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INTRODUÇÃO

A conjuntura econômica nacional, na segunda quinzena de julho, apre-
sentou como destaques: melhora de projeções do FMI para economia 
do Brasil em 2016 e 2017; queda na atividade da Construção civil; 
aumento do desemprego em São Paulo; perda de postos de trabalho 
no país e na Bahia; queda nos desembolsos do BNDES; avanço na 
confiança do Comércio e da Construção; aumento dos juros do cheque 
especial; queda na inadimplência no mercado de crédito; redução da 
arrecadação; déficit das contas públicas. 
Enquanto no panorama internacional destaca-se: manutenção pelo 
FED do patamar dos juros americano; queda em pedidos de auxílio-
-desemprego nos EUA; crescimento da economia dos Estados Unidos; 
queda da confiança do consumidor na zona do euro.

FMI melhora projeções para economia do Brasil em 2016 
e 2017

O Fundo Monetário Internacional (FMI) melhorou suas perspectivas para a economia brasi-
leira em 2016 e 2017, mas ainda assim o país terá desempenho bem aquém ao cenário dese-
nhado para a América Latina como um todo e sujeito a incertezas. Na revisão de seu rela-
tório “Perspectiva Econômica Global”, o FMI passou a ver contração do Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro de 3,3% em 2016, contra retração de 3,8% estimada em abril. Para 2017, o 
organismo passou a ver alguma recuperação, com crescimento de 0,5%, contra estagnação 
projetada anteriormente. Parte dessa revisão deve-se à contração menor do que a esperada 
da economia brasileira nos três primeiros meses do ano, de 0,3% sobre o quarto trimestre 
(REUTERS, 19/07/2016).
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Construção civil mantém queda em ritmo menor

A indústria da construção civil continua a apresentar queda em seu nível de atividade. 
Entretanto, a sondagem feita no mês passado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
mostra que a desaceleração do setor perdeu fôlego em junho, confirmando tendência de 
recuperação observada desde o início do ano. O índice de evolução do nível de atividade da 
construção civil foi de 41,2 em junho, ante os 40,1 observados em maio. Quanto mais esse 
número se aproxima de 50, menor é a redução da atividade no setor. Em dezembro de 2015, 
esse índice se encontrava 33,3, o menor nível da série histórica iniciada em 2009. A recupe-
ração foi mais intensa nas empresas de portes pequeno (de 39,2 para 43,8 pontos) e médio 
(de 39,2 para 41,3 pontos). Segundo a pesquisa, o nível de atividade da construção civil regis-
trado em junho continua bem abaixo do usual para o mês. A utilização da capacidade de 
operação do setor, por exemplo, ficou em 56%, quatro pontos percentuais abaixo do auferido 
em junho de 2015 e oito pontos percentuais abaixo da média histórica para o mês. Como o 
índice da CNI continua a retratar uma queda na atividade dos canteiros de obras, mesmo que 
em um ritmo menos agressivo, a construção civil segue demitindo mais que contratando. A 
evolução do número de empregados ficou em 38,1 pontos, ainda indicando demissões por 
estar abaixo dos 50 pontos, mas com ritmo estável em relação ao mês anterior. Os principais 
problemas relatados pelos empresários da construção civil foram a demanda insuficiente, a 
elevada carga tributária e as altas taxas de juros da economia (AGÊNCIA BRASIL, 22/07/2016).

Medo do desemprego é o mais alto em 17 anos

O medo do desemprego entre os brasileiros alcançou, em junho, o maior nível desde que 
começou a ser medido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em 1999. Segundo 
pesquisa da CNI, no mês passado o indicador ficou em 108,5 pontos. O patamar é o maior 
da série histórica e só havia sido atingido antes em maio de 1999 durante a crise de desva-
lorização do real. O índice subiu 1,9% ante a última medição, em março, e 4,2% ante junho 
de 2015. O levantamento da entidade apurou ainda o índice de satisfação com a vida dos 
entrevistados. O indicador ficou em 93,1 pontos em junho, melhorando em relação a março, 
quando havia caído a 92,4 pontos, patamar mais baixo desde 1999. Em relação a junho de 
2015, a satisfação caiu 2,6%. A pesquisa da CNI é realizada trimestralmente. Para auferir os 
dados divulgados foram ouvidas, entre 24 e 27 de junho, 2002 pessoas em 141 municípios 
(AGÊNCIA BRASIL, 18/07/2016).
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Desemprego na região Metropolitana de SP fica em 17,6%

A taxa de desemprego total na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) ficou em 17,6% em 
junho, estável comparado ao mês de maio, segundo dados da Pesquisa de Emprego e Desem-
prego (PED) divulgada pela Fundação Seade e pelo Dieese. Em junho de 2015 o desemprego 
estava em 13,2%. No mês passado, a taxa de desemprego aberto caiu para 14,7%, de 15,0%, 
enquanto o indicador de desemprego oculto subiu para 2,9%, de 2,6%. O contingente de 
desempregados ficou em 1,990 milhão de pessoas em junho, 13 mil a mais do que no mês 
anterior. O contingente de ocupados foi estimado em 9,319 milhões de pessoas em junho, 
alta de 0,7% em relação ao mês anterior. Na divisão por setor, o grande destaque foi Serviços, 
com a criação de 121 mil postos (+2,2%), enquanto o nível ocupacional permaneceu estável 
na indústria de transformação e teve queda no Comércio (fechamento de 44 mil vagas, ou 
-2,6%) e na Construção (eliminação de 6 mil empregos, ou -1,0%). Já os rendimentos médios 
reais de pessoas ocupadas subiram 0,4% na margem, para R$ 1.961 em junho, e ficaram 
estável para os assalariados, a R$ 2.018 (ESTADÃO, 27/07/2016).

Brasil perde 91 mil vagas formais em junho

O Brasil fechou 91.032 vagas formais em junho, resultado muito pior que o esperado, acumu-
lando no primeiro semestre perda líquida de 531.765 empregos na série com ajustes, pior 
marca para o período da série histórica iniciada em 2002, num reflexo da deterioração do 
mercado de trabalho em meio à profunda recessão econômica. Em 12 meses, a redução 
foi de 1.765.024 postos de trabalho, também pela série ajustada, segundo Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado pelo Ministério do Trabalho. No mês, 
o movimento atingiu principalmente os setores de serviços (-42.678 postos), indústria de 
transformação (-31.102 postos) e construção civil (-28.149 postos), ofuscando o desempenho 
positivo da agropecuária (+38.630 postos). No acumulado do ano, quem puxou a fila de 
demissões líquidas foi o comércio (-253.855 postos), seguido pela indústria da transformação 
(-139.927 postos) e serviços (-123.799 postos) (REUTERS, 27/07/2016).

Bahia tem saldo negativo de 7.976 postos de trabalho em 
junho de 2016

As informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), sistematizadas 
pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), apontam que o estado 
contabilizou um saldo negativo de 7.976 postos de trabalho com carteira assinada em junho 
de 2016. Tal resultado expressa a diferença entre o total de 43.332 admissões e 51.308 desli-
gamentos. O saldo registrado em junho situou-se em um patamar superior ao contabilizado 
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em igual mês do ano anterior (-9.124 postos), e inferior ao do mês de maio de 2016 (-5.614 
postos), incluindo as declarações fora do prazo. Setorialmente, seis segmentos exibiram 
saldos negativos na Bahia em junho: Serviços (-4.462 postos), Construção Civil (-1.984 postos), 
Comércio (-823 postos), Indústria de Transformação (-545 postos), Extrativa Mineral (-222 
postos) e Serviços Industriais de Utilidade Pública (-75 postos). Em contrapartida, dois setores 
absorveram trabalhadores celetistas: Agropecuária (+84 postos) e Administração Pública (+51 
postos). No acumulado dos últimos seis meses, seis setores de atividade registraram saldos 
negativos, destes, o destaque negativo foi para o setor de Serviços (-13.791 postos), seguido 
por Comércio (-11.887 postos), Construção Civil (-9.670 postos), Indústria de Transformação 
(-1.747 postos), Extrativa Mineral (-611 postos) e Serviços Industriais de Utilidade Pública 
(-257 postos). Os setores que apresentaram saldos positivos foram: Agropecuária (+7.942 
postos) e Administração Pública (+2.427 postos) (SEI, 27/07/2016).

BNDES desembolsa 42% a menos no 1º semestre de 2016

Os valores desembolsados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) para empréstimos já aprovados tombaram 42% em termos nominais no primeiro 
semestre na comparação com igual período de 2015, mas os dados de aprovações de novas 
operações (alta nominal de 1%) e de consultas (que medem a intenção de buscar crédito, com 
queda nominal de 1%) mostram estabilização. Foram desembolsados R$ 40,120 bilhões no 
primeiro semestre, informou o BNDES. As consultas somaram R$ 56,454 bilhões, enquanto as 
aprovações de novas operações chegaram a R$ 43,910 bilhões. Nas aprovações, o destaque 
ficou com a indústria, com R$ 16,8 bilhões aprovados no primeiro semestre, alta nominal de 
33% ante a primeira metade de 2015 (ESTADÃO, 27/07/2016).

Confiança do Comércio avança em julho

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) da Fundação Getulio Vargas avançou 1,2 ponto 
em julho de 2016, ao passar de 73,7 para 74,9 pontos. Com a alta, o índice já se distancia 
10 pontos do mínimo histórico de dezembro passado. Entre os indicadores que integram o 
ICOM, a novidade foi a alta de igual magnitude (1,2 ponto) do Índice da Situação Atual (ISA-
COM) e do Índice de Expectativas (IE-COM), após três meses em que este último indicador 
vinha subindo bem acima do primeiro. Em julho, a alta do ICOM atingiu 10 dos 13 segmentos 
principais pesquisados. A alta de 1,2 ponto do ISA-COM levou-o aos 66,1 pontos, maior nível 
desde agosto de 2015. Entre os seus componentes, a maior contribuição para a evolução do 
indicador veio do quesito que mede o grau de satisfação com o Volume de Demanda Atual, 
que subiu 2,0 pontos em relação ao mês anterior, chegando a 65,6 pontos. Apesar de ainda 
estar muito próximo ao nível mínimo histórico, e refletir uma demanda ainda enfraquecida, 
o índice avançou 6,3 pontos nos últimos três meses. O IE-COM subiu 1,2 ponto em julho, 
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atingindo 84,8 pontos, o maior desde janeiro de 2015 (84,9). A alta de julho foi determinada 
pelo indicador que mede o grau de otimismo com as Vendas nos três meses seguintes, que 
avançou 2,8 pontos em relação a junho, chegando a 85,0 pontos. Somente nos últimos três 
meses, o IE-COM avançou 10,0 pontos, sinalizando uma diminuição relativamente rápida do 
pessimismo no setor (IBRE/FGV, 27/07/2016).

Confiança da Construção é a maior desde agosto de 2015

O Índice de Confiança da Construção (ICST) subiu 2,7 pontos em julho, atingindo 70,7 pontos, 
o maior desde agosto de 2015 (72,4 pontos). Esta foi também a primeira vez desde novembro 
passado em que houve alta tanto do indicador que mede a situação corrente quanto do indi-
cador de expectativas de curto prazo. O resultado sinaliza uma melhora da percepção dos 
empresários, embora o nível de confiança ainda seja muito baixo em termos históricos. Em 
médias móveis bimestrais, o índice apresenta a terceira alta consecutiva, ao variar 0,8 ponto 
em julho, na margem. o Índice da Situação Atual (ISA-CST) subiu pelo segundo mês consecu-
tivo ao variar 1,0 ponto frente ao mês anterior, para 62,7 pontos. O quesito que apresentou 
maior influência na alta do ISA-CST foi o que capta a situação atual da carteira de contratos, 
que variou 1,3 ponto em relação ao mês anterior, alcançando 61,6 pontos. Ainda assim, 
continua abaixo do indicador que mede a situação atual dos negócios, que fechou Julho em 
64,1 pontos. O Índice de Expectativas (IE-CST) também subiu ao alcançar 79,3 pontos – maior 
nível desde abril de 2015 –, ficando 4,4 pontos acima do mês anterior. Dentre os quesitos 
que integram o IE-CST, as expectativas em relação à evolução dos negócios nos seis meses 
seguintes foi o que mais contribuiu para alta no mês, com variação de 4,6 pontos, no mês, 
atingindo 81,6 pontos (IBRE/FGV, 26/07/2016).

Juros do cheque especial atingem o recorde de 315,7% ao 
ano

A taxa de juros do cheque especial continuou subindo em junho. De acordo com dados do 
Banco Central (BC), a taxa do cheque especial aumentou 4,7 pontos percentuais de maio para 
junho, quando chegou a 315,7% ao ano. Essa é a maior taxa da série histórica do BC, iniciada em 
julho de 1994. Em 2016, a taxa do cheque especial subiu 28,7 pontos percentuais em relação 
a dezembro de 2015, quando estava em 287% ao ano. Já taxa de juros do rotativo do cartão 
de crédito caiu 0,6 ponto percentual de maio para junho. Mesmo assim, continua sendo a mais 
cara entre as pesquisadas pelo BC. Em junho, ficou em 470,9% ao ano. O rotativo é o crédito 
tomado pelo consumidor quando paga menos que o valor integral da fatura do cartão. Essa é 
a modalidade com taxa de juros mais alta na pesquisa do BC (AGÊNCIA BRASIL, 27/07/2016).
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Inadimplência no mercado de crédito cai pela 1ª vez em 1 
ano

A inadimplência no mercado de crédito brasileiro no segmento de recursos livres caiu pela 
primeira vez em um ano em junho, indo a 5,6%, contra 5,8% em maio, divulgou o Banco 
Central. O estoque total de crédito no país, que inclui também o segmento de recursos dire-
cionados, recuou 0,5% no período, a 3,130 trilhões de reais, ou 51,9% do Produto Interno 
Bruto (PIB) (AGÊNCIA BRASIL, 27/07/2016).

Arrecadação cai 7,14% e tem pior junho desde 2010, mostra 
RF

A arrecadação do governo federal em junho alcançou 98,129 bilhões de reais, recuo de 7,14 
por cento sobre igual mês do ano passado corrigido pela inflação, no pior desempenho para 
o mês desde 2010, divulgou a Receita Federal. No primeiro semestre, a arrecadação somou 
617,257 bilhões de reais em impostos e contribuições, queda real de 7,33 por cento sobre o 
mesmo período de 2015, também pior performance desde 2010 (REUTERS, 28/07/2016).

Contas públicas têm déficit recorde em junho e no semestre

O setor público consolidado formado por União, estados e municípios, registrou déficit 
primário – receitas menos despesas, sem considerar os gastos com juros – de R$ 10,061 
bilhões, em junho, informou o Banco Central (BC). Esse foi o pior resultado para o mês na série 
histórica, iniciada em dezembro de 2001. O resultado do mês superou o déficit de R$ 9,323 
bilhões registrados em junho de 2015. No primeiro semestre, o resultado negativo chegou a 
R$ 23,776 bilhões, também o pior resultado para o período. No primeiro semestre de 2015, 
houve superávit primário de R$ 16,224 bilhões. Em 12 meses encerrados em junho, o déficit 
primário ficou em R$ 151,249 bilhões, o que corresponde a 2,51% do Produto Interno Bruto 
(PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos no país (AGÊNCIA BRASIL, 29/07/2016).
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ECONOMIA INTERNACIONAL

Fed mantém patamar dos juros nos EUA entre 0,25% e 0,5%

O Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, decidiu no encerramento de sua 
reunião mensal para determinar a política monetária do país, manter as taxas de juros no 
patamar de 0,25% a 0,5%. Após dois dias de reunião, o Fed optou por manter o nível esta-
belecido desde a alta ocorrida em dezembro do ano passado, que foi a primeira em uma 
década e marcou o fim de sete anos de uma política expansiva inédita devido à crise econô-
mica. Quanto à situação da economia dos EUA, os membros do comitê que decide a política 
monetária americana disseram que “os riscos a curto prazo diminuíram”. Os integrantes do 
comitê disseram considerar também que a atividade econômica do país está se expandindo 
em ritmo “moderado”. O tom positivo utilizado ao término do encontro deixa a porta aberta 
para uma elevação na reunião de setembro (EXAME, 27/07/2016).

Queda em pedidos de auxílio-desemprego nos EUA

O Departamento do Trabalho informou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram 
em 1 mil, para 253 mil em dados ajustados sazonalmente na semana encerrada em 16 de 
julho, a menor leitura desde abril. Os pedidos estão perto da mínima de 43 anos de 248 mil 
atingida em meados de abril. Os pedidos permanecem abaixo de 300 mil, marca associada 
com mercado de trabalho saudável, há 72 semanas seguidas, série mais longa desde 1973 
(REUTERS, 22/07/2016).

Brexit vai influenciar inflação e zona do euro

A decisão do Reino Unido de abandonar a União Europeia freará a recuperação econômica 
na zona do euro e o aumento da inflação, segundo uma pesquisa trimestral do Banco Central 
Europeu (BCE). A cada trimestre, o BCE consulta especialistas - analistas e economistas - e 
compila suas previsões para a inflação e o crescimento. A última edição desta pesquisa, na 
qual participaram 51 pessoas, prevê uma média de crescimento na Eurozona em 2017 de 
1,4% (0,2 ponto a menos que na pesquisa anterior) e de 1,6% em 2018 (0,1 ponto a menos). 
Em matéria de inflação, os interrogados preveem um baixo aumento dos preços do consumo 
de 0,3% em 2016. Além disso, o aumento deve ser menos dinâmico que o previsto em 2017 
(+1,2%) e 2018 (+1,5%), ambas previsões em baixa de 0,1 ponto (EXAME, 22/07/2016).
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Economia dos Estados Unidos cresce 1,2% no 2º trimestre

A economia dos Estados Unidos cresceu bem menos do que o esperado no segundo trimestre, 
com os estoques caindo pela primeira vez desde 2011, mas a alta dos gastos do consumidor 
indica força implícita. O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu a uma taxa anual de 1,2%, 
após avanço ao ritmo revisado de 0,8% no primeiro trimestre, informou o Departamento 
do Comércio. Anteriormente havia sido divulgada expansão de 1,1% no primeiro trimestre. 
Embora a queda nos estoques tenha pesado sobre o crescimento do PIB no trimestre passado, 
ele deve dar um impulso à produção para o resto do ano. Os gastos do consumidor foram 
responsáveis por quase toda a recuperação do crescimento do PIB no segundo trimestre. Os 
gastos dos consumidores, que correspondem a mais de dois terços da atividade econômica dos 
EUA, aumentaram a uma taxa de 4,2%. Esse foi o ritmo mais rápido desde o quarto trimestre 
de 2014. Essa taxa de crescimento é provavelmente insustentável, mas economistas dizem 
que o aperto do mercado de trabalho, o aumento dos preços de moradias e as poupanças 
mais elevadas devem sustentar os gastos pelo resto de 2016 (REUTERS, 29/07/2016).

Confiança do consumidor na zona do euro cai em julho

A confiança do consumidor da União Europeia e da zona do euro caiu acentuadamente em 
julho, informou a Comissão Europeia, em um novo sinal de enfraquecimento após a decisão 
britânica de deixar a União Europeia. A estimativa preliminar da Comissão mostrou que o índice 
de confiança do consumidor da zona do euro caiu 0,7 ponto, para -7,9 em julho, ante -7,2 em 
junho. Os números para a União Europeia como um todo mostraram uma queda muito pior de 
1,8 ponto, para -7,6, um nível não visto em dois anos. O indicador para o bloco como um todo 
está agora abaixo do índice da zona do euro pela primeira vez em anos (REUTERS, 20/07/2016).

EXPECTATIVAS DE MERCADO

De acordo com o relatório Focus do Banco Central do Brasil (BACEN), divulgado em 29 de 
julho, a mediana das projeções do IPCA para 2016 recuou de 7,26% para 7,21%. Para 2017, 
a previsão passou de 5,50% para 5,20%. Em relação ao comportamento do PIB no ano 
corrente, o mercado financeiro passou a previsão de -3,30% para -3,24%. Em 2017, a esti-
mativa de crescimento permaneceu em 1,00%. As expectativas do mercado, para a segunda 
quinzena de julho de 2016, podem ser visualizadas nos dados do Relatório Focus, em parte, 
apresentadas na tabela a seguir.
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Relatório Focus – Expectativas de Mercado

Expectativas do mercado

Mediana – agregado
2016 2017

8 jul. 29 jul. Comportamento 8 jul. 29 jul. Comportamento

IPCA (%) 7,26 7,21 ▼ 5,40 5,20 ▼
IGP-M (%) 9,23 8,62 ▼ 5,66 5,70 ▲
Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 3,47 3,46 ▼ 3,53 3,45 ▼
Meta Taxa Selic – fim do período (% a.a.) 13,25 13,50 ▲ 11,00 11,00 =
PIB (% do crescimento) -3,30 -3,24 ▲ 1,00 1,10 =
Produção Industrial (% do crescimento) -5,80 -5,95 ▼ 0,67 0,75 ▲
Conta Corrente (US$ bilhões) -15,00 -15,00 = -15,09 -14,45 ▲
Balança Comercial (US$ bilhões) 50,44 51,10 ▼ 49,88 50,00 ▲
Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões) 63,50 65,00 ▲ 65,00 65,00 =

Fonte: Boletim Focus, Banco Central, 29/07/2016.
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