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INTRODUÇÃO

A conjuntura econômica nacional, na segunda quinzena de agosto 
destaca: queda no PIB do país; desaceleração do IPCA-15; queda na 
carga de energia elétrica; aumento do desemprego; fechamento de 
postos de trabalho; aumento da confiança do consumidor; queda 
do crédito e aumento da inadimplência; acréscimo da demanda do 
consumidor por crédito; queda na arrecadação; aumento na criação 
de empresas.
Enquanto no panorama internacional, destaca-se: aumento do PIB e da 
produção industrial americana; aceleração da inflação ao consumidor 
na Área do Euro; queda nas exportações japonesas; Brexit impulsiona 
indústria manufatureira do Reino Unido; estabilidade no crescimento 
empresarial na zona do euro; aumento do PIB da Espanha.

PIB nacional recua no 1º semestre

O Produto Interno Bruto (PIB) apresentou queda (-0,6%) na comparação do segundo trimestre 
de 2016 contra o primeiro trimestre do ano, levando-se em consideração a série com ajuste 
sazonal. É o sexto resultado negativo consecutivo nesta base de comparação. A Agropecuária 
sofreu contração de 2,0%, a Indústria variou positivamente em 0,3% e os Serviços apre-
sentaram recuo de 0,8%. Pela ótica da despesa, a Formação Bruta de Capital Fixo regis-
trou o primeiro resultado positivo após dez trimestres consecutivos em queda: crescimento 
de 0,4%. Já a Despesa de Consumo das Famílias (-0,7%) caiu pelo sexto trimestre seguido. 
A Despesa de Consumo do Governo recuou 0,5% em relação ao trimestre imediatamente 
anterior. Na comparação com igual período de 2015, a variação do PIB também foi negativa 
(-3,8%). No acumulado dos quatro trimestres terminados no segundo trimestre de 2016, o 
PIB registrou decréscimo (-4,9%) em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores, 
verificado também no resultado acumulado do no primeiro semestre (-4,6%), em relação a 
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igual período de 2015. Em valores correntes, o PIB no segundo trimestre de 2016 alcançou 
R$ 1,5 trilhão (IBGE, 31/08/2016).

IPCA-15 desacelerou em agosto

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) variou 0,45% em agosto. Em 
agosto de 2015 a taxa havia sido 0,43%. Com este resultado, o acumulado no ano está em 
5,66%, bem abaixo dos 7,36% registrados em igual período do ano anterior. Já o acumulado 
dos últimos 12 meses ficou em 8,95%, próximo dos 8,93% registrados nos 12 meses imedia-
tamente anteriores. No mês, Alimentação e Bebidas exerceu impacto de 0,20 p.p. sobre o 
IPCA-15, sendo responsável por uma parcela de 44% do índice. Além dos alimentos (0,78%), 
outros três grupos de produtos e serviços apresentaram desaceleração na taxa de cresci-
mento em relação ao mês de julho: Vestuário (-0,13%), Habitação (-0,02%) e Transportes 
(0,10%). Em relação aos índices regionais, o maior foi registrado na região metropolitana 
do Rio de Janeiro (0,88%). O menor índice foi o de Curitiba. A RMS apresentou variação de 
0,75% em agosto (IBGE, 24/08/2016).

Queda na carga de energia elétrica 

 A carga de energia verificada atingiu 63.347 MW médios em julho, segundo dados divulgados 
pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o equivalente a um recuo de 0,7% em 
relação a junho, na série livre de efeitos sazonais. No mesmo sentido, o Sul e o Nordeste apre-
sentaram quedas de 5,2% e 0,1%, respectivamente, na mesma base de comparação. Já o Norte 
e o Sudeste/Centro-oeste registraram altas de 1,3% e 0,3%, nesta ordem. Na comparação com 
o mesmo mês de 2015, a carga de energia despachada no sistema integrado nacional aumentou 
1,2%, refletindo o crescimento em todas as regiões e lembrando que julho deste ano teve 
menos dias úteis que o mesmo mês do ano passado. O Norte apresentou um avanço de 3,3%, 
seguido pelo Nordeste com 2,6%, enquanto o Sudeste/Centro-oeste e o Sul demonstraram 
variação positiva de apenas 0,7% e 0,5%, respectivamente (ECONOMIA EM DIA, 16/08/2016).

Desemprego subiu em julho e é o maior desde 2012

A taxa de desemprego no Brasil subiu a 11,6% no trimestre encerrado em julho, com quase 
12 milhões de pessoas sem emprego no país e renda em queda. Com o resultado, mostrou 
a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua divulgada pelo Instituto 
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Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o desemprego renovou a máxima do levan-
tamento, iniciado em 2012. No trimestre até junho, a taxa havia sido de 11,3%.  A PNAD 
Contínua mostrou que o total de desempregados no período de maio a julho foi de 11,847 
milhões, salto de 37,4% em relação ao mesmo período do ano passado, ou 3,225 milhões a 
mais de pessoas. Nos três meses até junho, eram 11,586 milhões de desempregados. A popu-
lação ocupada diminuiu 1,8% frente ao mesmo período do ano passado, o que representa 
1,698 milhão de pessoas a menos em relação ao ano passado. A PNAD Contínua mostrou que 
nos três meses até julho houve queda de 3% no rendimento médio em relação ao mesmo 
período de 2015, para 1.985 reais (REUTERS, 30/08/2016).

Taxa de desocupação cresce em todas as regiões brasileiras 
no segundo trimestre

A taxa de desocupação, que foi de 11,3% no Brasil, subiu em todas as grandes regiões no 2º 
trimestre de 2016 mostrou o IBGE, em relação ao mesmo período de 2015: Houve aumento 
no Norte (de 8,5% para 11,2%), Nordeste (de 10,3% para 13,2%), Sudeste (de 8,3% para 
11,7%), Sul (de 5,5% para 8,0%) e Centro-Oeste (de 7,4% para 9,7%). Entre as unidades da 
federação, as maiores taxas de desocupação no 2º trimestre de 2016 foram observadas no 
Amapá (15,8%), Bahia (15,4%) e Pernambuco (14,0%), enquanto as menores taxas estavam 
em Santa Catarina (6,7%), Mato Grosso do Sul (7,0%) e Rondônia (7,8%). Em relação ao nível 
de ocupação (indicador que mede a parcela da população ocupada em relação à população 
em idade de trabalhar) ficou em 54,6% para o Brasil no 2º trimestre de 2016. O rendimento 
médio real habitual dos trabalhadores, por sua vez, ficou acima da média do Brasil (R$1.972) 
nas regiões Sudeste (R$ 2.279), Centro-Oeste (R$ 2.230) e Sul (R$ 2.133), enquanto Norte (R$ 
1.538) e Nordeste (R$ 1.334) ficaram abaixo da média. Por fim, a massa de rendimento médio 
real habitual dos ocupados (R$ 174,6 bilhões de reais para o país com um todo) ficou em R$ 
90,4 bilhões na região Sudeste, R$ 29,8 bilhões no Sul, R$ 28,0 bilhões no Nordeste, R$ 16,2 
bilhões no Centro-Oeste e R$ 10,2 bilhões no Norte (IBGE, 17/08/2016).

Brasil fechou mais de 94 mil postos de trabalho em julho 

Pelo 16º mês consecutivo, o número de demissões superou o total de contratações com 
carteira assinada, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho. Em julho, o saldo entre demissões e contra-
tações foi de menos 94.724 empregos formais. Ao todo foram registradas 1.168.011 admis-
sões e 1.262.735 desligamentos. No acumulado do ano, segundo o Caged, 623.520 postos 
de trabalho formal foram fechados, com variação negativa de 1,57% em relação ao mesmo 
período de 2015. Nos últimos 12 meses (agosto de 2015 a julho 2016), o total de demissões 
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superou o de contratações em 1.706.459, representando uma variação de negativa de 4,18%. 
Todas as regiões registraram queda no nível de emprego formal em julho, sendo que a Região 
Sudeste foi a que teve a maior perda de postos de trabalho, com 661.757 demissões ante 
616.119 contratações, com saldo de 45.638 postos a menos. A Região Sul teve saldo negativo 
de 23.603 postos, Nordeste -19.558 postos, Centro-Oeste -2.219 postos e Norte -3.706 postos 
de trabalho formal. O estado de Minas Gerais teve a maior perda de empregos (- 15.345 
postos), seguido de São Paulo (-13.795 postos) e Rio Grande do Sul (-12.166). Influenciado 
pela agricultura, Mato Grosso teve saldo positivo de 2.016 postos de trabalho. A Bahia conta-
bilizou a perda de 7.285 postos de trabalho no mês (AGÊNCIA BRASIL, 25/08/2016).

Aumento da confiança do consumidor 

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) alcançou 79,3 pontos em agosto, conforme divul-
gado pela Sondagem do Consumidor da FGV. Com isso, o indicador subiu 2,6 pontos na 
margem, marcando quarta elevação consecutiva. Além disso, o ICC atingiu seu maior patamar 
desde janeiro do ano passado. Ao contrário do observado nos meses anteriores, a alta do 
índice foi impulsionada, majoritariamente, pela melhora da avaliação da situação atual, cujo 
indicador cresceu 3,8 pontos em relação a julho. No mesmo sentido, as expectativas avan-
çaram 1,6 ponto percentual (FGV, 24/08/2016).

Demanda do consumidor por crédito subiu em agosto

A demanda do consumidor por crédito subiu em agosto teve alta de 11,9% em julho em 
relação a um mês antes, já descontados os efeitos sazonais, segundo indicador divulgado 
pela Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). Na comparação com o mesmo 
mês do ano anterior, o indicador caiu 9,9%. Já na variação acumulada nos últimos 12 meses 
houve intensificações da tendência de queda, que passou de -5,1% no mês anterior para 
atuais -6,0% (CORREIO DA BAHIA, 24/08/2016)

Crédito caiu novamente e indica pior ano desde início do 
Plano Real

Após uma queda de 0,6% em junho, o estoque de crédito caiu 0,4% em julho, somando R$ 
3,115 trilhões, ou 51,4% do Produto Interno Bruto (PIB). No ano, a queda é de 3,2%, e em 12 
meses ainda há uma breve alta de 0,2%. A contração no ano é puxada pelo crédito livre, com 
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baixa de 5,1%, mas o crédito direcionado também caminha para uma inédita contração anual, 
pois recua 1,3% no ano. O mês também viu uma acentuada queda nas concessões de novos 
empréstimos e financiamentos, de 11,1%, para R$ 264,9 bilhões. No ano, essas concessões 
recuam 9,1%, puxadas pelas empresas, com baixa de 14,5%, para as famílias, a queda é de 
4,4% em 2016 (VALOR, 26/08/2016). 

Inadimplência no mercado de crédito voltou a subir em 
julho

A inadimplência no país no segmento de recursos livres voltou a subir em julho a 5,7%, após 
a taxa ter caído em junho pela primeira vez em um ano, ficando em 5,6%. Em recursos dire-
cionados, a inadimplência ficou estável em 1,4% no período (REUTERS, 25/08/2016).

Arrecadação caiu e tem pior julho desde 2010

A arrecadação do governo federal encerrou julho com queda real de 5,8% sobre igual 
período de 2015, a 107,416 bilhões de reais, pior resultado para o mês desde 2010, em 
mais um dado que reflete o impacto da recessão para os cofres públicos. Segundo informou 
a Receita Federal, o declínio no mês foi mais forte no recolhimento de Imposto de Impor-
tação/IPI-Vinculado, -37,76% sobre julho de 2015, Cofins/Pis-Pasep (-4,98%) e com a receita 
previdenciária (-2,60%). Isso acabou ofuscando a diminuição de 9,35% nas desonerações 
no período, a 7,567 bilhões de reais, e o crescimento real de 10,96% na arrecadação com 
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL). No 
acumulado de janeiro a julho, a arrecadação somou 724,673 bilhões de reais, declínio de 
7,11% sobre igual etapa do ano passado, já descontada a inflação. O dado também foi o pior 
para o período desde 2010 (699,861 bilhões de reais) (REUTERS, 19/08/2016).

Mais de um milhão de empresas foram criadas no Brasil no 
primeiro semestre

O número de novas empresas no Brasil chegou a 1.020.740 no primeiro semestre deste ano, 
um aumento de 3% em relação ao mesmo período de 2015, quando foram criadas 990,964 
empresas. De acordo com o indicador Serasa Experian de Nascimento de Empresas, em 
junho, foram criadas 169.657 empresas, 0,7% a mais que no mesmo mês do ano passado, 
quando surgiram 168.445 empresas. Na comparação com maio de 2016 (176.108 novos 
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empreendimentos) houve queda de 3,7%. Conforme os dados, o número de novos micro-
empreendedores individuais surgidos de janeiro a junho foi de 816.704 contra 748.371 no 
mesmo período de 2015, na alta de 9,1%. As sociedades ilimitadas registraram criação de 
86.872 unidades, queda de 13,2% em relação a maio (100.102). A criação de empresas indi-
viduais caiu 32,9%, com um total de 61.146 novos negócios no primeiro semestre, contra 
91.164 criadas no mesmo período do ano passado (CORREIO DA BAHIA, 30/08/2016).

ECONOMIA INTERNACIONAL

Crescimento do PIB americano é revisado para o 2º trimestre 

O crescimento da economia americana foi revisado de 1,2% para 1,1% no segundo trimestre, 
de acordo com dados do Departamento do Comércio dos Estados Unidos. O PIB (Produto Interno 
Bruto) do primeiro trimestre também foi revisto para baixo, passando de 1,1% para 0,8%. 
O aumento do PIB no segundo trimestre reflete principalmente a melhora no consumo das 
famílias americanas e também o crescimento das exportações. Os dados foram ofuscados pela 
queda nos estoques das empresas, piora nos investimentos privados nacionais e estrangeiros 
e também pelos gastos de governos locais e estaduais. As importações do país aumentaram. O 
indicador ainda sofrerá uma segunda e última revisão, que será anunciada em 29 de setembro. 
A incerteza em torno da recuperação da economia americana fez o Federal Reserve (Fed, banco 
central dos EUA) manter a taxa de juros na faixa entre 0,25% e 0,50% em julho. Embora autori-
dades do Fed tenham dito que continuam a monitorar de perto os dados de inflação e os acon-
tecimentos econômicos e financeiros globais, indicaram menos preocupação com possíveis 
choques que possam tirar a economia norte-americana dos trilhos. A desaceleração econômica 
global, a volatilidade nos mercados financeiros e a incerteza sobre o impacto do referendo em 
junho que decidiu pela saída do Reino Unido da União Europeia forçaram repetidamente o Fed 
a postergar outro aumento de juros (CORREIO DO ESTADO, 26/08/2016).

Produção industrial americana subiu em junho

A produção industrial dos EUA subiu 0,7% em julho, com ajuste sazonal. O uso da capacidade 
industrial instalada, por sua vez, subiu 0,5 ponto percentual em julho, para 75,9%. A última 
vez que a produção industrial subiu ao mesmo ritmo foi em novembro de 2014. Os dados 
foram divulgados pelo Federal Reserve. A produção industrial de junho foi revisada para alta 
de 0,4%, de alta de 0,6% da leitura anterior, enquanto o uso da capacidade instalada no 
mesmo período não sofreu revisão e permaneceu em 75,4% (VALOR, 16/08/2016).
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Ata do FOMC mostrou divisão no comitê e sugere falta de 
urgência para novo aumento de juros nos EUA

Reforçando as incertezas relacionadas ao momento da subida da taxa de juros nos EUA, a 
ata do Comitê de Política Monetária (FOMC), referente à última reunião de julho, mostrou 
divisões dos membros em relação a alguns diagnósticos. As duas divisões mais claras são: (i) 
o efeito que a aproximação da taxa de pleno emprego terá para os salários (em que tempo e 
intensidade salários subirão) e (ii) a probabilidade e os riscos de que inflação convirja para 
meta do Fed de 2% nos próximos trimestres. Houve reconhecimento de que os dados de 
emprego estão consistentes, depois do dado fraco de maio e que o consumo continua firme, 
sustentado por emprego, renda e confiança, em níveis elevados. Houve também o reconhe-
cimento de que os riscos globais estão mais contidos no curto prazo. Entretanto, há grande 
incerteza sobre a convergência da inflação para a meta do Fed em horizonte razoável, dado o 
nível contido da inflação corrente e as expectativas de inflação ancoradas em nível baixo para 
horizontes longos. Além disso, apesar do menor risco para o curto prazo vindo da decisão da 
saída do Reino Unido da União Europeia, as autoridades reconhecem que pode haver efeitos 
de médio prazo sobre o crescimento da economia global. A mensagem final do comitê é que 
os membros desejam ver um conjunto de informação mais amplo e consistente que aponte 
para a atividade econômica firme e a inflação caminhando de forma mais clara em direção à 
meta de 2% (ECONOMIA EM DIA, 18/08/2016).

Inflação ao consumidor apresentou ligeira aceleração em 
julho na Área do Euro

Em linha com o apontado pela leitura preliminar, o índice de inflação ao consumidor da Área 
do Euro subiu 0,2% em julho, na comparação anual, conforme reportado pela Eurostat. O 
resultado, que marcou ligeira aceleração ante o mês anterior, quando o indicador cresceu 
0,1%, foi impulsionado pelo avanço dos preços de Alimentos, bebidas e fumo, que osci-
laram de uma alta de 0,9% para 1,4% no período. Em contrapartida, os preços de Energia 
ampliaram sua deflação, ao passarem de uma queda de 6,4% para outra de 6,7%. Com isso, 
o núcleo do índice, que exclui esses itens, manteve o mesmo ritmo de elevação de junho, ao 
registrar variação positiva de 0,9% (ECONOMIA EM DIA, 18/06/2016).

Exportações japonesas têm maior queda desde crise 
financeira 

As exportações do Japão caíram em julho no ritmo mais rápido desde a crise financeira global, 
com a valorização do iene se somando ao desafio de mercados externos fracos, deixando a 
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economia e o governo mais dependentes da instável demanda doméstica para direcionar 
o crescimento. O iene caminhava para máxima em sete semanas frente ao dólar, levando 
membros do Ministério das Finanças, do banco central e dos reguladores financeiros a realizar 
uma reunião de emergência para avaliar a atual situação do mercado. O czar do câmbio do 
Japão reiterou uma ameaça velada de intervir, em resposta a movimentos especulativos, mas 
operadores dizem que poucas opções estão disponíveis porque isso poderia ser conside-
rado desvalorização competitiva, algo que o G7 desaprova. As exportações do Japão caíram 
por 10 meses consecutivos, o maior período de baixa desde as perdas disparadas pela crise 
financeira global. Em julho, as exportações caíram 14% na comparação anual. As exportações 
no mês passado caíram devido a menos envios de carros aos Estados Unidos, de navios para 
a América Central e de aço para a Itália, mostraram os dados. O iene já subiu cerca de 20% 
ante o dólar este ano e mais valorização poderia prejudicar os ganhos de exportadores e 
aumentar a pressão deflacionária ao reduzir os preços de importados (O GLOBO, 18/08/2016).

Brexit impulsiona indústria manufatureira do Reino Unido

Empresas da indústria manufatureira do Reino Unido registraram forte avanço nas enco-
mendas destinadas à exportação após a decisão do país de votar por sua saída da União 
Europeia, no plebiscito de junho, sinalizando que a forte desvalorização da libra esterlina 
causada pela vitória do chamado “Brexit” está sustentando a demanda externa. O levan-
tamento, realizado por um grupo lobista conhecido como Confederação da Indústria Britâ-
nica (CBI, na sigla em inglês), mostrou que as encomendas para exportações de empresas de 
manufatura avançaram em agosto ao maior nível em dois anos. A libra perdeu mais de 11% 
de seu valor em relação ao dólar desde que o resultado do plebiscito foi divulgado, em 24 
de junho. Embora a pesquisa da CBI indique forte alta na produção do setor manufatureiro 
no segundo trimestre, executivos da indústria estão preocupados com a perspectiva de seus 
negócios após o plebiscito. Com a queda da libra, a expectativa é que os preços médios 
de bens manufaturados britânicos aumentarão no ritmo mais forte desde o início de 2015 
nos próximos três meses, possivelmente em resposta à alta do custo de matérias primas, 
ressaltou a CBI. A pesquisa da CBI, realizada entre 26 de julho e 12 de agosto, envolveu 500 
empresas manufatureiras (ESTADÃO, 23/08/2016).

Crescimento empresarial na zona do euro se estabiliza em 
agosto

A atividade empresarial na zona do euro ficou praticamente estável em agosto, mas as 
fábricas possivelmente terão o mês de setembro mais duro com o crescimento de novas 
encomendas fraquejando, a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês). 
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O PMI Composto preliminar do Markit atingiu 53,3 em agosto, máxima em sete meses, após 
leitura de 53,2 em julho. O PMI preliminar para o dominante setor de serviços da zona do euro 
subiu para 53,1 em agosto após 52,9 em julho. O PMI da indústria recuou para 51,8 na leitura 
preliminar de agosto, após 52,0 em julho (GLOBO, 23/08/2016).

Crescimento do PIB da Espanha

Entre abril e junho, o Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha cresceu em ritmo mais forte do 
que inicialmente calculado ante o trimestre anterior, de 0,8%, e avançou 3,2% na compa-
ração anual, segundo dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O resul-
tado trimestral veio acima da estimativa original, de alta de 0,7%, divulgada pelo INE no 
fim de junho. Já o dado revisado está em linha com o do primeiro trimestre, quando o PIB 
espanhol também se expandiu 0,8% em relação aos últimos três meses de 2015 (ESTADÃO, 
25/08/2016).

EXPECTATIVAS DE MERCADO

De acordo com o relatório Focus do Banco Central do Brasil (BACEN), divulgado em 28 de 
agosto, a mediana das projeções do IPCA para 2016 cresceu de 7,31% para 7,34%. Para 2017, 
a previsão permaneceu em 5,14%. Em relação ao comportamento do PIB no ano corrente, 
o mercado financeiro passou a previsão -3,20 para -3,16%. Em 2017, a estimativa de cresci-
mento passou de 1,10% para 1,23%. As expectativas do mercado, para a segunda quinzena 
de agosto de 2016, podem ser visualizadas nos dados do Relatório Focus, em parte, apresen-
tadas na tabela a seguir.
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Relatório Focus – Expectativas de Mercado

Expectativas do mercado

Mediana – agregado
2016 2017

12 ago. 26 ago. Comportamento 12 ago. 26 ago. Comportamento

IPCA (%) 7,31 7,34 ▲ 5,14 5,14 =
IGP-M (%) 8,06 8,17 ▲ 5,53 5,57 ▲
Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 3,45 3,43 ▼ 3,41 3,38 ▼
Meta Taxa Selic – fim do período (% a.a.) 13,75 13,75 = 11,00 11,25 ▲
PIB (% do crescimento) -3,20 -3,16 ▲ 1,10 1,23 ▲
Produção Industrial (% do crescimento) -5,95 -5,98 ▼ 0,75 0,50 ▼
Conta Corrente (US$ bilhões) -15,00 -15,00 = -20,00 -23,00 ▼
Balança Comercial (US$ bilhões) 50,00 50,00 = 49,84 49,81 ▼
Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões) 65,00 65,00 = 65,00 65,00 =

Fonte: Boletim Focus, Banco Central, 28/8/2016.


