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INTRODUÇÃO

Na segunda quinzena de julho, os destaques da conjuntura nacional 
foram: quarta deflação do IGP-M, queda na Selic para 9,25% ao ano; 
recuo no desemprego; queda na demanda por crédito empresarial; 
aumento do estoque de crédito e queda da inadimplência; bom resul-
tado da arrecadação do governo; queda nos desembolsos do BNDES; 
superávit em transações correntes; governo corta mais R$7,5 bi do PAC. 
Na economia internacional os destaques foram: crescimento dos EUA 
no segundo trimestre; queda nos pedidos de auxílio-desemprego nos 
EUA; FMI mantém inalterada projeção de crescimento global; sólido 
crescimento das empresas da zona do euro; Banco Central Europeu 
mantém plano de estímulo apesar de crescimento mais forte.

IGP-M tem quarta deflação seguida e recua 0,72% em julho

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) recuou 0,72% em julho, registrando a quarta 
deflação seguida, e já acumula queda de 2,65% neste ano, informou a Fundação Getulio 
Vargas (FGV). Em junho, o IGP-M havia recuado 0,67%. Em 12 meses, o índice acumula 
queda de 1,66%. O resultado de julho foi influenciado sobretudo pelo avanço mais brando 
do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC). Neste mês, o índice desacelerou a alta a 
0,22%, em relação 1,36% em junho, pelo alívio no custo da mão de obra. O item que apura 
o custo da mão de obra subiu 0,37% em julho, bem abaixo dos 2,48% observados no mês 
anterior. Em 12 meses, INCC já subiu de 6,47%. Os dados deste mês também mostram que 
o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços no atacado e 
responde por 60% do indicador geral, teve queda de 1,16% em julho, ante recuo de 1,22% 
em junho. Em 12 meses, o IPA recuou 4,33%. Já a pressão para o consumidor aumentou. 
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), com peso de 30% no IGP-M, avançou 0,04% no 
período, comparado à queda de 0,08% em junho. Nos 12 meses até julho, o IPC subiu 3,23%. 
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A principal contribuição para o avanço veio do grupo habitação, que saiu de uma deflação de 
0,02 % para uma alta de 0,46 % (REUTERS, 28/07/2017).

Copom reduz a taxa Selic para 9,25% ao ano

 O Copom decidiu, por unanimidade, reduzir a taxa Selic em um ponto percentual, para 9,25% 
a.a., sem viés. As expectativas de inflação apuradas pela pesquisa Focus recuaram para em 
torno de 3,3% para 2017 e para 4,2% para 2018 e encontram-se em torno de 4,25% para 
2019 e 4,0% para 2020; e No cenário com trajetórias para as taxas de juros e câmbio extra-
ídas da pesquisa Focus, as projeções do Copom recuaram para em torno de 3,6% para 2017 
e 4,3% para 2018. Esse cenário supõe trajetória de juros que alcança 8,0% ao final de 2017 
e mantém-se nesse patamar até o final de 2018. O Comitê entende que a convergência da 
inflação para a meta de 4,5% no horizonte relevante para a condução da política monetária, 
que inclui o ano-calendário de 2018, é compatível com o processo de flexibilização mone-
tária. O Copom ressalta que a extensão do ciclo de flexibilização monetária dependerá de 
fatores conjunturais e das estimativas da taxa de juros estrutural da economia brasileira 
(BACEN, 26/07/2017).

1º semestre do ano tem melhor resultado para empregos 
desde 2014

O Brasil abriu 9.821 vagas formais de emprego em junho, terceiro dado mensal positivo 
consecutivo, mas bem abaixo do esperado e puxado quase exclusivamente pela atividade 
agropecuária, em meio ao mercado de trabalho ainda mostrando fraqueza após dois anos de 
recessão. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado 
pelo Ministério do Trabalho, dos oito setores analisados no mês, apenas dois apresentaram 
criação de vagas. O destaque ficou para a Agropecuária, com abertura líquida de 36.827 
postos, repetindo o bom movimento visto em maio. Segundo o Ministério do Trabalho, o 
cultivo do café foi o carro-chefe do crescimento, com mais de 10 mil postos criados. Na admi-
nistração pública, houve a abertura de 704 vagas em junho. Já do lado negativo, as maiores 
perdas ficaram com Construção civil (-8.963 vagas), Indústria da transformação (-7.887) e 
Serviços (-7.273). O Caged mostrou ainda que, no primeiro semestre do ano ocorreu ganho 
líquido de 67.358 vagas, melhor para o período desde 2014. Entre janeiro e junho de 2016, 
o país havia registrado perda líquida de 531.765 vagas, sem ajustes (EXAME, 17/07/2017).
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Desemprego cai no 2º trimestre no Brasil, mas com aumento 
do trabalho informal

O mercado de trabalho no Brasil melhorou no segundo trimestre, com a taxa de desemprego 
recuando a 13 %, mas o movimento veio com o reforço do emprego informal, indicação de 
que a atividade econômica ainda mostra dificuldade para engrenar uma recuperação mais 
consistente. Nos três meses encerrados em maio, a taxa de desemprego estava em 13,3%, 
enquanto que no primeiro trimestre do ano, ela havia ficado em 13,7%, informou o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) via Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua. No segundo trimestre de 2016, a taxa de desemprego estava em 11,3 %. 
Agora, o Brasil tem quase 13,5 milhões de desempregados. No segundo trimestre, ainda 
segundo a Pnad Contínua, a quantidade de trabalhadores empregados no setor privado sem 
carteira de trabalho assinada subiu 4,3 % ante os três primeiros meses do ano. Já o trabalho 
por conta própria avançou 1,8 %. Os dados da Pnad Contínua mostraram que a população 
ocupada cresceu 1,4 % no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre do ano, 
chegando a 90,2 milhões de pessoas. Já a população desocupada recuou 4,9 %, para 13,5 
milhões de pessoa. O rendimento do trabalhador chegou a 2.104 reais no segundo trimestre, 
abaixo dos 2.125 reais no trimestre encerrado em março e 2.043 reais no mesmo trimestre 
do ano anterior (REUTERS, 28/07/2017). 

Demanda por crédito empresarial cai no 1º semestre

A demanda das empresas por crédito nos seis primeiros meses do ano caiu 4,5% comparado 
a igual período de 2016, tendo o pior resultado para um primeiro semestre desde 2013. 
Conforme a pesquisa da Serasa, a menor procura por crédito empresarial é reflexo do fraco 
desempenho da economia sobre a rotina das companhias. Com vendas e produção estag-
nadas, há menor necessidade de capital de giro para a produção, como também para investi-
mentos. Só em junho, a demanda por crédito encolheu 10,7% em relação ao mesmo mês de 
2016 e 6,6% comparado a maio. O levantamento mostrou, ainda, que as médias e grandes 
empresas foram as que mais cortaram a procura por crédito no primeiro semestre de 2017, 
com quedas de 9,7 e 9,1%, respectivamente, frente a igual intervalo do ano passado. Já as 
companhias de micro e pequeno portes demandaram 4,3% menos recursos em relação aos 
seis primeiros meses de 2016. Na análise por setores, a indústria liderou entre janeiro e 
junho a retração na demanda por crédito empresarial (-7,2%), seguida por Comércio (-6,0%) 
e Serviços (-2,3%). Em termos de região, o Nordeste foi destaque negativo no primeiro 
semestre ano a ano (-6,2%), enquanto o Sul teve queda de 5,8%, o Centro-Oeste de 5,3%, o 
Norte de 5,0% e o Sudeste de 3,1%, apurou a Serasa Experian (REUTERS, 20/07/2017).
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Aumento do estoque de crédito e queda da inadimplência

O mercado de crédito no Brasil voltou a crescer em junho, mas não o suficiente para evitar 
retração no semestre, sinal de falta de apetite por financiamentos em meio à ainda fraca 
recuperação econômica. No mês passado, o estoque total de crédito no país mostrou 
expansão de 0,4 % sobre maio, a 3,078 trilhões de reais, interrompendo dois meses de 
queda, informou o Banco Central. No acumulado do ano, no entanto, houve retração de 0,9 
% no estoque. Depois do tombo histórico de 3,5% em 2016, o Banco Central estima que o 
estoque avançará apenas 1% em 2017. O Banco Central informou ainda que, considerando 
apenas o segmento de recursos livres, a inadimplência caiu a 5,6%, ante 5,9% em maio, 
primeira queda depois de três meses. A liberação dos recursos das contas inativas do FGTS 
contribuiu na diminuição do endividamento das famílias (REUTERS, 27/07/2017).

Arrecadação do governo em junho tem melhor resultado 
desde 2015

A arrecadação do governo federal subiu 3,0% em junho, em termos reais, na comparação com 
igual mês de 2016, a 104,100 bilhões de reais, divulgou a Receita Federal. Melhor resultado 
para o mês desde 2015 (108,846 bilhões de reais), o número de junho foi beneficiado pelo 
crescimento na arrecadação de importantes tributos na comparação com 2016. O destaque 
foi para o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) –Rendimentos do Trabalho, com alta 
de 9,45%, equivalente a um acréscimo de 726 milhões de reais. Também tiveram desem-
penho positivo a arrecadação de Cofins/Pis-Pasep (2,79%, ou mais 598 milhões de reais); de 
IPI, exceto vinculado (20,65%, alta de 490 milhões de reais), além de IRRF - Rendimentos de 
Capital (4,51%, ou mais 445 milhões de reais). No primeiro semestre, a arrecadação cresceu 
apenas 0,77%, já descontada a inflação, a 648,584 bilhões de reais, fortemente ajudada 
pela arrecadação de royalties no período (EXAME, 19/07/2017).

Desembolsos do BNDES caem no 1º semestre do ano

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou que os desem-
bolsos somaram R$ 33,483 bilhões no primeiro semestre do ano, queda de 17% ante o 
mesmo período de 2016. Nos 12 meses encerrados em junho, os desembolsos totalizaram 
R$ 81,614 bilhões, recuo de 24% ante os 12 meses anteriores. O banco de fomento teve 
consultas num total de R$ 48,151 bilhões nos seis primeiros meses do ano, queda de 15% 
frente o primeiro semestre de 2016. No caso do Finame, os desembolsos foram de R$ 8,687 
bilhões no período, recuo de 1% ante mesmo período de 2016 (EXAME, 18/07/2017).
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Brasil tem superávit em transações correntes

O Brasil teve superávit em transações correntes de 1,330 bilhão de dólares em junho, positivo 
pela quarta vez consecutiva e mais uma vez ajudado pela balança comercial, informou o 
Banco Central. Melhor dado para o mês desde 2004 (1,994 bilhão de dólares).  Os Investi-
mentos Diretos no País de (IDP), por sua vez, chegaram a 3,991 bilhões de dólares em junho, 
bem acima da expectativa de mercado de 2,8 bilhões de dólares. A exemplo do que vem 
acontecendo nos últimos meses, a performance das transações correntes foi novamente 
guiada pela força da balança comercial, sustentada pelo avanço das exportações brasileiras. 
As trocas comerciais no mês tiveram superávit de 6,963 bilhões de dólares, ante 3,736 
bilhões de dólares no mesmo período do ano passado. Também contribuíram para o resul-
tado contas um pouco menores de serviços, diante de menor gasto com aluguel de equipa-
mentos, e de renda primária, com remessas ligeiramente mais baixas de lucros e dividendos 
na comparação com junho de 2016. No primeiro semestre do ano, o saldo em transações 
correntes ficou positivo em 715 milhões de dólares, ante déficit de 8,487 bilhões de dólares 
em igual etapa do ano passado, dando sequência ao ajuste externo que vem garantindo a 
cobertura, com folga, do déficit nas transações com os ingressos de Investimentos Direto 
no País. Em 12 meses até junho, o déficit caiu a 0,76% do Produto Interno Bruto (PIB). Já o 
IDP teve superávit de 4,25% do PIB. Para o consolidado de 2017, o Banco Central estima um 
rombo de 24 bilhões de dólares e IDP de 75 bilhões de dólares (REUTERS, 21/07/2017).

Governo corta mais R$7,5 bi do PAC neste ano

O governo cortará em quase 30% os recursos que ainda restavam ao Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) neste ano, a fim de tentar cumprir a meta fiscal e atender ministérios 
com demandas emergenciais diante da crônica falta de receitas em meio à fraca atividade 
econômica. Do congelamento adicional de 5,952 bilhões de reais nas despesas que o governo 
anunciou na semana passada, 5,236 bilhões de reais virão do PAC. Mas diante da situação de 
penúria pela qual passam alguns serviços públicos, o governo também tirará do PAC outros 
2,251 bilhões de reais para “demandas emergenciais de outros ministérios”. Com isso, o 
programa sofrerá tesourada adicional de 7,487 bilhões de reais, passando a ficar com apenas 
19,686 bilhões de reais previstos no ano. O patamar é 27,6% inferior aos 27,173 bilhões de 
reais então vigentes para o PAC, depois de outros cortes. Na lei orçamentária, foram previstos 
originalmente 36,071 bilhões de reais para o programa (REUTERS, 27/07/2017).
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ECONOMIA INTERNACIONAL

Consumidores e empresas impulsionam crescimento dos 
EUA no 2º trimestre

A economia norte-americana acelerou no segundo trimestre, uma vez que os consumidores 
aumentaram os gastos e as empresas investiram mais em equipamentos, confirmando que o 
lento desempenho do começo do ano foi um comportamento apenas temporário. O Produto 
Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu 2,6% na comparação anual no período de abril 
a junho, que incluiu impulso do comércio, informou o Departamento do Comércio em sua 
primeira estimativa. O crescimento para o primeiro trimestre foi revisado para uma taxa anual 
de 1,2%, sobre 1,4% reportado antes, o mais fraco em um ano. A economia cresceu 1,9% no 
primeiro semestre de 2017. Foi o terceiro aumento trimestral seguido (REUTERS, 28/07/2017).

Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem para perto 
da mínima em cinco meses

O número de norte-americanos que entraram com pedidos de auxílio-desemprego caiu mais 
do que o esperado, tocando o nível mais baixo em quase cinco meses, sugerindo outro mês 
de forte crescimento no emprego. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 
15 mil, para 233 mil em números ajustados sazonalmente, na semana encerrada em 15 de 
julho, informou o Departamento do Trabalho. É o nível mais baixo desde fevereiro, quando 
os pedidos recuaram a 227 mil, a melhor leitura desde março de 1973. Os dados da semana 
anterior foram revisados para mostrar mil pedidos a mais do que informado anteriormente. 
Foi a 124ª semana que os pedidos permaneceram abaixo de 300 mil, uma marca associada 
a um mercado de trabalho robusto, na série mais longa desde 1970, quando o mercado de 
trabalho era menor. O mercado de trabalho está perto do pleno emprego, com a taxa de 
desemprego em 4,4% (REUTERS, 20/07/2017).

FMI mantém inalterada projeção de crescimento global

No seu relatório Perspectivas Econômicas Globais, o FMI informou que o Produto Interno 
Bruto (PIB) global cresceria 3,5% em 2017 e 3,6% em 2018, inalterado em relação às esti-
mativas divulgadas em abril. O FMI reduziu as previsões para o crescimento dos Estados 
Unidos para 2,1% em 2017 e 2018, um pouco abaixo das projeções de 2,3% e 2,5%, respec-
tivamente, de apenas três meses atrás. O FMI observou que o crescimento da zona do euro 
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deverá ser ligeiramente mais forte em 2018 e apontou para “um impulso sólido”. O Fundo 
atualizou as projeções de crescimento do PIB de 2017 para a zona do euro a 1,9%, aumento 
de 0,2 ponto percentual na comparação com o relatório de abril. E para 2018, o crescimento 
será de 1,7%. Para a China, o FMI esperava um crescimento mais forte de 6,7% em 2017, 
um aumento de 0,1 ponto percentual da previsão de abril. O Fundo disse que o crescimento 
chinês deve se moderar em 2018 para 6,4%, mas observou que a estimativa aumentou 0,2 
ponto percentual da previsão de abril com base nas expectativas de que Pequim manterá o 
investimento público em alto nível. O Fundo elevou levemente a expectativa de crescimento 
do PIB para a economia brasileira neste ano a 0,3%, ante 0,2% anteriormente. No entanto, 
reduziu a expectativa para o avanço da economia em 2018 a 1,3%, abaixo do patamar de 
1,7% projetado antes (REUTERS, 24/07/2017).

Empresas da zona do euro começam o 2º semestre com 
sólido crescimento

As empresas da zona do euro começaram o segundo semestre de 2017 com um crescimento 
sólido, embora o declínio das pressões inflacionárias possa alterar as expectativas de um 
aumento de estímulo pelo Banco Central Europeu (BCE) no fim deste ano. Os anos de política 
monetária frouxa podem estar reforçando o crescimento, mas a inflação ainda está longe do 
limite máximo de 2,0% do BCE e os aumentos de preços mais baixos neste mês indicam uma 
leitura decepcionante para os formuladores de política monetária da região. O Índice de Gerentes 
de Compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, visto como um bom guia para 
o crescimento econômico, caiu para 55,8 em julho, ante 56,3 em junho, ainda confortavelmente 
acima do nível 50 que separa o crescimento da contração. Integrantes do BCE apontam outubro 
como a data mais provável para decidir se aliviam os estímulos monetários. A atividade nas 
empresas do setor de serviços do bloco manteve o ritmo de junho, com o PMI ficando estável 
em 55,4. O PMI da indústria caiu para 56,8 em julho, de 57,4 em junho (REUTERS, 24/07/2017).

BCE mantém plano de estímulo apesar de crescimento mais 
forte

O Banco Central Europeu (BCE) reafirmou a sua política ultraexpansionista e manteve a porta 
aberta para impulsionar as suas compras de títulos, se necessário, apesar do aumento da 
economia da zona do euro. O BCE manteve as taxas baixas e confirmou que o seu programa 
de compra de ativos continuaria em 60 bilhões de euros por mês, pelo menos até dezembro, 
podendo ser expandido se necessário. Os investidores têm procurado indícios de que o BCE 
possa começar a reduzir o regime desde que o presidente afirmou no final do mês passado 
que os ajustes poderiam acompanhar a recuperação econômica da zona do euro. O BCE 
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também manteve sua taxa de depósito em -0,40%, que atualmente é a principal ferramenta 
da taxa de juros, como esperado. A principal taxa de refinanciamento, que determina o custo 
do crédito na economia, manteve-se zero por cento, enquanto a taxa de empréstimo conti-
nuou em 0,25% (REUTERS, 20/07/2017).

EXPECTATIVAS DE MERCADO

De acordo com o relatório Focus do Banco Central do Brasil (BACEN), divulgado em 28 de julho, a 
mediana das projeções do IPCA para 2017 reduziu de 3,29% para 3,40%. Para 2018, a previsão 
manteve-se em 4,20%. Em relação ao comportamento do PIB no ano 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 julho de 2017, 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
2017 2018

14 jul. 28 jul. Comportamento 14 jul. 28 jul. Comportamento

IPCA (%) 3,29 3,40 ▲ 4,20 4,20 =
IGP-M (%) -0,55 -0,59 ▼ 4,50 4,50 =
Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 3,24 3,22 ▼ 3,39 3,37 ▼
Meta Taxa Selic – fim do período (% a.a.) 8,00 8,00 = 8,00 7,75 ▼
PIB (% do crescimento) 0,34 0,34 = 2,00 2,00 =
Produção Industrial (% do crescimento) 0,97 0,83 ▼ 2,30 2,22 ▼
Conta Corrente (US$ bilhões) -21,70 -20,00 ▲ -33,80 -33,10 ▲
Balança Comercial (US$ bilhões) 60,00 60,00 = 47,78 45,00 ▼
Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões) 75,00 75,00 = 75,00 75,00 =

Fonte: Boletim Focus, Banco Central, 28/7/2017.
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