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INTRODUÇÃO

Na segunda quinzena de agosto, os destaques da conjuntura nacional 
foram: recuperação na margem do setor de serviços; queda no desem-
prego; estabilidade no estoque de crédito; menor nível de confiança do 
consumidor e do comércio; avanço na confiança da indústria; aumento 
da demanda por crédito empresarial, crescimento nas vendas do varejo 
eletrônico; queda no PIB da construção; aumento nas vendas de imóveis 
residenciais; redução na arrecadação federal, aumento do déficit 
do Governo Central. Na economia internacional os destaques foram: 
queda nos estoques de petróleo dos EUA; União Europeia registra taxa 
mais baixa de desemprego desde 2008; setor empresarial da zona do 
euro mantém ritmo de crescimento sólido; aumento da inflação no 
Japão; crescimento do PIB do Reino Unido no segundo trimestre.

IGP-M registra variação de 0,10% em agosto

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) variou 0,10%, em agosto, segundo dados divul-
gados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em julho, o índice variou -0,72%. Em agosto de 
2016, a variação foi de 0,15%. A variação acumulada em 2017, até agosto, é de -2,56%. Em 
12 meses, o IGP-M registrou taxa de -1,71%. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) 
apresentou taxa de variação de -0,05%. No mês anterior, a taxa foi de -1,16%. O índice 
relativo aos Bens Finais variou -0,85%, em agosto. Em julho, este grupo de produtos 
mostrou variação de -1,37%. Contribuiu para esta taxa menos negativa o subgrupo combus-
tíveis para o consumo, cuja taxa de variação passou de -4,84% para 0,24%. Excluindo-se 
os subgrupos alimentos in natura e combustíveis para o consumo, o índice de Bens Finais 
registrou variação de -0,58%. Em julho, a taxa foi de -0,52% (FGV, 30/08/2017).
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Setor de serviços avança em relação ao mês anterior

Em junho, o setor de serviços apresentou crescimento de 1,3% no volume de serviços pres-
tados frente a maio (série com ajuste sazonal), após ter registrado crescimento de 0,5% em 
maio (revisado) e de 1,1% em abril. Na série sem ajuste sazonal, no confronto com junho 
de 2016, o setor apontou queda de 3,0%, após ter registrado quedas de 1,9% em maio e 
de 5,7% em abril. Com esses resultados, a taxa acumulada no ano ficou em -4,1% e, em 12 
meses, -4,7%. Por atividade, em relação a maio de 2017 (série com ajuste sazonal), apresen-
taram crescimentos os segmentos de Serviços prestados às famílias e Transportes, serviços 
auxiliares dos transportes e correio, ambos com 1,0%, Serviços profissionais, administra-
tivos e complementares (0,8%) e Outros Serviços (0,7%). O único recuo foi registrado nos 
segmentos de Serviços de informação e comunicação (-0,2%). O agregado especial das 
Atividades turísticas apresentou crescimento de 5,3% na comparação com maio. A receita 
nominal em junho registrou variação de 1,0% em relação a maio (série com ajuste sazonal) 
e, na comparação com mesmo mês do ano anterior, ficou em 3,2%. A taxa acumulada no ano 
ficou em 1,6% e, em 12 meses, 0,6%. No 2º trimestre de 2017, o setor de serviços regis-
trou variação positiva de 0,3% frente ao 1º trimestre na série livre de influências sazonais, 
interrompendo uma sequência de nove trimestres seguidos de resultados negativos (IBGE, 
16/08/2017).

Trabalho informal faz desemprego cair

Na passagem dos trimestres terminados em abril e julho deste ano, mais de 1,4 milhão de 
brasileiros saíram da fila do desemprego, fazendo o número de empregados atingir os 90,7 
milhões de pessoas.  Com isso, a taxa de desemprego caiu de 13,6% para 12,8%. Mas os 
postos de trabalho foram gerados, em sua maioria, na informalidade. O aumento aconteceu, 
principalmente, entre os empregados sem carteira assinada (mais 468 mil pessoas) e os 
trabalhadores por conta própria (mais 351 mil pessoas). Já a população com carteira assinada 
manteve-se estável (33,3 milhões). Esses dados são da PNAD Contínua. A pesquisa mostrou, 
também, que a massa de rendimento recebida por toda a população empregada subiu 1,3%, 
passando de R$ 183,6 bilhões para R$ 186,1 bilhões. Ainda de acordo com a PNAD Contínua, 
na comparação anual, a taxa de desemprego se mantém acima da apresentada no mesmo 
trimestre de 2016 (11,6%) e o número de empregados com carteira assinada caiu 2,9%, 
passando de 34,3 milhões para 33,3 milhões de pessoas (IBGE, 31/08/2017).
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Pernambuco e Alagoas têm as maiores taxas de desem-
prego no 2º trimestre 

Pernambuco (18,8%) e Alagoas (17,8%) registraram as maiores taxas de desocupação no 
2º trimestre 2017, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Em 
Pernambuco, a taxa passou de 17,1% para 18,8%; e em Alagoas, de 17,5% para 17,8%. As 
menores taxas de desocupação foram registradas em Santa Catarina (7,5%), Rio Grande do 
Sul (8,4%) e Mato Grosso (8,6%). Para o total do país, a taxa caiu de 13,7% para 13,0%, nesse 
período.  Por faixa de idade, a taxa de desocupação dos jovens de 18 a 24 anos de idade 
(27,3%) apresentou patamar elevado em relação à taxa total (13,0%). Já a taxa de desocu-
pação desagregada por cor ou raça entre as pessoas que se declararam brancos (10,3%) ficou 
abaixo da média nacional, porém a dos pretos (15,8%) e dos pardos (15,1%) ficou 3,8 e 3,1 
p.p. acima, respectivamente.  A taxa composta de subutilização de mão de obra (que engloba 
subocupados por insuficiência de horas + desocupados + força de trabalho potencial) passou 
de 24,1%, no 1º trimestre para 23,8% no 2º trimestre, com as maiores taxas verificadas 
no Nordeste (34,9%) e as menores na região Sul (14,7%). Piauí (38,6%), Bahia (37,9%) e 
Maranhão (37,7%) são as Unidades da Federação que apresentam as maiores taxas compostas 
de subutilização da força de trabalho. E os estados onde são observadas as menores taxas são 
Santa Catarina (10,7%), Mato Grosso (13,5%) e, Paraná (15,9%) (IBGE, 17/08/2017).

Estoque de crédito no Brasil cai em julho e inadimplência 
fica estável

O mercado de crédito brasileiro iniciou o terceiro trimestre com retração de 0,6% no estoque 
total em julho sobre o mês anterior, a 3,062 trilhões de reais, informou o Banco Central. No 
acumulado do ano, o estoque total apresenta retração de 1,4%. Os dados do BC mostraram 
ainda que, considerando apenas o segmento de recursos livres, a inadimplência foi de 5,6% 
em julho, repetindo a mesma taxa de junho. No período, o spread bancário – diferença entre 
o custo de captação das instituições financeiras e a taxa efetivamente cobrada ao tomador 
final – teve alta de 1 ponto percentual, a 37,6 pontos percentuais. Por sua vez os juros médios 
avançaram a 46,6% em junho, sobre 46,2% em junho, voltando a subir após quatro quedas 
seguidas (REUTERS, 24/08/2017).

Confiança do consumidor brasileiro tem menor nível desde 
janeiro

Os consumidores permaneceram cautelosos em agosto em relação aos gastos a prazo diante 
do desemprego elevado, e a confiança do consumidor no país caiu ao menor nível desde 
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janeiro, informou a Fundação Getulio Vargas. O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da 
FGV caiu 1,1 ponto em agosto e chegou a 80,9 pontos, na terceira queda consecutiva, em um 
ambiente ainda de incertezas sobre evolução da economia. Em agosto, a principal influência 
para o resultado do ICC partiu do Índice de Expectativas (IE), que recuou 2,5 pontos e foi a 88,9 
pontos, também o menor patamar desde janeiro. O pessimismo em relação à situação econô-
mica futura compensou a melhora na percepção sobre as finanças familiares no momento 
atual. Assim, a alta de 1,0 ponto do Índice da Situação Atual (ISA), para 70,7 pontos, não foi 
suficiente para evitar a queda do IE. O consumidor brasileiro vive um momento de inflação 
e taxa de juros baixos, porém com desemprego ainda alto e uma retomada da economia que 
ainda engatinha, o que traz cautela (REUTERS, 25/08/2017).

Confiança do comércio tem menor nível desde janeiro

A confiança do comércio brasileiro recuou em agosto pela quarta vez consecutiva e foi ao 
menor nível desde janeiro, uma vez que a incerteza ainda prevalece sobre o setor, apon-
taram dados da Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de Confiança do Comércio (Icom) 
do Brasil teve em agosto queda de 1 ponto, atingindo 82,4 pontos. Apesar da inflação e da 
taxa de juros baixos, depois do período de liberação de recursos de contas inativas do FGTS, 
o comércio aguarda novas notícias que deem mais segurança sobre sustentabilidade da 
recuperação econômica. Em agosto, 9 dos 13 segmentos pesquisados apresentaram queda, 
com piora tanto das expectativas quanto das avaliações sobre a situação atual. O Índice da 
Situação Atual (ISA-COM) recuou 1,8 ponto, para 77,4 pontos, menor nível desde março; 
enquanto o Índice de Expectativas (IE-COM) cedeu 0,3 ponto, para 88,1 pontos, mínima 
desde julho de 2016 (REUTERS, 25/08/2017).

Confiança da Indústria avança em agosto

O Índice de Confiança da Indústria avançou 1,4 ponto em agosto, totalizando 92,2 pontos, 
segundo levantamento da Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgado em São Paulo. Houve 
alta da confiança em 11 dos 19 segmentos industriais avaliados. O Índice da Situação Atual 
subiu 1,6 ponto para 90,0 pontos, o maior valor desde maio de 2014. Contribuiu para o resul-
tado a melhor percepção sobre o nível dos estoques. A parcela de empresas que avaliam os 
estoques como excessivos caiu de 12,1% em julho para 10,8% em agosto, o menor percen-
tual desde fevereiro de 2014. Aumentou também o percentual de empresas que consideram 
o nível de estoques insuficiente: de 3,3% para 3,6% entre julho e agosto. Na avaliação da 
FGV, após piora consecutiva por quatro meses, as empresas continuam com estoques indus-
triais indesejados em agosto. O Índice de Expectativas aumentou 1,0 ponto e foi para 94,4 
pontos. Contribuíram as melhores perspectivas para a produção nos três meses seguintes. O 
levantamento registrou alta na proporção de empresas prevendo produção maior de 29,1% 
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para 34,2%. Aquelas que estimam produção menor passaram de 17,7% para 20,2% do total. 
Com o resultado, o indicador de produção prevista avançou 2,9 pontos, para 96,3 pontos. O 
Nível de Utilização da Capacidade Instalada recuou 0,6 ponto percentual em agosto para 
74,1%, nível próximo ao de junho e inferior à média no ano, de 74,5% (AGÊNCIA BRASIL, 
29/08/2017).

Demanda por crédito empresarial sobe em julho

A demanda por crédito empresarial no Brasil subiu 1,2% em julho ante mesmo mês do ano 
passado, revertendo a tendência de queda registrada no primeiro semestre, informou o Indi-
cador Serasa Experian de Demanda das Empresas por Crédito. Foi a primeira alta intera-
nual em seis meses. Na comparação com o mês de junho, a demanda cresceu 6,0%. Ainda 
assim, entre janeiro e julho, o índice apresentou queda de 3,7% ante mesmo período do 
ano passado. Considerando a divisão por portes, o segmento de micro e pequenas empresas 
foi o que teve maior demanda por crédito, com alta interanual de 1,8%. Já as demandas de 
médias e grandes empresas tiveram queda interanual de 9,5% e 8,7%, respectivamente. 
No que diz respeito aos setores, serviços foi o único que apresentou alta, de 5,1% em julho, 
enquanto a demanda de crédito para indústria e comércio recuou 4,3% e 1,3%, respectiva-
mente. A análise por regiões mostrou queda na demanda por crédito em todas as regiões do 
país (REUTERS, 21/08/2017).

Vendas do varejo eletrônico devem crescer em 2017

O mercado de varejo eletrônico no Brasil deve crescer 10,0% em 2017, menos que a 
expansão de 12,0% esperada anteriormente devido à redução no valor médio gasto pelos 
consumidores, informou a consultoria Ebit. Mas o retorno a um crescimento de dois dígitos 
no ano, impulsionado pela alta de 7,5% em vendas do primeiro semestre, é considerado 
positivo pela Ebit, que ressaltou o aumento no número de pedidos como sinal de recupe-
ração da economia. Para 2017, a consultoria projeta alta de 6,5% no número de pedidos no 
e-commerce, para 113 a 114 milhões. O tíquete médio das encomendas deve ficar em torno 
de 431 reais, 3,3% acima do nível de 2016. O reaquecimento da economia, com a desacele-
ração da inflação e estabilização da taxa de desemprego, também foi citado como um fator 
positivo para o setor. Mantida a tendência de retomada e um PIB positivo, de 2 a 2,5%, a 
expectativa da Ebit para 2018 é que o mercado de varejo eletrônico cresça entre 15 e 20% 
(REUTERS, 23/08/2017).
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PIB da construção deve cair pelo quarto ano seguido em 
2017

O Produto Interno Bruto (PIB) da indústria de construção civil deve cair pelo quarto ano 
consecutivo em 2017, de acordo com o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado 
de São Paulo (Sinduscon-SP). A entidade piorou a estimativa para o PIB do setor neste ano, 
passando a prever uma contração de 3,5%, em relação a expectativa de crescimento de 
0,5%. Se confirmada a projeção, a queda acumulada será de mais de 16,0% desde 2014. 
A indústria de construção civil empregava 2,45 milhões de pessoas em julho e a expecta-
tiva do Sinduscon-SP é de que o estoque de trabalhadores caia a 2,26 milhões até o fim do 
ano. Segundo cálculos do sindicato em parceria com a Fundação Getulio Vargas, a economia 
brasileira precisa crescer pelo menos 3,5% ao ano nos próximos cinco anos para que o setor 
volte ao nível de atividade de 2013, ano que antecedeu a crise (REUTERS, 22/08/2017).

Vendas de imóveis residenciais sobem no primeiro semestre 
puxadas por MCMV

As vendas de imóveis residenciais novos no primeiro semestre cresceram 0,9 % em relação 
ao mesmo período de 2016, enquanto os lançamentos recuaram 3,5%, informou a Asso-
ciação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) em levantamento em parceria com 
a Fipe. Ao todo, foram vendidas 50.250 unidades no semestre, sendo 30.887 no segmento 
Minha Casa Minha Vida (MCMV), número 26,5 % maior do que um ano antes. O MCMV 
também respondeu por 26.364 das 30.530 unidades lançadas no período, alta de 9,7 %. Por 
outro lado, as vendas e os lançamentos de imóveis de médio e alto padrão recuaram 19,2 % 
e 36,3 %, respectivamente, no primeiro semestre, mostrou a pesquisa, com base em dados 
de 20 empresas associadas à Abrainc. Considerando os dois segmentos, a média mensal 
de unidades ofertadas, incluindo imóveis em estoque e lançados, subiu 4,8 % no acumu-
lado de 2017, para 119.823. Mas a relação de vendas sobre oferta (VSO) se manteve estável 
em 19,7 % em junho sobre um ano antes, de acordo com a Abrainc-Fipe. Um indicador que 
apresentou melhora foi o de distratos, com queda de 20 % no primeiro semestre ano a ano. 
Segundo o levantamento, foram cancelados 2.822 contratos em junho, elevando o total de 
unidades distratadas desde janeiro a 17.785. Com isso, a relação de distratos sobre vendas 
caiu a 27,4 % em junho, queda de 9,6 % na comparação anual. No semestre, o indicador 
recuou 9,2 %, a 35,4 % (REUTERS, 21/08/2017).
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Arrecadação federal em julho tem menor nível em sete 
anos

O fraco desempenho da economia e a redução de pagamento de tributos por instituições 
financeiras fizeram a arrecadação federal registrar em julho o menor nível em sete anos. 
Segundo dados divulgados pela Receita Federal, a arrecadação somou R$ 109,948 bilhões 
em julho, queda de 0,34% em relação a julho do ano passado, descontada a inflação pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Em valores corrigidos pelo IPCA, 
esse é o menor nível para o mês desde 2010. Nos sete primeiros meses do ano, a arreca-
dação federal acumula R$ 758,533 bilhões, também o menor valor desde 2010. O montante é 
0,61% maior que o do mesmo período de 2016, descontando a inflação pelo IPCA. Esse cres-
cimento acumulado, no entanto, decorre unicamente das receitas não administradas (prin-
cipalmente royalties do petróleo), que subiram 49,9% de janeiro a julho acima da inflação 
em relação aos mesmos meses de 2016. Se forem consideradas apenas as receitas adminis-
tradas pela Receita Federal (como impostos e contribuições), a arrecadação teria tido queda 
real – descontado o IPCA – de 1,7% em julho e de 0,41% nos sete primeiros meses do ano. 
Segundo a Receita Federal, os principais tributos que puxaram a queda da arrecadação em 
julho foram o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL), que caíram 18,6% em relação ao mesmo mês do ano passado descontando 
a inflação. Essa diminuição, segundo o órgão, foi motivada principalmente pela redução 
das projeções de lucro das instituições financeiras, que fez desabar o pagamento dos dois 
tributos com base nas estimativas mensais (AGÊNCIA BRASIL, 25/08/2017).

Governo Central registra maior déficit para julho em 21 
anos

A frustração de receitas no programa de regularização de ativos no exterior e de arrecadação 
de tributos pagos pelas instituições financeiras fez o Governo Central (Tesouro Nacional, Previ-
dência Social e Banco Central) registrar o maior déficit primário da história em julho. No mês 
passado, o resultado ficou negativo em R$ 20,152 bilhões, contra déficit de R$ 19,227 bilhões 
em julho do ano passado. Os números foram divulgados pelo Tesouro Nacional. De janeiro 
a julho, o déficit primário somou R$ 76,277 bilhões, também o pior resultado desde o início 
da série histórica, em 1997. Nos sete primeiros meses do ano passado, o resultado negativo 
somava R$ 55,693 bilhões. A comparação, no entanto, foi influenciada pela antecipação do 
pagamento de precatórios. Tradicionalmente pagos em novembro e dezembro, eles passaram 
a ser pagos em maio e junho, piorando o resultado em R$ 18,1 bilhões. O Tesouro decidiu 
fazer a antecipação para economizar R$ 700 milhões com juros que deixam de ser atualizados. 
Outros fatores que impulsionaram o déficit primário nos sete primeiros meses do ano foram a 
queda das receitas e o crescimento de despesas obrigatórias, principalmente com a Previdência 
Social e o gasto com os reajustes do funcionalismo público (AGÊNCIA BRASIL, 29/08/2017).
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ECONOMIA INTERNACIONAL

Queda nos estoques de petróleo dos EUA

Os estoques de petróleo dos Estados Unidos caíram na última semana, enquanto os estoques 
de gasolina subiram e os de derivados caíram, mostraram dados do Instituto Americano de 
Petróleo (API, na sigla em inglês). Os estoques de petróleo caíram em 5,8 milhões de barris 
na última semana. Os estoques de petróleo no centro de entregas de Cushing, no Oklahoma, 
subiram 582 mil barris, disse o API. Os estoques de derivados, que incluem diesel e óleo para 
aquecimento, caíram em 486 mil barris. As importações de petróleo dos EUA caíram na última 
semana em 49 mil barris por dia, para 7,47 milhões de barris por dia (REUTERS, 29/08/2017).

União Europeia registra taxa mais baixa de desemprego 
desde 2008

A taxa de desemprego na União Europeia está em 7,7% e é a mais baixa desde dezembro 
de 2008, de acordo com os dados publicados pelo Eurostat, o escritório de estatística da 
União Europeia. O Eurostat divulga dados tanto da chamada UE28, conjunto dos 28 países 
membros da União Europeia, quanto da chamada EA19, que consiste nos países da zona do 
euro. As taxas de desemprego nessas áreas foram, respectivamente, de 7,7% e 9,1%, em 
julho de 2017. Entre os estados-membros, as taxas de desemprego mais baixas em julho 
de 2017 foram registradas na República Tcheca (2,9%), Alemanha (3,7%) e Malta (4,1%). As 
maiores taxas de desemprego foram observadas na Grécia (21,7%) e Espanha (17,1%). Na 
comparação com o ano anterior, a taxa de desemprego caiu em todos os estados-membros, 
exceto na Finlândia, que permaneceu estável. As maiores quedas no desemprego foram 
registradas na Croácia (de 13,2% para 10,6%), Espanha (de 19,6% para 17,1%), Eslováquia 
(de 9,7% para 7,3%) e Chipre (de 13% para 10,8%) (JORNAL DO BRASIL, 31/08/2017).

Setor empresarial da zona do euro mantém ritmo de cres-
cimento sólido em agosto

A indústria da zona do euro registrou em agosto o melhor ritmo de crescimento em seis 
anos e meio, compensando o desempenho mais fraco do setor de serviços em sete meses 
e mantendo a atividade geral em uma trajetória estável a pesquisa Índice de Gerentes de 
Compras (PMI, na sigla em inglês). O PMI Composto do IHS Markit subiu em agosto para 
55,8 de 55,7 em julho, ligeiramente acima da expectativa em pesquisa da Reuters de 55,5 
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e acima da marca de 50 que separa crescimento de contração. A indústria cresceu no ritmo 
mais forte desde abril de 2011, com base no melhor desempenho das novas encomendas 
para exportação desde fevereiro daquele ano. O PMI da indústria atingiu 57,4 de 56,6 em 
julho, contra expectativa de 56,3. Mas o PMI de serviços caiu a 54,9 de 55,4, nível mais fraco 
em sete meses, junto com a desaceleração no crescimento das novas encomendas. Os dados 
indicam crescimento econômico na zona do euro de 0,5% entre julho e setembro, contra 
0,6% no trimestre anterior, de acordo com o IHS Markit (REUTERS, 23/08/2017).

Inflação no Japão sobe em julho pelo sétimo mês seguido

O núcleo dos preços ao consumidor no Japão subiu 0,5% em julho em comparação ao ano 
anterior para marcar o sétimo mês consecutivo de alta, um sinal de que a economia está em 
progresso lento, mas estável, em direção à meta de inflação de 2,0% do banco central. Mas 
o aumento ainda foi impulsionado em grande parte pelas contas de combustível maiores, 
uma vez que o crescimento salarial moderado desencorajou os consumidores a aumentarem 
seus gastos, ressaltando o desafio que o Banco do Japão enfrenta para alcançar seu ambicioso 
objetivo de preço. O aumento do núcleo nacional do índice de preços ao consumidor (CPI), que 
inclui produtos de petróleo, mas exclui os preços voláteis de alimentos frescos, correspondeu 
a uma previsão mediana do mercado e seguiu um ganho de 0,4% em junho. A economia do 
Japão cresceu no ritmo mais rápido em mais de dois anos no segundo trimestre, à medida que 
os gastos dos consumidores e das empresas se recuperaram (REUTERS, 24/08/2017).

Crescimento do PIB do Reino Unido no segundo trimestre

O crescimento do Produto Interno Bruto do Reino Unido no segundo trimestre foi confirmado 
em 0,3% na comparação trimestral e em 1,7% na base anual, representando o início mais fraco 
de ano desde 2012. Os gastos das famílias britânicas cresceram no ritmo mais fraco desde o 
final de 2014 nos três meses até junho, uma vez que o efeito da libra mais fraca desde a votação 
do Brexit no ano passado pesou sobre o poder de compra da população (REUTERS, 24/08/2017).

EXPECTATIVAS DE MERCADO

De acordo com o relatório Focus do Banco Central do Brasil (BACEN), divulgado em 25 de 
agosto, a mediana das projeções do IPCA para 2017 reduziu de 3,50% para 3,45%. Para 
2018, a previsão manteve-se em 4,20%. Em relação ao comportamento do PIB no ano 
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corrente, o mercado financeiro manteve a expectativa em 0,34%. Em 2018, a estimativa de 
crescimento manteve-se em 2,00%. As expectativas do mercado, para a segunda quinzena 
de agosto de 2017, podem ser visualizadas nos dados do Relatório Focus, em parte, apresen-
tadas na tabela a seguir.

Relatório Focus – Expectativas de Mercado

Expectativas do mercado

Mediana – agregado
2017 2018

11 ago. 25 ago. Comportamento 11 ago. 25 ago. Comportamento

IPCA (%) 3,50 3,45 ▼ 4,20 4,20 =
IGP-M (%) -0,70 -0,72 ▼ 4,44 4,39 ▼
Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 3,19 3,19 = 3,34 3,31 ▼
Meta Taxa Selic – fim do período (% a.a.) 7,50 7,25 ▼ 7,50 7,50 =
PIB (% do crescimento) 0,34 0,34 = 2,00 2,00 =
Produção Industrial (% do crescimento) 1,03 1,00 ▼ 2,01 2,16 ▲
Conta Corrente (US$ bilhões) -20,00 -18,90 ▼ -33,10 -33,18 ▼
Balança Comercial (US$ bilhões) 61,00 61,35 ▲ 48,50 48,00 ▼
Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões) 75,00 75,00 = 76,75 75,00 ▼

Fonte: Boletim Focus, Banco Central, 25/8/2017.
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