar SEI – 16 a 30 de jun. de 2016

meses do ano, o déficit primário do governo central somou 23,770 bilhões de reais em 
valores nominais, também o pior para o período da série histórica (REUTERS, 28/06/2016).

Arrecadação teve queda real em maio

A arrecadação de tributos pela Receita Federal encolheu no quinto mês deste ano. Segundo 
dados divulgados pelo órgão mostram que o recolhimento de impostos e contribuições federais 
somou R$ 95,219 bilhões em maio, uma queda real (já descontada a inflação) de 4,81% na 
comparação com igual mês de 2015. Foi o pior desempenho para meses de maio desde 2010. De 
janeiro a maio, a arrecadação federal somou R$ 519,128 bilhões, um recuo de 7,36% na compa-
ração com o mesmo período do ano passado. O valor também é o menor para o período desde 
2010. As desonerações concedidas pelo governo resultaram em uma renúncia fiscal de R$ 7,575 
bilhões no mês passado. No acumulado do ano, o governo deixou de arrecadar R$ 37,748 bilhões, 
montante 19,53% menor do que no mesmo período do ano passado (R$ 46,911 bilhões). A deso-
neração de folha de pagamentos custou R$ 1,211 bilhão em maio e R$ 6,054 bilhões nos cinco 
primeiros meses do ano. O governo federal arrecadou ainda R$ 597 milhões com o Refis no mês 
passado, programa de parcelamento concedido através da lei 12.996 de 2014. A arrecadação com 
o programa de janeiro a maio foi de R$ 2,858 bilhões (ESTADÃO, 17/06/2016).

Brasil fechou vagas de trabalho em maio

Em maio, 72.615 vagas de empregos formais foram fechadas em todo o país, segundo dados do 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados hoje (24) pelo Ministério 
do Trabalho. O resultado mantém a tendência de mais demissões que contratações no mercado 
de trabalho. No acumulado de janeiro a maio, 448.011 postos de trabalho já foram fechados 
este ano. O resultado para o mês, no entanto, foi melhor que o do ano passado, quando 115.559 
vagas foram fechadas em maio. Nos últimos doze meses, o país perdeu 1.781.906 empregos 
com carteira de trabalho assinada, o que corresponde a uma retração de 4,34% do contingente 
trabalhadores formais. Com o resultado, o Brasil tem atualmente 39.244.949 trabalhadores 
com carteira de trabalho assinada (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 24/06/2016).

Desemprego no Brasil interrompe quatro altas no trimestre

A taxa de desemprego do Brasil interrompeu série de quatro altas seguidas e permaneceu 
em 11,2% no trimestre encerrado em maio, mas ainda mostrando forte deterioração do 
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mercado de trabalho e da renda em meio ao cenário de recessão e inflação elevada. Com 
isso, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mostrou que a taxa de desem-
prego permaneceu na máxima da série histórica iniciada em 2012, informou o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE). A deterioração do mercado de trabalho fica clara na 
comparação com o mesmo trimestre de 2015, quando o desemprego havia sido de 8,1%. A 
Pnad Contínua mostrou que o total de desempregados no período chegou a 11,44 milhões, 
recorde da série e alta de 40,3% sobre um ano antes, ou 3,284 milhões de pessoas a mais 
em busca de um emprego. Nos três meses até abril, eram 11,411 milhões de desempregados. 
A população ocupada teve queda de 1,4% na comparação com o mesmo período de 2015, 
o que significa 1,255 milhão de pessoas a menos em relação ao ano passado. Sobre o rendi-
mento médio da população ocupada, a Pnad Contínua mostrou que no trimestre até maio 
houve queda de 2,7% sobre o mesmo período de 2015, para 1.982 reais (IBGE, 29/06/2016).

Desemprego aumenta na Região Metropolitana de Salvador

A taxa de desemprego na Região Metropolitana de Salvador (RMS) aumentou pelo quarto 
mês seguido, passando de 23,4%, em abril, para 23,7% em maio. No mês de maio, o contin-
gente de ocupados reduziu-se em 1,3%, ficando estimado em 1.420 mil pessoas. Segundo 
os setores de atividade econômica analisados, houve decréscimo nos setores de Serviços (15 
mil ou 1,6%), na Indústria de transformação (6 mil ou 5,6%) e na Construção (menos 3 mil 
ou 2,6%), não compensado pelo aumento no Comércio e reparação de veículos automotores 
e motocicletas com o (7 mil ou 2,6%). Entre os meses de maio de 2015 e de 2016, a taxa de 
desemprego total na RMS aumentou, ao passar de 18,2% para 23,7% da PEA. Esse resultado 
deveu-se à elevação das taxas de desemprego aberto e oculto, que passaram de 13,7% para 
17,5% e de 4,5% para 6,2%, respectivamente (SEI, 29/06/2016).

ECONOMIA INTERNACIONAL

Argentina anuncia extensão do acordo automotivo com 
Brasil até 2020

O Ministério da Produção da Argentina anunciou a extensão de acordo automotivo com o Brasil 
até junho de 2020, com vista a uma integração produtiva e desenvolvimento equilibrado que 
permite o comércio bilateral livre. Os governos da Argentina e do Brasil ampliaram o pacto de 
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comércio automotivo bilateral após duras negociações. Segundo o Ministério, o acordo estabe-
leceu que a relação entre valor das importações e exportações entre as partes, sobre produtos 
administrados, leva em conta um coeficiente de desvio das exportações de não mais do que 1,5 
no período de cinco anos. Em 1 de julho de 2019, se condições para o aprofundamento da inte-
gração produtiva e desenvolvimento de estruturas produtivas e comerciais nos dois países acon-
tecerem, o índice chegaria a 1,7, disse o Ministério. As economias dos dois países estão enfren-
tando sérios problemas, inclusive nas indústrias automotivas. Em maio, as exportações do setor 
automotivo argentino, cujo principal destino é o Brasil, somaram 18.199 unidades, uma queda 
de 12,1% em relação ao mês anterior, disse a Associação de Fabricantes de Automóveis (Adefa) 
(REUTERS, 25/06/2016).

Produção industrial norte-americana voltou a apresentar 
queda em maio 

A produção industrial norte-americana caiu 0,4% na margem em maio, descontados os efeitos 
sazonais, conforme informações divulgadas pelo Federal Reserve. A contração, que sucedeu 
alta de 0,6% em abril, de acordo com os dados revisados, foi generalizada setorialmente, 
com destaque para a fabricação de bens de consumo e de equipamentos para escritório, que 
apresentaram quedas de 0,7%. Já a indústria extrativa registrou modesta elevação de 0,2%, 
interrompendo sequência de fortes quedas observadas nos últimos meses. Em relação ao 
mesmo período do ano passado, a atividade industrial recuou 1,4%. No mesmo sentido, o 
nível de utilização da capacidade instalada oscilou de 75,3% em abril para 74,9% no mês 
passado (ECONOMIA EM DIA, 16/06/2016).

Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem para perto 
da mínima em 43 anos

O número de norte-americanos que entraram com pedidos de auxílio-desemprego caiu 
na semana passada para perto da mínima em 43 anos, sugerindo resiliência do mercado 
de trabalho mesmo com a forte desaceleração das contratações em maio. Os pedidos 
iniciais de auxílio-desemprego recuaram em 18 mil, para 259 mil, na semana encer-
rada em 18 de junho, segundo dados ajustados sazonalmente divulgados pelo Depar-
tamento do Trabalho. A queda deixou o número perto da mínima em 43 anos alcançada 
em março (REUTERS, 23/06/2016).
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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 24 de 
junho, a mediana das projeções do IPCA para 2016 elevou de 7,19% para 7,29%. 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 -3,60% para -3,44%. Em 2017, a estimativa de cres-
cimento permaneceu em 1,00%. As expectativas do mercado, para a segunda 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

10  jun. 24 jun. Comportamento 10  jun. 24 jun. Comportamento

IPCA (%) 7,19 7,29 ▲ 5,50 5,50 =
IGP-M (%) 7,95 8,47 ▲ 5,67 5,63 ▼
Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 3,65 3,61 ▼ 3,79 3,74 ▼
Meta Taxa Selic – fim do período (% a.a.) 13,00 13,25 ▲ 11,25 11,00 ▼
PIB (% do crescimento) -3,60 -3,44 ▲ 1,00 1,00 =
Produção Industrial (% do crescimento) -5,87 -5,89 ▼ 0,80 0,80 =
Conta Corrente (US$ bilhões) -15,20 -15,00 ▲ -13,40 -12,00 ▲
Balança Comercial (US$ bilhões) 50,52 50,76 ▲ 50,00 50,00 =
Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões) 61,30 60,50 ▼ 60,00 60,00 =

Fonte: Boletim Focus, Banco Central, 24/6/2015.
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