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INTRODUÇÃO

Na segunda quinzena de junho, os destaques da conjuntura nacional 
foram: crescimento da atividade econômica nacional no início do segundo 
trimestre; Petrobras reduz preço da gasolina e do diesel nas refinarias; taxa 
de desemprego estável; Brasil abre mais vagas de empregos formais; BNDES 
aprova financiamentos para três complexos eólicos no Nordeste; Banco 
Central corta pela metade previsão de crescimento do crédito; confiança 
da indústria apresenta menor nível em quatro meses; contas públicas apre-
sentam resultado negativo; queda na arrecadação. Na economia interna-
cional os destaques foram: FMI reduz previsões de crescimento dos EUA; 
empresas da zona do euro encerram segundo trimestre com crescimento 
mais lento; Banco Central do Japão melhora visão sobre consumo; economia 
da China melhora no segundo trimestre.

Atividade econômica do Brasil inicia 2º trimestre

O segundo trimestre começou com a economia brasileira em expansão no mês de  abril, num sinal 
de retomada após a queda vista no mês anterior, de acordo com dados do Banco Central. O Índice de 
Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) cresceu 0,28% em abril em relação a março, em dado 
dessazonalizado. O resultado mostra alguma recuperação ante a queda de 0,4% vista em março, em 
dado revisado pelo BC depois de divulgar anteriormente contração de 0,44% no mês. O resultado de 
abril do IBC-Br deriva de números favoráveis tanto da indústria quanto do varejo e de serviços no mês, 
apontando que a economia ao menos ensaia uma recuperação, mesmo com o desemprego ainda 
elevado e a crise política. Na comparação com abril de 2016, o IBC-Br avançou 0,51%, enquanto que 
no acumulado em 12 meses houve recuo de 2,66%, sempre em números dessazonalizados (REUTERS, 
16 jun. 2017).

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia
Diretoria de Indicadores e Estatísticas

Coordenação de Acompanhamento Conjuntural

16 a 30 de junho de 2017
As principais informações da 
economia mundial, brasileira e baiana



Radar SEI – 16 a 30 de jun. de 2017

Petrobras reduz preço da gasolina e do diesel nas refinarias

A Petrobras reduziu o preço médio nas refinarias em 5,9% para a gasolina e em 4,8% para o diesel. A 
decisão acompanha a política de preços da companhia e ocorreu após avaliação do Grupo Executivo 
de Mercado e Preços (Gemp). Os novos valores começaram a ser aplicados a partir de meia-noite do 
dia 30. A Petrobras destacou que a lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combus-
tíveis e derivados, por isso, os ajustes feitos nas refinarias podem ou não se refletir no preço final 
ao consumidor. Pelos cálculos da empresa, se o ajuste anunciado hoje for integralmente repassado 
e não houver alterações nas demais parcelas que compõem o preço ao consumidor final, o diesel 
poderá cair 2,7%, ou cerca de R$ 0,08 por litro, em média, e a gasolina, 2,4% ou R$ 0,09 por litro, em 
média. De acordo com a Petrobras, este é o último reajuste decidido pelo Gemp antes que a decisão 
de reajustar os preços da gasolina e do diesel seja delegada à área de Marketing e Comercialização, 
com limite de 7% acumulado, para mais ou para menos, sobre os preços vigentes dos derivados nas 
refinarias (AGÊNCIA BRASIL, 30 jun. 2017).

Taxa de desemprego no país se mantém em 13,3%

A taxa de desemprego no país ficou em 13,3% no trimestre encerrado em maio deste ano. Segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa manteve-se estável em relação ao trimestre 
encerrado em fevereiro. Na comparação com o trimestre encerrado em maio de 2016, no entanto, 
houve um aumento de 2,1 pontos percentuais, já que naquela ocasião a taxa havia sido de 11,2%. Os 
dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada  pelo IBGE. 
Esta foi a maior taxa de desocupação para um trimestre encerrado em maio desde o início da série 
da pesquisa, em 2012. O nível de ocupação, que é o percentual de pessoas ocupadas em idade de 
trabalhar, também atingiu o menor nível da série histórica da pesquisa para trimestres encerrados em 
maio (53,4%). Em relação a maio de 2016, houve queda de 1,3 pontos percentual (54,7%) (AGÊNCIA 
BRASIL, 30 jun. 2017).

Brasil abre 34,3 mil empregos formais em maio

O Brasil abriu 34.253 empregos formais em maio, contando com forte ajuda da agropecuária para ficar 
no azul pelo segundo mês consecutivo, conforme Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged) divulgado pelo Ministério do Trabalho. No mês, a agropecuária gerou sozinha 46.049 postos. 
Segundo o ministério do Trabalho, trabalharam a favor do resultado as culturas do café, laranja e cana 
de açúcar. Também tiveram desempenho favorável os setores de serviços (+1.989 vagas), indústria 
de transformação (+1.433) e administração pública (+955). Por outro lado, o comércio fechou 11.254 
postos no mês, e a construção civil, outros 4.021. Ambos exerceram o maior peso na ponta negativa. 
No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, houve abertura de 48.543 postos, numa melhora 
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significativa em relação ao mesmo período do ano passado, quando houve o fechamento de 448 mil 
vagas. Na análise mês a mês, os dados também vieram positivos em fevereiro deste ano (+35.612) e 
em abril (+59.856) (REUTERS, 20 jun. 2017).

BNDES aprova financiamentos de R$1 bi para três complexos 
eólicos no Nordeste

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamentos no total 
de 1,037 bilhão de reais para a construção de três complexos de energia eólica na Bahia e no Ceará, 
com potência instalada total de 311,3 megawatts, segundo comunicado divulgado pelo banco. O 
BNDES afirmou que os financiamentos aprovados beneficiarão usinas eólicas do grupo francês EDF, 
da italiana Enel e da Aliança, uma joint venture entre a mineradora Vale e a elétrica mineira Cemig. 
A EDF receberá 486,4 milhões de reais para parques na Bahia que somam 116,6 megawatts. A Enel 
Green Power Brasil receberá financiamento de 307,8 milhões de reais para 96 megawatts em usinas 
também na Bahia. Já a Aliança terá 243,5 milhões de reais para usinas com 98,7 megawatts no Ceará 
(REUTERS, 19 jun. 2017).

BC corta pela metade previsão de crescimento do crédito no Brasil

O Banco Central cortou pela metade sua projeção do crescimento do mercado de crédito no país em 
2017, a apenas 1,0%, contra expectativa anterior de 2,0%, em meio à intensa crise política que afeta 
o governo e sinais de recuperação lenta da economia. Para o estoque de crédito livre, o BC passou 
a ver estabilidade, contra alta de 2,0% do cálculo anterior, feito em março. Já para o crédito direcio-
nado, o BC agora enxerga elevação de 1,0% neste ano, abaixo dos 2,0% de antes. Em 2016, o estoque 
de crédito no Brasil caiu 3,5%, pior resultado anual e o primeiro no vermelho na série histórica para 
saldos iniciada pelo BC em março de 2007. O BC divulgou também que o saldo total de crédito no 
Brasil recuou 1,3% de janeiro a maio, reflexo da contínua fraqueza no apetite por financiamentos após 
dois anos de profunda recessão e em meio ao alto nível de desemprego no país, que têm segurado 
recuos na inadimplência. Enquanto no período houve expansão de 1,7% no estoque de crédito para 
pessoas físicas, para pessoas jurídicas houve tombo de 4,3% (REUTERS, 28 jun. 2017).

Confiança da indústria do Brasil apresenta menor nível em quatro 
meses

A confiança da indústria brasileira interrompeu série de três altas e caiu com força em junho para 
o menor nível em quatro meses, prejudicada pelas incertezas políticas.  A Fundação Getulio Vargas 



Radar SEI – 16 a 30 de jun. de 2017

(FGV) informou que o Índice da Confiança da Indústria (ICI) recuou 2,8 pontos em junho, para 89,5 
pontos, o menor nível desde fevereiro (87,8 pontos), depois de ter chegado ao mês anterior ao 
patamar mais alto desde abril de 2014. O Índice de Expectativas (IE) da confiança da indústria caiu 
3,6 pontos, para 92,1 pontos, com piora das perspectivas para o pessoal ocupado nos três meses 
seguintes, cujo índice atingiu a mínima desde dezembro de 2016. O Índice da Situação Atual (ISA) 
teve queda de 2,0 pontos, para 87,0 pontos, devido principalmente à piora das avaliações sobre o 
nível de estoques (REUTERS, 28 jun. 2017).

Contas públicas voltam a apresentar resultado negativo

As contas públicas voltaram a ficar negativas em maio, depois de fecharem com superávit em abril. 
No mês passado, União, estados e municípios apresentaram déficit primário de R$ 30,736 bilhões, 
segundo dados divulgados pelo Banco Central (BC). Em maio deste ano, o Governo Central (Previ-
dência, Banco Central e Tesouro Nacional) apresentou déficit primário de R$ 32,106 bilhões. Os 
governos estaduais apresentaram superávit de R$ 658 milhões e os municipais, resultado positivo de 
R$ 235 milhões. As empresas estatais federais, estaduais e municipais, excluídas empresas dos grupos 
Petrobras e Eletrobrás, registraram déficit primário de R$ 475 milhões no mês passado. De janeiro a 
maio, o setor público apresentou déficit primário de R$ 15,631 bilhões. No mesmo período de 2016, 
houve déficit primário de R$ 13,714 bilhões. Os gastos com juros nominais ficaram em R$ 36,252 
bilhões no mês passado, e em R$ 175,073 bilhões de janeiro a maio. A dívida bruta – que contabiliza 
apenas os passivos dos governos federal, estaduais e municipais - chegou a R$ 4,633 trilhões em maio 
(72,5% do PIB), com aumento de 1,2 pontos percentual do PIB em relação ao mês anterior (AGÊNCIA 
BRASIL, 30 jun. 2017).

Arrecadação cai 0,96% em maio, pior resultado para mês em sete 
anos

A arrecadação do governo federal caiu 0,96% em maio em termos reais sobre igual mês de 2016, a 
97,694 bilhões de reais, cravando o pior desempenho para maio em sete anos diante da fraqueza 
observada em importantes tributos, movimento que ofuscou o recebimento de recursos extraordi-
nários com o Programa de Regularização Tributária (PRT). A cifra, divulgada pela Receita Federal, foi a 
mais modesta para o mês desde 2010, quando a arrecadação foi de 97,523 bilhões de reais em dado 
corrigido pela inflação. Em maio, pesou no resultado da arrecadação a queda de 13,52% – ou menos 
1,525 bilhão de reais – no recolhimento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica/Contribuição Social 
Sobre Lucro Líquido ante o mesmo mês de 2016. Também apresentaram recuo no mês as receitas 
com IPI (exceto vinculado), com retração de 18,51% (ou 576 milhões de reais); com Cofins/Pis-Pasep, 
com queda de 1,36% (ou 298 milhões de reais); e com IOF, com contração de 7,93% (ou 229 milhões 
de reais). Nos cinco primeiros meses do ano, a arrecadação foi de 544,485 bilhões de reais, alta real de 
0,35% frente a igual período do ano passado, puxada fundamentalmente pelo aumento de royalties 
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do petróleo. De janeiro a maio, a arrecadação com receitas administradas por outros órgãos saltou 
64,89% em termos reais, a 15,999 bilhões de reais, alimentada justamente pelos royalties. Por sua vez, 
as receitas administradas somente pela Receita tiveram queda de 0,82% na mesma base, a 528,485 
bilhões de reais (REUTERS, 20 jun. 2017).

ECONOMIA INTERNACIONAL

FMI reduz previsões de crescimento dos EUA 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) disse que cortou as previsões de crescimento para a economia 
dos Estados Unidos para 2,1% em 2017 e 2018, derrubando sua premissa de que os planos de corte de 
impostos e de gastos fiscais do governo do presidente Donald Trump vão impulsionar o crescimento. 
Em comunicado após a revisão das políticas econômicas dos EUA, o FMI disse que o impulso da admi-
nistração Trump para o crescimento anual de mais de 3,0% por um período sustentado provavelmente 
não deve ser alcançado em parte porque o mercado de trabalho já está em um nível consistente com 
o pleno emprego. Em abril o FMI projetou crescimento de 2,3% em 2017 e de 2,5% em 2018, com 
base em parte nos ganhos esperados com os cortes de impostos e novos gastos federais. Mas dada 
a falta de detalhes sobre os “planos ainda em evolução” da administração dos EUA, o FMI disse que 
decidiu remover o estímulo assumido de suas previsões. O Fundo informou que os últimos planos de 
orçamento do governo Trump colocariam uma parcela desproporcional de cortes de gastos sobre as 
famílias de baixa e média renda, acrescentando que “isso pareceria contrariar as metas do orçamento 
de promover segurança e prosperidade para todos os norte-americanos” (REUTERS, 20 jun. 2017).

Crescimento do PIB da França no 1º trimestre é revisado para 0,5%

A economia francesa cresceu 0,5% no primeiro trimestre em relação aos três meses anteriores, 
informou a agência de estatísticas INSEE, revisando o número para cima de 0,4% antes. O INSEE 
melhorou o dado do Produto Interno Bruto depois de avaliar o comércio internacional, revisando 
sua contribuição para o PIB para -0,6%, de -0,7%. O INSEE também disse que as margens corporativas 
caíram a 31,7% de 31,8% no fim de 2016 uma vez que os preços do petróleo e de venda subiram. Os 
salários ficaram estáveis e as empresas tiveram ganhos de produtividade. Por sua vez, o crescimento 
na renda real disponível das famílias ficou inalterado em 0,1% já que a inflação mais alta afetou o 
poder de compra e a taxa de poupança subiu para 14,0% de 13,9% no trimestre anterior (REUTERS, 
23 jun. 2017).
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Empresas da zona do euro encerram 2º trimestre com crescimento 
mais lento

O crescimento empresarial da zona do euro perdeu força inesperadamente no final do primeiro 
semestre após repentina desaceleração no ritmo de expansão das empresas de serviços, mostrou 
a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês). Mas com a inflação relativa-
mente resiliente e o crescimento geral ainda forte, a pressão deve permanecer sobre as autoridades 
do Banco Central Europeu (BCE) para reduzirem em breve a política monetária ultrafrouxa. O PMI 
Composto do IHS Markit para junho caiu a 55,7 de 56,8 em abril e maio, o que havia sido o nível mais 
alto desde abril de 2011. Leitura acima de 50 indica crescimento. As empresas do dominante setor de 
serviços do bloco não tiveram desempenho como esperado. O PMI de serviços caiu a 54,7 de 56,3. 
Já a indústria teve um mês melhor do que o esperado. O PMI de indústria avançou para a máxima de 
mais de seis anos de 57,3 ante 57,0 (REUTERS, 23 jun. 2017).

BC do Japão melhora visão sobre consumo

O banco central do Japão deixou inalterada sua política monetária e ofereceu uma visão mais otimista 
sobre o consumo privado pela primeira vez em seis meses, sinalizando confiança de que a recupe-
ração está ganhando força. Mas o presidente, Haruhiko Kuroda, assegurou aos mercados que o Banco 
do Japão ainda ficará atrás do Federal Reserve, banco central norte-americano, no que diz respeito a 
reduzir seu forte programa de estímulo, com a inflação longe de atingir a meta de 2,0%. Ele também 
minimizou a necessidade de eliminar a promessa do banco central de elevar sua carteira de títulos 
de 80 trilhões de ienes (729 bilhões de dólares) por ano, mesmo que as compras recentes tenham 
diminuído de forma significativa. Como esperado, o Banco do Japão manteve sua promessa de guiar 
a taxa de juros de curto prazo em -0,1% e o rendimento do título de 10 anos em torno de zero de 
acordo com seu programa de controle da curva de rendimento. Depois de recentes sinais favoráveis 
na economia, o banco central melhorou sua visão sobre o consumo privado pela primeira vez desde 
dezembro de 2016 para dizer que ele tem mostrado “elevada resiliência” (AGÊNCIA BRASIL, 16 jun. 
2017).

Economia da China melhora no segundo trimestre

A economia da China continuou a melhorar no segundo trimestre, com os lucros corporativos 
subindo e aumento das contratações, mostrou pesquisa privada que, entretanto, sugeriu que o país 
pode ter que se preparar para momentos mais difíceis à frente. A pesquisa trimestral com milhares 
de empresas chinesas realizada pelo Livro Bege Internacional para China mostrou que embora o 
setor imobiliário tenha desacelerado, a melhora da indústria foi maior e os setores de varejo e serviço 
se recuperaram depois de um primeiro trimestre difícil. Isso reforçou uma série de dados recentes e 
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declarações de autoridades que indicaram que elas estão trabalhando para conter os riscos financeiros 
e manter a economia equilibrada antes de importante reunião política este ano. A pesquisa mostrou 
inesperado desempenho forte no setor de commodities apesar de alguma fraqueza de preços no 
segundo trimestre, com o setor de alumínio particularmente forte. A melhora da economia, especial-
mente o mercado de trabalho saudável, é sem dúvida boa notícia antes da renovação da liderança 
em um congresso do Partido Comunista da China. Ainda assim sinais de estresse no setor corporativo 
indicam dificuldades para as empresas. O Livro Bege disse que o fluxo de dinheiro foi negativo para 
muitas empresas e os níveis de estoque no segundo trimestre ficaram no nível mais alto na história 
da pesquisa (REUTERS, 28 jun. 2017).

EXPECTATIVAS DE MERCADO

De acordo com o relatório Focus do Banco Central do Brasil (Bacen), divulgado em 30 de junho, a 
mediana das projeções do IPCA para 2017 reduziu de 3,64% para 3,46%. Para 2018, a previsão passou 
de 4,33% para 4,25%. Em relação ao comportamento do PIB no ano corrente, o mercado financeiro 
reduziu a expectativa de 0,40% para 0,39%. Em 2018, a estimativa de crescimento caiu de 2,20% para 
2,00%. As expectativas do mercado, para a segunda quinzena de junho de 2017, podem ser visuali-
zadas nos dados do relatório Focus, em parte, apresentadas na TABELA 1.

Expectativas do mercado

Mediana – agregado
2017 2018

16 jun 30 jun. Comportamento 16 jun. 30 jun. Comportamento

IPCA (%) 3,64 3,46 ▼ 4,33 4,25 ▼
IGP-M (%) 1,06 0,58 ▼ 4,50 4,50 =
Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 3,24 3,26 ▲ 3,38 3,40 ▲
Meta Taxa Selic – fim do período (% a.a.) 8,50 8,50 = 8,50 8,25 ▼
PIB (% do crescimento) 0,40 0,39 ▼ 2,20 2,00 ▼
Produção Industrial (% do crescimento) 0,60 0,66 ▲ 2,50 2,30 ▼
Conta Corrente (US$ bilhões) -23,50 -22,00 ▲                                                                 -35,50 ▲
Balança Comercial (US$ bilhões) 57,40 58,75 ▲ 45,00 46,00 ▲
Investimento Estrangeiro Direto (US$ 
bilhões) 78,57 75,00 ▼ 78,75 75,00 ▼

Fonte: Boletim Focus, Banco Central, 30/6/2017.
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